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ПАМ’ЯТІ ШУЛЬГИ СВІТЛАНИ МИКОЛАЇВНИ
24 січня 2017 року, у 52-річному віці, нас назавжди полишила прекрасна щира людина, директор Національного природного парку «Джарилгацький», Світлана Миколаївна Шульга.
Згадати цю людину надзвичайно важливо, адже Світлана Миколаївна не була науковцем
із великою бібліографією, або політичним діячем, відомим гучними виступами. Про таких людей як вона, що віддано робили свою справу, не відволікаючись на те, щоб лишити по собі публічний слід − дуже легко забути. А цього робити не можна… Знайти інформацію про Світлану
Миколаївну не дуже просто. Пошук у Інтернеті дозволяє знайти тільки декларації про доходи,
в яких Світлані Миколаївні нічого було записати, окрім робочого місця у нацпарку і квартири,
площею 45 кв. м, та кілька лаконічних некрологів (Інформація про суб’єкта.., 2015).
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Народилась Світлана Миколаївна 20 вересня 1964 року у індустріальному містечку Курахове Донецької області, на березі водосховища
річки Вовчої. Це саме та частина Донеччини, де
практично не залишилось природи. На десятки
кілометрів навколо – лише поля.
25 червня 1986 року закінчила Калінінградський технічний інститут рибної промисловості
та господарства, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Іхтіологія та рибництво».
Майже 20 років віддала рибному господарству,
в різні роки працюючи в рибгоспах Донецької
області на посаді старшого рибовода. Доводилось працювати і не за спеціальністю. Після створення 29 національних природних парків на зламі
2009-2010 років, Світлана Миколаївна обрала новий шлях у житті, і з 2012 року почала працювати
начальником відділу екологічної освіти НПП «Нижньосульський» на Полтавщині.
І, нарешті, з 07 вересня 2012 року життя її пов’язало із Джарилгачем, де спочатку вона
займала посаду виконуючого обов’язки директора, а з 18 січня 2013 року – посаду директора
парку. Першим в історії парку, протягом півроку, виконував обов’язки директора Бегларян
Г. М. Після цього Світлана Миколаївна працює на посаді в. о. директора до 14.11.2012. Два
місяці по тому цю посаду займає Ветров О. А. І тільки після довгих перипетій з невдалими
призначеннями керівництва Парку, С. М. Шульгу остаточно призначають директором. Отже,
Світлана Миколаївна формально була першим директором національного парку і становлення
Парку як установи – це повністю її заслуга. Чотири роки і один тиждень − до останнього дня
свого життя. За цей недовгий період керівництва, з найменшим серед усіх національних парків колективним складом, їй вдалось зробити нацпарк України чимось особливим. Тим, чим
має бути справжній національний природний парк.
Щоб зрозуміти видатну роль цієї скромної жінки з надзвичайно сильним характером, треба трохи знати історію створення Джарилгацького національного парку. До створення національного парку, територія острова Джарилгач зазнала нищівного впливу людської діяльності.
У 1960 році, за рахунок земель колгоспів, на о. Джарилгач був створений Скадовський лісгоспзаг (Розпорядження Ради.., 1960). В 1960-1970-х роках на острові почались роботи з перетворення природних комплексів, а саме − розорювання пісків, формування насаджень дерев та
чагарників. На острові проводилися роботи з акліматизації мисливських видів тварин, таких
як асканійський олень, європейська лань, європейський муфлон та фазанів. Відтоді, більшість
жителів Скадовська та інших населених пунктів Херсонщини сприймали острів лише як місце
для полювання. Проте, в 1974 році на острові було створено Джарилгацький ботанічний заказник республіканського значення, площею 300 га для охорони рідкісного виду рослини − золотобородника цикадового (Постанова Ради.., 1974).
Наприкінці 1980-х років у м. Скадовську прихильниками охорони природи була створена громадська організація «Екологічне товариство «Джарилгач». Товариство виступало з ініціативою
взяти під охорону острів Джарилгач, однокілометрову зону відкритого моря, Джарилгацьку затоку і
створити Національний парк «Джарилгач» (Лиховид, 2006). В 2000 році за результатами наукових
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досліджень природних комплексів Джарилгача за підтримки консорціума BSP (Програма підтримки біорізноманіття) було опубліковано колективну монографію «Биоразнообразие Джарылгача:
современное состояние и пути сохранения», яка передувала створенню наукового обґрунтування.
Заснуванню парку відчутно допомогло Українське товариство охорони птахів.
Національний природний парк «Джарилгацький» було створено відповідно до Указу Президента України від 11 грудня 2009 року № 1045 «Про створення національного природного
парку «Джарилгацький». Він є одним з найменших за площею, але не за значенням, нацпарків. Основна частина національного парку − це острів Джарилгач, в склад також входять частина Джарилгацької затоки та узбережні ділянки.
Створення парку по-різному сприймалось місцевим населенням. Невдоволеними лишились
користувачі природних ресурсів та малий бізнес: рибалки, мисливці, перевізники, що переправляли відпочиваючих зі Скадовська, та бажаючі отримати на острові землю. Проти національного парку була піднята чимала хвиля протестів, критичних замовних статей, телесюжетів.
Кульмінацією протистояння стали спалені катери парку та громадські слухання, на яких громаду
представляли, в основному, суворі чоловіки з обвітреними обличчями, в яких легко вгадувалися
мисливці та рибалки (Національний парк.., 2014). На цих слуханнях 12 квітня 2014 року в місті
Скадовськ відбулись обговорення проти національного парку. 281 присутній з 310 проголосували за пункт щодо ліквідації парку, підписавши резолюцію наступного змісту: «Доручити від
імені територіальної громадськості голові районної державної адміністрації Бобилєву Ю. О.
і міському голові Гавришу О. В. підготувати інформацію для Верховної Ради України, згідно
якої вимагати відміни Указу Президента України від 11.10.2009 року № 1045/2009». Світлана
Миколаївна мужньо відстоювала право Парку на існування, хоча була однією з небагатьох, хто
намагався протистояти споживацьким інтересам курортного міста. І це вдалося − самовіддана
праця Світлани Миколаївни та її колег поступово схилили думку громади на користь парку. Парк
проводив плідну співпрацю з школами, бібліотеками, державними та громадськими організаціями регіону, популяризуючи, власне, саму установу, природу регіону, природоохоронну справу.
В останні 2 роки, гострого протистояння з місцевими громадами вже не було.
У цій круговерті вона вистояла перший натиск, сформувала первинний діючий колектив,
провела зонування парку, завершила розробку та затвердження проекту організації території.
Національний парк почав дійсно працювати.
Для тих, хто займається в Україні охороною природи, Світлана Миколаївна – приклад вкрай
скромної людини, що не побоялась кинути виклик громаді, бізнес-інтересам; відстоюючи парк
у судах, куди принципово ходила особисто, вважаючи це своїм обов’язком.
Особливо складним життя національного парку стало з 2014 року, з моменту анексії Криму, коли Скадовськ став одним з основних південних курортів України. Комерційний інтерес
до острова Джарилгач неймовірно зріс. Розпочалися перевірки діяльності Парку. Після звинувачень, висунутих органами прокуратури щодо виявлення фінансових порушення в парку на 400 000 грн, директор особисто ходила до судів і довела неправдивість обвинувачень
(Материалы по нарушениям.., 2015). Ні судів, ні особистих погроз Світлана Миколаївна не боялась. На безпідставні звинувачення деяких громадських організацій у порушеннях на території
нацпарку, сміливо оприлюднювала спростування (Проверка национального.., 2015; Відповідь
адміністрації.., 2015). Мабуть, багато в чому зіграв на руку менталітет, характерний для Донбасу, де більшість людей звикли сумлінно робити свою справу.
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Важливим штрихом до образу Світлани Миколаївни буде те, що вона нерідко проводила вихідні дні на острові, просто сидячи на березі, подалі від відпочиваючих. Такою вона
запам’яталась аматорській знімальній групі, що у 2016 році знімала документальний фільм
про природу Джарилгача.
Світлана Миколаївна завжди була рада гостям. Вона радо зустрічала журналістів, науковців, учасників конференцій, студентів під час практик, школярів на екскурсіях. Не маючи жодних особистих зв’язків та ресурсів намагалася підтримати освітян та науковців. На території
парку проводились наукові дослідження, польові практики, організовувались зйомки фільму. Безпосередньо залучалась до всіх природоохоронних заходів та акцій що проводились на
території Парку, навіть тих, що проводились за його межами, вважаючи це своїм людським
обов’язком.
Завдяки її старанням на найбільшому незаселеному в Європі острові було по-домашньому
затишно. Не маючи фактичної допомоги держави, запровадила волонтерський рух в парку.
Так, за кошти, зібрані через Facebook у 2016 році, на острові (у віддалених від пляжу місцях)
встановлено навіси від сонця, де відвідувачі можуть перепочити від спеки. Розміщено інформаційні стенди щодо природних комплексівострова.
Світлана Миколаївна брала активну участь в написанні статей та проектів щодо оптимізації
функціонування парку.
За кілька днів до смерті Світлани Миколаївни, організатори наукової конференції «Заповідна справа у Степовій зоні України» отримали статтю про плани розширення НПП «Джарилгацький» та заявку на участь у конференції від колективу авторів, серед яких була і сама
Світлана Шульга.
Світлана Миколаївна, хоча і була людиною відкритою до спілкування, але завжди, сама
в собі, десь глибоко в душі, дуже болісно переживала негаразди та несправедливі обвинувачення на свою адресу та парку, що вочевидь, сказалось на її здоров`ї. Невдовзі дала про себе
знати серйозна хвороба серця, а супутні захворювання зовсім підірвали її здоров`я. Та все ж
під час реабілітацій, в періоди між лікарнями, вона не полишала роботи, намагалась вирішити
всі питання… В грудні 2016 року, у телефонній розмові з О. Василюком вона сказала, що «не
знає, що буде з парком далі…». А через півтора місяці її не стало, чергової операції її серце
вже не витримало… Тепер зрозуміло, що останні місяці життя Світлана Миколаївна свідомо
віддала Парку.
Наукові праці Шульги С. М.
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Відгуки про Світлану Миколаївну від колег
«Дійсно сумно. Діяльність Світлани Миколаївни і пам’ять про неї заслуговують поваги.
Їй було надзвичайно важко в тих умовах, що сформовані навколо парку, але вона без крику
«на всю Іванівську» вперто робила свою роботу, компенсуючи нестаток спеціальних
знань зваженістю при прийнятті рішень. Важливо, щоб її діяльність не була забута,
а послідовники оглядались і робили краще. Хочеться, щоб неспокійний, розбурханий
донецький край, куди колеги перевезуть Світлану Миколаївну, дав спокій останкам цієї
поважної жінки, що згоріла в полум’ї боротьби за заповідну справу».
Гавриленко В. С. − директор БЗ «Асканія-Нова»,
член науково-технічної ради НПП «Джарилгацький».
«Ушёл человек, который любил свое дело, боролся за природу. Светлана Николаевна
полюбила о. Джарылгач и старалась не давать его в обиду тем, кто хотел его разделить
по кускам, приватизировать. Сколько раз она вместе с коллективом отбивала атаки
недоброжелателей, которые хотели закрыть Парк, не давали ему развиваться. Сколько
агрессии со стороны разных людей она вынуждена была пропустить через свое сердце. И,
скорее всего, оно просто не выдержало. Сделано очень много: утвержден «Проект организации
территории…, подготовлено 4 тома летописи, написано Обоснование по расширению
Парка, подготовлены и начали внедряться несколько проектов по восстановлению редких
видов животных, организована охрана Парка, велась продуманная рекреационная и екологовоспитательная работа. Маленький «караван» коллектива шел вперед, шел, что называется,
«через тернии к звездам!» А впереди шла она. Гордая, стройная, сильная, умеющая, где надо,
идти на компромиссы, чтобы идти дальше, вперед. Она очень заботилась о своем коллективе,
берегла его, помогала научным сотрудникам в их работе и не оставалась в стороне, часто
работала с ними в поле. Жаль, когда уходят такие директора, с которыми интересно
работать, с которыми хотелось работать, которые понимали сотрудников! Так хочется,
чтобы то, что успела сделать Светлана Николаевна не было растрачено. Светлая память…».
Руденко А. Г. − к.б.н., доцент, член науково-технічної ради НПП «Джарилгацький».
«Ми познайомились з Світланою під час виконання Проекту організації території.
З першого погляду зрозуміли, що вона дуже сильна жінка − жінка берегиня природи!
Пригадується нарада щодо погодження зонування території парку з лісниками... Як вона
вміла переконувати, відстоювати інтереси парку! Ми дійсно спостерігали за її мистецтвом
вести перемовини. У розмовах вона завжди була простою, але дуже конкретною і впевненою,
допомагала нам чим могла. Ми бачили її і за організацією збору сміття на острові, і під час
рейдів по виявленню сіток браконьєрів, і за роботою у офісі парку. З такими директорами,
як Шульга, наша природа почувалась захищеною. Світла їй пам’ять!».
Коломійчук В. П. − к.б.н., доцент,
заст. дир. ботанічного саду ім. О. В. Фоміна КНУ ім. Тараса Шевченко.
Воровка В. П. − к.г.н., доцент,
докторант географічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченко.
Демченко В. О. − д.б.н., зав. лаб. Інституту морської біології НАН України.
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«Не так багато часу я спілкувалася зі Світланою Миколаївною, але можу сказати, що вона
справила на мене дуже сильне враження. Це була «залізна» жінка, яка керувала національним
парком в дуже непростому та агресивному оточенні. Відразу було помітно, що вона всією
душею вболіває за свій парк, дуже активна та цілеспрямована, готова йти вперед та
вести за собою. Вона комбінувала в собі риси авторитетного керівника та жіночу м’якість і
чарівність. Маючи досвід роботи в кількох заповідних установах можу сказати, що отримати
визнання колективу в складних умовах нестачі фінансування та агресії з боку місцевих громад
дуже непросто, це потребує характеру та наполегливості, бажання прислуховуватися до
своїх колег, розвиватися. Але Світлана Миколаївна була яскравою особистістю, і люди йшли
за нею. Вона також користувалася авторитетом серед природоохоронної громадськості за
свою наполегливість та незламність в принципах. Її втрата дійсно є істотною не тільки для
Джарилгацького національного парку, а й для всієї заповідної справи України. Світла пам’ять!».
Кривохижа М. В. − член науково-технічної ради НПП «Джарилгацький», ЕкГ «Печеніги».
«Не стало друга, справжньої щирої людини, яка все своє життя присвятила охороні
природи. Згадую своє перше знайомство з Світланою Миколаївною, коли вона дізналася, що
я, як і вона фахівець з вирощування риби. У нас розпочалася розмова однією мовою, тяжко
передати скільки цікавого вона мені розповіла. Вона більшу частину життя присвятила
вирощуванню риби, була фахівцем екстра класу. Працювала на кращому рибному господарстві
України і знала всі етапи технологічного процесу, проводила інкубацію і вирощувала рибу від
ікринки. Вона була безмежно закохана в природу і так трапилось, що вона потрапила на
Херсонщину. Світлана Миколаївна з самого початку була захоплена островом Джарилгач
і віддавала усі сили на його збереження. Нелегко новоствореним національним паркам, але
завдяки її ентузіазму ця установа розвивалася. Вона дуже багато зробила − ця тендітна
жінка кинула виклик місцевим чиновникам та браконьєрам, змогла згуртувати навколо
себе чудовий колектив, організовувала наукові дослідження, розвивала екологічну освіту
тощо… Я думаю, що в серці кожного вона залишиться доброю і щирою людиною, яка
безмежно любила природу. Найбільшою її мрією було, щоб територію парку було розширено
і ця унікальна природа була збережена. ЇЇ ім’я назавжди увійшло в історію створення та
становлення національного природного парку «Джарилгацький». Світла пам’ять їй...».
Федоренко М. О. − перший заступник директора бюджетної установи
«Методично- технологічний центр з аквакультури».
«Мій перший досвід роботи в заповідній установі пройшов під керівництвом Світлани
Миколаївни. І вона назавжди залишиться для мене прикладом людини, яка, незважаючи на
перешкоди, продовжувала рухатися далі. Після невдач − приймалася за справу з більшими
зусиллями. Працюючи в таких складних умовах – великої кількості споживацьки налаштованих
місцевих жителів, відстоювала їх малу батьківщину. Їй вдалось зберегти в собі по-дитячому
чисте захоплення красою природи. Під час спільних виїздів на острів (а їх було чимало) щиро
усім цікавилась і розпитувала. На своєму досить непростому життєвому шляху Світлані
Миколаївні доводилося займатися різною діяльністю, але усі її розповіді були наповнені
оптимізмом – кожній з професій, яку опановувала, вона віддавала усі сили. Найкраще, що
можна зробити для вшанування її пам’яті – не дати її зусиллям зникнути і зберегти парк».
Шапошникова А. О. − аспірант інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного.
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Історія заповідної справи

Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя від створення Надморських заповідників),
с. Урзуф, 14-15 березня 2017 року. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 2, Т. 1. – С. 17 –30.

Василюк Олексій Володимирович
Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України,
Ukrainian Nature Conservation Group,
01601, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 15; vasyliuk@gmail.com

Про необхідність перейменування об’єктів ПЗФ,
що мають назви пропагандистського характеру
часів комуністичного режиму
На виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» [1],
в Україні триває процес ревізії назв об’єктів топоніміки, що містять пропагандистське навантаження, пов’язане із минулим комуністичним режимом.
Серед іншого, пропагандистські назви мають і деякі території і об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ). Загалом, внаслідок аналізу переліків нами виявлено 43 таких об’єкта ПЗФ
у 16 областях, з них 7 мають загальнодержавне значення і 36, відповідно – місцеве. В більшості випадків такі назви приурочені до монументів та місць проведення ідеологічних свят радянського періоду, тобто парків і скверів (частина з них в минулому урочисто закладена до певних
дат та ювілеїв знакових подій радянської доби). По цій причині, 31 об’єкт з числа виявлених
нами – парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Ще 7 є заказниками, 4 – пам’ятками
природи і 1 – заповідним урочищем.
Цікавим спостереженням є те, що 4 об’єктам пропагандистські назви радянського зразку присвоєні вже у роки незалежності України («Парк Жовтневий» у Чернівецькій області –
1992 р., «Жовтневий бір» у Чернігівській - 1995 р., «Першотравневий» на Хмельниччині –
1993 року., «Радянський» на Харківщині - 2009 р.).
Аналізуючи назви існуючих об’єктів ПЗФ України, ми дійшли висновку, що є низка причин
для прийняття рішень про зміну назв територій і об’єктів ПЗФ:
-- Безпосередні вимоги Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки». Наприклад заказник «Радянські Карпати», пам’ятка природи «Дуб пам’яті
Леніна» тощо.
-- Перейменування населених пунктів, з назвами яких асоційовані назви ПЗФ. Наприклад –
заказник «Степ біля села Кірове». Село Кірове було перейменовано постановою Верховної
Ради від 4 лютого 2016 року на село Свято-Покровське [2].
-- Перейменування власне об’єктів, що мають статус ПЗФ, без внесення змін до рішень про
надання їм природоохоронного статусу. Розпорядженням міського голови м.Черкаси
від 27.01.2016 року №10-р «Про перейменування об’єктів топоніміки м.Черкаси» перейменовано Парк імені 50-річчя Радянської влади на парку «Сосновий бір». Виконавчий
комітет Черкаської міської ради звернувся до Мінприроди України (лист №963-01-3 від
23.03.2016) з проханням про внесення змін до постанови колегії Держкомприроди УРСР
№25 від 27.07.1977 року [3]. Також, у м.Миколаїв, розпорядженням міського голови від
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19 лютого 2016 № 28р «Піонерський парк» перейменовано на «Парк Юних героїв» [4]. При
цьому, парк має статус парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва, затверджений Рішенням Миколаївського облвиконкому №448 від 23.10.1984 року, що не враховано при
перейменуванні парку.
Практика перейменування ПЗФ у зв’язку з вимогами Закону України «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні
та заборону пропаганди їхньої символіки» поки мало поширена. Так у Запорізькій області,
за даними обласної державної адміністрації, готується перейменування двох ПЗФ (ботанічна
пам’ятка природи «Балка ім. Карла Лібкхнехта» та ботанічного заказника «Балка Чапаєвка»)
[5]. На наші звернення, обласні державні адміністрації всіх інших згаданих нижче областей,
повідомили, що перейменування ПЗФ не планують, або, що об’єкти ПЗФ, які б потребували
такого перейменування, в області відсутні.
Станом на 1.01.2017 року повністю завершено роботи по перейменуванню територій і
об’єктів ПЗФ відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки» лише у Тернопільській області.
Рішенням № 2009 від 15.10.2015 року ботанічна пам’ятка природи Оголошено об’єктом
природно-заповідного фонду рішенням виконкому Тернопільської обласної ради від 28 грудня
1970 № 829 з назвою «Дуб Петра Першого». Перейменований на «Дуб «Велетень»» рішенням
№ 2009 п’ятого скликання 52 сесії Тернопільської обласної ради від 15 жовтня 2015 року.
Рішенням виконкому Тернопільської обласної ради № 131 від 14 березня 1977 скверу надано статус об’єкта природно-заповідного фонду із назвою «Червоноармійський сквер». Перейменований на «Сквер по вулиці В. Чорновола» рішенням № 2009 п’ятого скликання 52 сесії
Тернопільської обласної ради від 15 жовтня 2015 року.
Рішенням виконкому Тернопільської обласної ради № 131 від 14 березня 1977 надано
статус об’єкта природно-заповідного фонду з назвою «Сквер К. Маркса». Перейменований на
«Сквер ім. Шевченка» рішенням № 2009 п’ятого скликання 52 сесії Тернопільської обласної
ради від 15 жовтня 2015 року. «Дуб С.А.Ковпака» зі Скалатського лісового господарства названо «Дуб «Король» [6].
Рішенням цієї проблеми має стати внесення змін до рішень загальнодержавного значення –
Указом Президента України, та до рішень місцевого – обласними радами відповідних областей.
Втім, перейменування ПЗФ, як особливо цінних природних територій, або таких, що мають екопросвітню роль, не може мати випадкового сьогоденного характеру. По цій причині,
пропонуємо надати об’єктам природно-заповідного фонду України, що до цього часу носять
назви, які підпадають під дію Закону України «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки», - нові назви, пов’язаними із трагічною боротьбою української інтелігенції за збереження пам’яток природи, у роки комуністичних репресій. У 1926-1939 роки при діяв так званий Український комітет охорони пам’яток природи, що добився на той час створення в УРСР
близько 200 природоохоронних територій із спеціальним статусом, а також взяв на облік ще
понад 2000 об’єктів. Проте, більшість членів Комітету були тим чи іншим чином репресовані
18
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радянською владою. Чимало – були фізично знищені. На нашу думку, правильним рішенням є
присвоїти перейменованим об’єктам ПЗФ імена тих, хто боровся за створення перших заповідних об’єктів в кожній конкретно області в тяжкі роки радянських репресій.
Використані джерела:

1. Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» // Відомості Верховної Ради
(ВВР), 2015, № 26, ст.219
2. Постанова Верховної Ради України від 04.02.2016 № 984-VIII Про перейменування окремих населених
пунктів та районів // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 9, ст.96
3. Лист Виконавчого комітету Черкаської міської ради лист до Міністерства екології та природних ресурсів України №963-01-3 від 23.03.2016 року
4. Розпорядження міського голови м.Миколаїв від 19 лютого 2016 № 28р «Про перейменування об’єктів
топоніміки»- http://mkrada.gov.ua/documents/24061.html
5. Лист Запорізької ОДА до заступника голови ВГО «Національний екологічний центр України» Василюка О.В. №79-ОГ-347-е від 15.12.2016 року
6. Рішення № 2009 п’ятого скликання 52 сесії Тернопільської обласної ради від 15 жовтня 2015 року
«Про зміну назв територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Тернопільської області».

Додаток 1

Перелік територій і об’єктів ПЗФ України, що підпадають
під дію Закону України «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні
та заборону пропаганди їхньої символіки».
Вінницька область
1. Парк ім. 50-річчя Жовтня (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, створена Постановою колегії Держкомприроди по охороні природи від
27.07.1977 р. № 25).
2. Парк ім. Леніна (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного
значення, створена Постановою колегії Держкомприроди по охороні природи від від
10.06.1982 р. № 14).
3. Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького (парк-пам’ятка садово-паркового
мистецтва загальнодержавного значення, створена Постановою колегії Держком-природи
по охороні природи від 27.07.1977 р. № 25).
4. Джерело «Комсомолка» (гідрологічна пам`ятка природи місцевого значення, створена
Рішення облвиконкому Вінницької обласної ради №371 від 29.08.1984 року).
Волинська область
5. Першотравневий (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена Рішенням виконкому Волинської обласної ради від 26.09.1977 № 468-р).
Дніпропетровська область
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6. Комісарівський (лісовий заказник загальнодержавного значення, створений Постановою
РМ УРСР від 28.10.1974 №500).
7. Парк ім. Чкалова (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена Рішенням виконкому Дніпропетровської обласної ради від 22.06.1972 №391).
8. Парк ім.Леніна (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена
Рішенням виконкому Дніпропетровської обласної ради від 22.06.1972 №391).
9. Парк ім. газети «Правда» (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена Рішенням виконкому Дніпропетровської обласної ради від 22.06.1972 №391).
10. Орджонікідзевська зона відпочинку (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена Рішенням виконкому Дніпропетровської обласної ради від
22.06.1972 №391).
Донецька область
11. Степ біля с. Кірове (ботанічний заказник місцевого значення, створений рішенням Донецької обласної ради від 25.03.1995, розширений рішенням Донецької обласної ради від
21.09.2006 № 5/5-82).
Закарпатська область
12. Радянські Карпати (лісовий заказник місцевого значення, створений рішенням виконкому Закарпатської обласної ради від 07.03.1990 р. № 55)
13. Радянська печера (геологічна пам`ятка природи місцевого значення, створена Рішенням
виконкому Закарпатської обласної ради від 18.11.1969 року № 414)
14. Міський сквер (парк ім. Горького) (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого
значення, створена Рішенням виконкому Закарпатської обласної ради від 25.07.1972 р.
№ 243, Рішенням Закарпатської обласної ради від 25.07.2008 р. № 614, Рішенням Закарпатської обласної ради від 04.12.2008 р. № 708)
Запорізька область
15. Парк ім. Горького (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, створена Постановою Ради Міністрів УРСР від 29.01.1960р. №105).
16. Балка с. Карла Лібкнехта (ботанічна пам’ятка природи місцевого значення, створена рішенням Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253).
17. Балка Чапаєвка (ботанічний заказник місцевого значення, створений рішенням Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253).
Івано-Франківська область
18. Дендропарк імені 40-річчя Перемоги (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена Рішенням виконкому Івано-Франківської обласної ради від
19.07.1988 р. №128).
Кіровоградська область
19. Парк Перемоги (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена Рішенням Кіровоградського облвиконкому №233 від 09.06.1971 р. Рішенням Кіровоградського облвиконкому №213 від 06.06.1972 р.).
20. 50 років Жовтня (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, ство20
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рена Рішенням Кіровоградського облвиконкому №233 від 09.06.1971 р. Рішенням Кіровоградського облвиконкому №213 від 06.06.1972 р.).
21. Ульянівський парк (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення,
створена Розпорядженням представника президента №55 від 01.07.1992 р.).
Миколаївська область
22. Парк ім.1-го Травня (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення,
створена Рішенням Миколаївського облвиконкому №448 від 23.10.1984 року).
23. Парк ім. Леніна (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена Рішенням Миколаївського облвиконкому №448 від 23.10.1984 року).
24. Піонерський (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена
Рішенням Миколаївського облвиконкому №448 від 23.10.1984 року).
25. Парк ім. Ленінського комсомолу (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого
значення, створена Рішенням Миколаъвського облвиконкому №448 від 23.10.1984 року).
26. Комсомольський парк (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення,
створена Рішенням Миколаївського облвиконкому №448 від 23.10.1984 року).
27. Парк ім. Петровського (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення,
створена Рішенням Миколаївського облвиконкому №448 від 23.10.1984 року).
Одеська область
28. Парк ім. Ленінського комсомолу (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена Рішенням Одеського облвиконкому від 18.05.1972 р. № 234, від
02.10.1984 № 493)
29. Парк ім. Котовського (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення,
створена Рішенням Одеського облвиконкому від 18.05.1972 р. № 234, від 02.10.1984 № 493)
30. Дендропарк «Перемоги» (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена Рішенням Одеського облвиконкому від 18.05.1972 р. № 234, від 02.10.1984 №
493, від 20.03.2009 р. № 800-V )
31. Парк санаторію ім. Чкалова (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена Рішенням Одеського облвиконкому від 18.05.1972 р. № 234).
32. Парк санаторію ім. Горького (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого
значення, створена Рішенням Рішення Миколаъвської обласної ради від 20.03.2009 р.
№ 798-V)
33. Червоноармійський дендропарк (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена Рішенням Одеського облвиконкому від 18.05.1972 р. № 234, від
02.10.1984 № 493)
Харківська область
34. Ленінський (ентомологічний заказник місцевого значення, створений Рішенням виконкому Харківської обласної ради від 03.12.1984 № 562).
35. Радянський (гідрологічний заказник місцевого значення, створений Рішенням Харківської обласної ради від 27.08.2009 №1354-V)
Херсонська область
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36. Парк КСП «Парижська комуна» (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого
значення, створена рішенням Херсонського облвиконкому від 22.04.1964 р. № 238, перезатверджено від 19.08.1983 р. 144/16).
37. Парк КСП ім. Леніна (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення,
створена рішенням Херсонського облвиконкому від 22.04.1964 р. № 238, перезатверджено
від 19.08.1983 р. 144/16)
Хмельницька область
38. Першотравневий (ботанічний заказник місцевого значення, створений Рішенням Хмельницької обласної ради від 17.12.1993 року № 3).
Черкаська область
39. Парк ім. 50-річчя Радянської влади (парк-пам`ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, створена постановою колегії Держкомприроди УРСР №25 від
27.07.1977 року).
Чернівецька область
40. Печера «Піонерка» (геологічна пам`ятка природи загальнодержавного значення, створена Постановою Ради Міністрів УРСР від 30.03.1981 № 145)
41. Парк Жовтневий (парк-пам`ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена рішенням Чернівецького облвиконкому від 17.03.1992 №72)
Чернігівська область
42. Жовтневий бір (ботанічний заказник місцевого значення, створений рішенням Чернігівської обласної ради від 21.03.1995 року
43. Щорський ліс (заповідне урочище, створене рішенням Чернігівського облвиконкому
від 10.06.1972 року № 303; перезатвердження – рішення Чернігівського облвиконкому
від 27.12.1984 року № 454; рішення Чернігівського облвиконкому від 28.08.1989 року
№ 164)

Додаток 2.

Пропозиції перейменування територій природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення
1.
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Запорізька область
Парк ім. Горького (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, створена Постановою Ради Міністрів УРСР від 29.01.1960р. №105) перейменувати на «Парк культури і відпочинку імені Іларіона Курила-Кримчака». Іларіон Павлович Курило-Кримчак був кореспондентом Українського комітету з охорони
пам’яток природи Наркомосу УСРР, провадив активну природоохоронну діяльність
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в українському Приазов’ї. Організував Мелітопольське науково-краєзнавче товариство. У 1929-1935 роках очолював Мелітопольський краєзнавчий музей. 1935 року
заарештований органами НКВС. Під час 2-ї світової війни – староста села Вознесенки та бургомістр Мелітополя. Учасник націоналістичного підпілля, входив до складу
Мелітопольського міського та окружного проводів ОУН. Очолював новостворений НДІ
Таврії та відновив роботу краєзнавчого музею (1942). За участь в ОУН заарештований
німецькими каральними органами, перебував у таборах. 4 червня 1946 заарештований, засуджений до розстрілу. Частково реабілітований 1993. Автор багатьох наукових
праць з історії та природи Мелітопольського краю, зокрема путівника «Мелітопольщина в екскурсіях».
Дніпропетровська область
2. Комісарівський (лісовий заказник загальнодержавного значення, створений Постановою РМ УРСР від 28.10.1974 №500) перейменувати на «Заказник пам’яті Миколи
Лещенка». У 1928 р. від сухот помер видатний краєзнавець М.К.Лещенко, активіст
Дніпропетровської Інспектури Українського комітету з охорони пам’яток природи Наркомосу УСРР. Добивався охорони скель Шевченківського парку у м.Дніпропетровську,
готував путівник по них, вивчав процеси вивітрювання порід. М.К. Лещенко у своїх
публікаціях одним з перших в Україні зазначив, що заповідання може стати основою
для далекоглядного вивчення геологічних процесів1.
Черкаська область
3. Парк ім. 50-річчя Радянської влади (парк-пам`ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, створена постановою колегії Держкомприроди УРСР №25
від 27.07.1977 року). Розпорядженням міського голови м.Черкаси від 27.01.2016 року
№10-р «Про перейменування об’єктів топоніміки м.Черкаси» парк перейменовано
Парк імені 50-річчя Радянської влади на парку «Сосновий бір», проте до рішення про
заповідання об’єкту зміни ще не внесені. Враховуючи зазначену обставину, доцільно перейменувати парк на «Сосновий бір пам’яті Миколи Біляшівського». Завдяки
ініціативі відомого громадського діяча, археолога Миколи Федотовича Біляшівського
(1867-1926) на початку 1918 р. при Секретаріаті земельних справ УНР було створено
Відділ охорони пам’яток природи. На зібраннях Відділу особлива увага приділялась
розробленню проекту цілинних заповідників. М. Ф. Біляшівський очолив спеціальну
комісію для вироблення законопроекту з охорони цікавих ландшафтів та провести їх
інвентаризацію по всій Україні2,3. Приватна садиба Миколи Федотовича передана ним
на початку 1920-х для створення Канівського заповідника, де нині розміщений його
будинок-музей.
Вінницька область
1

Лещенко М.К. До центрального комітету по охороні пам’яток природи // Охороняймо пам’ятки природи. Дніпропетровськ. – 1930. - С.43.
2	Розвиток природоохоронних ідей у період діяльності українських національних урядів // Архіви України. – 2006.
– №1–6. – С. 217 – 229.
3	Інститут рукопису НБУ. – Ф.Х. – №171.
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4. Парк ім. 50-річчя Жовтня (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, створена Постановою колегії Держкомприроди по охороні природи від
27.07.1977 р. № 25) перейменувати на «Парк пам’яті Євгена Лавренка». Євген Михайлович Лавренко (1900-1987) – український геоботанік і ботаніко-географ, академік (1968;
член-кореспондент 1946). З 1921 до 1928 працював у Харківському ботанічному саду,
з 1926 до 1929 – в Харківському інституті охорони природи, з 1929 – в Харківському сільськогосподарському інституті, з 1931 – професор цього інституту; з 1934 – в Ботанічному
інституті АН СРСР. Євген Михайлович Лавренко брав участь в організації заповідників «Хомутовський степ», «Михайлівська цілина», охорони унікального дендропарку в Кременчуці. Особисто виявив і запропонував створення 260 степових пам’яток природи. У 1957 р.
він очолює групу відомих радянських вчених (В. Г. Гептнер, С. В. Кириков, О. М. Формозов
та ін.) з розробки плану географічної мережі заповідників для всього СРСР (за зразком
українських), який був опублікований в 1958 р. в бюлетені «Охорона природи і заповідна
справа в СРСР». Ця праця дала великий поштовх у розвитку заповідної справи в СРСР та
стала початком створення багатьох заповідних територій, в тому числі і тих, що були скасовані злочинними наказами Й. Сталіна.
5. Парк ім. Леніна (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного
значення, створена Постановою колегії Держкомприроди по охороні природи від від
10.06.1982 р. № 14) перейменувати на «Парк пам’яті Дмитра Белінга». Белінг Дмитро
Євстахійович (1882-1949) – відомий український іхтіолог і гідробіолог. Ще в 1914 р.
брав участь у київській виставці охорони природи. На початку 20-х організовував під
Києвом заповідник Конча-Заспа, в 1931 р. – «заповідник Гористе». Керував експедиціями по гідробіологічних дослідженнях Дніпровських порогів, по вивченню водойм
Вінницького округу.
6. Парк ім. 50-річчя Жовтня (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, створена Постановою колегії Держкомприроди по охороні природи від
27.07.1977 р. № 25) перейменувати на «Парк пам’яті репресованих краєзнавців». Під час
Сталінських репресій в Україні було знищено за списками 618 краєзнавчих гуртів, чимало
яких були на Вінниччині. Імена більшості осіб, що відновлювали ще з часів Україснької
народної республіки і до 1930-х знання про культуру, етнографію українського народу та
вивчали його природу, доссі лишають яс невідомими.
Чернівецька область
7. Печера «Піонерка» (геологічна пам`ятка природи загальнодержавного значення, створена Постановою Ради Міністрів УРСР від 30.03.1981 № 145) перейменувати на «Печера пам’яті Костянтина Татаринова». Костянтин Адріанович Татиринов(1921-2001) – професор, теріолог, палеонтолог, зоолог-фауніст, дослідник сучасної
та викопної фауни.У післявоєнний період вивчав печери Українських Карпат та добивався надання їм охоронного статусу.
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Додаток 3.

Рекомендації до перейменування заповідних територій
місцевого значення
Дніпропетровська область
8. Парк ім. Чкалова (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена Рішенням виконкому Дніпропетровської обласної ради від 22.06.1972 №391). перейменувати на «Парк пам’яті Михайла Акімова». Михайло Павлович Акімов (1886-1955) –
український зоолог, професор, діяч у галузі охорони природи. З 1 листопада 1926 р., і до
початку 30-х років, за пропозицією професора Л. В. Рейнгарда, став керівником Дніпропетровської крайової інспектури з охорони пам’яток природи, а також членом Українського комітету з охорони пам’яток природи, 1930 року видав книжку «Охороняймо пам’ятки
природи». Очолював масштабні експедиції по дослідженню пам’яток природи всієї Надніпрянщини. Саме М.Акімов найбільш переконливо з усіх авторів 1920 років пояснив, чому
територія заповідних об’єктів повинна вилучатись з господарського обігу: «Дослідження
й спостерження, що тут провадять, як і ті, що ведуть наприклад, на досвідних
сільськогосподарчих станціях, корисні й необхідні для добробуту всіх громадян, що зараз
живуть і що будуть жити після нас»4.
9. Орджонікідзевська зона відпочинку (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена Рішенням виконкому Дніпропетровської обласної ради від 22.06.1972
№391) перейменувати на «Парк пам’яті Михайла Полоза». Михайло Миколайович Полоз
(1891-1937) – український політичний діяч. Протягом 1927-1930 років, у часи найбільшого
в історії України злету заповідної справи, очолював фактично всіх природоохорнців, будучи
головою Українського комітету охорони пам’яток природи. Михайло Полоз арештований органами ГПУ 12 січня 1934 року в Москві. 4 червня 1934 року засуджений у справі Української
військової організації до 10 років виправно-трудових таборів. 9 жовтня 1937 року особлива трійка засудила Полоза повторно – до найвищої кари. Розстріляний 3 листопада 1937 р.
в урочищі Сандармох у Карелії. Його дружину розстріляно на Колимі (17.11.1937)5.
Донецька область
10. Степ біля с. Кірове (ботанічний заказник місцевого значення, створений рішенням Донецької обласної ради від 25.03.1995, розширений рішенням Донецької обласної ради від
21.09.2006 № 5/5-82). Враховуючи, що село Кірове було перейменовано постановою Верховної Ради від 4 лютого 2016 року на село Свято-Покровське6, пропонуємо надати заказнику
нову назву «Степ біля с. Свято-Покровське ім. Михайла Котова». Видатний український
ботанік, доктор біологічних наук Михайло Іванович Котов (1886-1978) у 1927 р. виступив
з пропозицією організувати заповідник на крейдяних відслоненнях по берегах Сіверського
Дінця – «Святих Горах»: «Необхідно вжити всіх заходів, щоб зберегти природу Святих
гір і організувати тут заповідник з науково-біологічної станцією. Зараз становище
4	Акімов М. Я. Про охорону природи // Охороняймо пам’ятки природи. – Днепропетровск, 1930. – С. 5-20.
5	Сергій Шевченко. Соловецький реквієм. – Київ: Експрес-Поліграф, 2013. – С. 266.
6 Постанова Верховної Ради України від 04.02.2016 № 984-VIII Про перейменування окремих населених пунктів та
районів // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 9, ст.96
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якраз протилежне – природа Святих гір гине. Хоча в будинках колишнього монастиря
і розташований „Будинок відпочинку для робітників Донбасу», але немає наукової
установи, яка б зацікавилося Святими Горами більше, ніж місцем для відпочинку»7.
Харківська область
11. Ленінський (ентомологічний заказник місцевого значення, створений Рішенням виконкому Харківської обласної ради від 03.12.1984 № 562) перейменувати на «Заказник
пам’яті Георгія Бризгаліна». Бризгалін Георгій Олександровичтор багатьох статей про
охорону птахів і національін парки в часи УНР. У 1919 р. запропонував створити національний парк в районі села Коробів хутір на Сіверському Дінці (тепер – НПП «Гомільшанські
ліси»). «Національні парки повинні бути близькі кожному громадянину, тому що вони
торкаються широких національних інтересів, оберігаючи пам’ятки його національної
історії, роблячи останню більш живою, яскравою, дотиковою»8.
12. Радянський (гідрологічний заказник місцевого значення, створений Рішенням Харківської
обласної ради від 27.08.2009 №1354-V) перейменувати на «Заказник пам’яті Олександра
Федоровського». Олександр Семенович Федоровський (1885-1939) в 1911 р. закінчив
природничий факультет Харківського університету і пов’язав свою долю з дослідженням
історії, археології, геології. Викладав в Харківському університеті, інституті народної освіти.
З 1920 р. був директором Харківського археологічного музею. Автор цілого ряду наукових
праць,активний член ВУКОПІСу, ВУАКу, ВУКОПКу. З 1926 року очолював Український комітет охорони памяток природи і керував створенням всіх заповідників протягом кількох
років. 18 серпня 1939 р. помер від тяжкої хвороби9.
Херсонська область
13. Парк КСП «Парижська комуна» (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого
значення, створена рішенням Херсонського облвиконкому від 22.04.1964 р. № 238, перезатверджено від 19.08.1983 р. 144/16). Пропонуємо перейменувати на «Парк пам’яті Бориса
Фортунатова». Фортунатов Борис Костянтинович (1886-1936). Увійшовши з військами Будьонного в Асканію, домігся, щоб його залишили охороняти заповідник. У 1920 р. прибув
до Харкова на доповідь щодо Асканії до комісара землеробства України Мануїльського,
після чого Фортунатова направили в Асканію завідувати науковою частиною заповідника.
На початку 20-х років Борис Костянтинович налагоджує роботу в Асканії-Нова, тимчасово
керує заповідником. Перу Б. К. Фортунатова належать десятки природоохоронних статей
у різних краєзнавчих і мисливських журналах, ним відредаговано декілька дуже цікавих
книг про Асканію-Hова. У 1925–1928 рр. – завідувач зоопарком в Асканії-Нова, кореспондент Українського комітету охорони пам’ятників природи. Потім очолює Кримський, Приморські і Кавказький заповідники. З вересня 1933 р. – член Комітету із заповідників при
Президіумі ВЦВК. 22 жовтня 1933 р. у Москві ОДПУ заарештовує Б. К. Фортунатова, його направляють у Бутирки, потім до слідчого ізолятору в Харкові, 24 лютого 1934 р. постановою
7	Котов M.I. Святі гори на Артемівщині, як забуток природи // Вісник природознавства. Харків. – 1927. – № 3-4
8	Бризгалін Г.А. Охорона пам’яток природи на Україні. Полтава, 1919 р.
9
Лещенко М.К. До центрального комітету по охороні пам’яток природи // Охороняймо пам’ятки природи. Дніпропетровськ. – 1930. - С.43.
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Судової трійки при колегії ДПУ УРСР Б. К. Фортунатов був засуджений до перебування у виправничо-трудових таборах на десять років. Строк свій відбував під Карагандою, 29 травня
1936 р. звільнений, але залишився працювати в таборі як вільнонайманий[2]. Потім захворів і помер у Долинській лікарні Каралагу. Визначенням судової колегії у кримінальних
справах Верховного суду УРСР від 2 листопада 1957 р. зоолога реабілітували
14. Парк КСП ім. Леніна (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення,
створена рішенням Херсонського облвиконкому від 22.04.1964 р. № 238, перезатверджено
від 19.08.1983 р. 144/16) перейменувати на «Парк пам’яті Наталії Десятової-Шостенко».
Десятова-Шостенко Наталія Олексіївна (в іноземних публікаціях може фігурувати як
N. Roussin (прізвище її останнього чоловіка); 26 грудня 1889 (? грудень 1887) – 1968
(1969)) – український ботанік, еколог. 1925 р., очолює ботанічний відділ Асканії-Нова. Завдяки її дослідженням у заповіднику вдалося виділити ще одну абсолютно заповідну ділянку в 4800 га, яка і понині входить у ділянку «Успенівка».Архівні матеріали свідчать, що
їй не раз, разом з іншими науковими співробітниками, доводилося відстоювати від відомчих потуг заповідну цілину, в 1928 р. вдалося домогтися скасування рішення Наркомзему
УРСР про перенесення заповідної ділянки. Разом з М. Шалитом склала повну бібліографію
(по 1928 р.) Асканії-Нова. У 1929 р. вона відстоювала від розорювання заповідник Хомутовський степ.У 1927–1928 рр. Наталія Олексіївна досліджувала цілинні ділянки в Північному
Криму та Одеської області. Була з 1929 по 1934 рр. членом бюро Українського комітету
з охорони пам’яток природи, з грудня 1929 р. очолила, після Є. М. Лавренко, Харківську
природоохоронну інспектуру. В 1944 р. емігрувала до Франції.
Хмельницька область
15. Першотравневий (ботанічний заказник місцевого значення, створений Рішенням Хмельницької обласної ради від 17.12.1993 року № 3) перейменувати на «Парк пам’яті Романа
Виржиківського». Роман Романович Виржиківський (1891-1937) у 1920-х роках працював
в Українському геологічному комітеті і в Інституті геологічних наук. Від 1935 року – завідувач
кафедри Харківського університету. Склав перші геологічні карти Поділля. У 1926 році пропонував оголосити памятками природи унікальні природні урочища Поділля. Виїжджав обстежувати цікаві місця на прохання селян. Був вдруге заарештований за доносом 2 квітня 1937 року.
Засуджений за статтею 54, пункти 6–8 і 11 Карного кодесу УРСР. Виїзна сесія Військової Колегії
Верховного суду СРСР, засудила Виржиківського до вищої міри покарання – розстрілу. Вирок
виконано 3 вересня 1937 року.Посмертно реабілітовано 23 листопада 1956 року10 11 12.
Івано-Франківська область
16. Дендропарк імені 40-річчя Перемоги (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого
значення, створена Рішенням виконкому Івано-Франківської обласної ради від 19.07.1988 р.
№128) перейменувати на «Парк пам’яті Володимира Чопика». Володимир Іванович Чопик
10	А – Биографические материалы // Репрессированные геологи / Гл. ред. В. П. Орлов. Отв. редакторы Л. П. Беляков,
Е. М. Заблоцкий. – Москва – Санкт-Петербург, 1999. – С. 13–357.
11	Черевичний Г. С. Професор Р. Р. Виржиківський – дослідник геології і мінеральних ресурсів Поділля // Духовні
витоки Поділля: творці історії краю. – Ч. 1: Матерыали міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький. – 1994. – С. 51–52
12	Макаренко Д. Є. Пам’яті професора Р. Р. Виржиківського // Геологический журнал. – 1993. – № 3. – С. 132–136.
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(1929 – 2015) – український учений-ботанік. Доктор біологічних наук, професор. Академік АН
ВШ України з 1993 р.Був піонером досліджень в галузі охорони рослинного світу та фітохорології
в Україні. Ініціював і був автором першого видання «Червоної книги Української РСР» (1980);
співавтором першого (1978) і другого (1984) видання «Красной книги СССР». Був співавтором
довідника «Дикорослі корисні рослини України». У співавторстві з академіком АН СРСР А. Л.
Тахтаджяном брав участь у підготовці зведення для території СРСР про рідкісні й ендемічні
види флори Європи для першого (1976) та другого (1982) видання в Англії. Започаткував і обґрунтував два нові наукові напрями в фітосозології: аутфітосозологію (охорона окремих видів
рослин) та синфітосозологію (охорона рослинних ценозів), які розвиваються й примножуються
його учнями та послідовниками.
Закарпатська область
17. Радянські Карпати (лісовий заказник місцевого значення, створений рішенням виконкому Закарпатської обласної ради від 07.03.1990 р. № 55) перейменувати на «Заказник
пам’яті Василя Комердаря». Комендар Василь Іванович (1926-2015) – український ботанік, доктор біологічних наук, професор Ужгородського національного університету та Національного університету «Києво-Могилянська академія», Науковий керівник Міжвідомчої
науково-дослідної лабораторії охорони природних екосистем, заслужений діяч науки і
техніки України, голова секції екології Закарпатського наукового осередку ім. Т. Шевченка,
один з ініціаторів створення АН ВШ України. В.А. Комендар фактично очолив відновлення
природно-заповідної справи на Закарпатті у післявоєнний період, добився створення багатьох заповідних територій в Карпатах.
Запорізька область
18. Балка с. Карла Лібкнехта (ботанічна пам’ятка природи місцевого значення, створена рішенням Запорізького облвиконкому від 28.05.1980р. №253) перейменувати на «Балка пам’яті
Андрія Костюченка». Костюченко Андрій Семенович (1879 – 24.09.1953) – відомий український зоолог, діяч у галузі охорони природи. Народився в другій половині 1879 р. у с. Хатки
Конотопського повіту Чернігівської губернії. Приблизно в 1903 р. переїхав до Бердянська, де
працював у повітовій бібліотеці. У 1920-х роках Андрій Семенович стає кореспондентом Українського комітету охорони пам’яток природи НКП УРСР, районним уповноваженим ВУСМР,
часто виступав з природоохоронними статтями, оповіданнями та орнітологічними спостереженнями в мисливських журналах УРСР. Він – один із творців заказника на Обіточній косі
(у 1927 р. вона увійшла до складу Надморських заповідників). Вів юннатський гурток, природоохоронну роботу в місцевому мисливському товаристві.
19. Балка Чапаєвка (ботанічний заказник місцевого значення, створений рішенням Запорізького
облвиконкому від 28.05.1980р. №253) перейменувати на «Заказник пам’яті К. Шамраєва».
У 1920-х був членом товариства мисливців та рибалок К.Шамраєв був одним з найбільш
активних в Україні популяризаторів природоохоронних ідей серед мисливців. У своїй статті 1926 року «які ділянки варто відводити під заказники і на який термін їх створювати?»
К.Шамраєв пропонував обирати для заповідання найбільш цінні території і запроваджувати
заказники на тривалий період, а не на 3-5 років, як це відбувалось у 1920-х13.
13 Шамраев К. К больному вопросу // Украинский охотник и рыболов, 1926, №2
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Кіровоградська область
20. Парк Перемоги (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена Рішенням Кіровоградського облвиконкому №233 від 09.06.1971 р. Рішенням Кіровоградського
облвиконкому №213 від 06.06.1972 р.). перейменувати на «Парк пам’яті Миколи Тихого». Тихий Микола Йосипович (1883 -). У 1931–1934 рр. працював вченим секретарем в Українському
комітеті охорони пам’яток природи та Українському комітеті охорони пам’яток культури. Микола Йосипович був з тих, кому довелося вести всю ту величезну оргроботу з організації в Україні
охорони пам’яток природи. Він готував проекти постанов уряду щодо створення заповідників,
відав роботою всіх чотирьох природоохоронних інспектур, організовував засідання УКООП, був
членом наукової ради при Харківському зоосаді. Відомо кілька його природоохоронних статей,
опублікованих в українських педагогічних журналах14.
21. 50 років Жовтня (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена Рішенням Кіровоградського облвиконкому №233 від 09.06.1971 р. Рішенням Кіровоградського облвиконкому №213 від 06.06.1972 р.). перейменувати на «Парк пам’яті Михайла
Шалита». Михайло Шалит – видатний ботанік, член Українського комітету охорони пам’яток
природи, автор першого реєстру заповідників і пам’яток природи України. Підсумковою
працею роботи Українського комітету охорони пам’яток природи (1926–1932) стала книжка М.Шалита «Заповідники і пам’ятки природи України» (Шалит, 1932), видана в 1932 році
Українським комітетом охорони пам’яток природи. Книжка є зведенням всієї наявної на той
час інформації про українські природоохоронні території, включає наявні нормативно-правові
акти, структуру інспектур та пояснення механізму роботи природоохоронної галузі. Видання також містить описи всіх 124 існуючих пам’яток природи. М. Шалит наголошує на тому
що мережа пам’яток природи і заповідників нерепрезенативна і деякі регіони не мають їх
зовсім. Серед «чергових завдань» охорони пам’яток, автор називає передусім розширення
мережі природоохоронних територій та популяризацію заповідної справи. «Значна кількість
пам’яток ще прихована від нашого ока і чекає на її дослідження» – пише він. Фактично, книга
підводить риску під першим етапом розвитку заповідної справи в Україні.
22. Ульянівський парк (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення,
створена Розпорядженням представника президента №55 від 01.07.1992 р.) перейменувати на «Благовіщенський парк». У 1924 р. сучасне селище Благовіщенське отримало назву
Ульяновка, на честь радянського діяча В. І. Ульянова – Леніна, хоча ні Ленін ні в Ульяновці,
ані на Кіровоградщині ніколи не були. Місто внесено до переліку населених пунктів, які потрібно перейменувати згідно із законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки». 17 березня 2016 року проект відповідної постанови № 485 було внесено до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради, однак не розглянуто, і було остаточно
ухвалено Верховною Радою 19 травня 2016 року.
Миколаївська область
23. Парк ім.1-го Травня (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена Рішенням Миколаївського облвиконкому №448 від 23.10.1984 року) перейменувати
на «Парк пам’яті Г.І. Потапенка». Г.І.Потапенко у 1920-х був членом Одеської Інспектури
14

Тихий М. Справа охорони природи на Українi // Рад. освiта. – 1928. – № 3. – С. 70-78.
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Українського Комітету Охорони Природи. Обстежував у 1928 році парки Миколаївщини для
надання їм природоохоронного статусу (Трикратський парк, «Лабіринт»)15.
24. Парк ім. Леніна (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена
Рішенням Миколаївського облвиконкому №448 від 23.10.1984 року) перейменувати на «Парк
пам’яті Юрія Клеопова». Юрій Дмитрович Клеопов (1902-1943) – український геоботанік, флорист, систематик, флорогенетик, засновник відділу геоботаніки Інституту ботаніки АН УРСР.
Кандидат біологічних наук (1929), професор (1934). В кінці 1920-х та на початку 1930-х років
був кореспондентом Українського комітету охорони пам’яток природи, у 1933 році виконував
функції секретаря Київської природоохоронної інспектури цього комітету. У 1927–1928 роках
був відряджений до Маріпольщини для проектування заповідників у степовій зоні.
Одеська область
25. Парк ім. Ленінського комсомолу (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена Рішенням Одеського облвиконкому від 18.05.1972 р. № 234, від
02.10.1984 № 493) перейменувати на «Парк пам’яті Олександра Браунера». Олександр
Олександрович Браунер (1857-1941) – український зоолог. З 1918 – завідувач кафедрою
тваринництва Одеського с.-г. інституту. В 1923–35 працював у Всесоюзному інституті гібридизації і акліматизації тварин (Асканія-Нова).З 1926 року - голова Одеської інспектури
Українського комітету охорони пам’яток природи. Очолює роботи по створенню заповідників по всьому узбережжю Чорного і Азовського морів. При зоологічному музеї Одеського
університету діє Музейний фонд Браунера. Останні 5 років виходять Вісті музейного фонду
імені Браунера. Щороку восени в Одесі проходять міжнародні читання пам’яті Браунера і
видаються матеріали цих читань у формі збірок наукових праць.
26. Червоноармійський дендропарк (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення, створена Рішенням Одеського облвиконкому від 18.05.1972 р. № 234, від
02.10.1984 № 493) перейменувати на «Парк пам’яті Олександра Шуммера». Шуммер Олександр Олексійович (нар.1885) – активний член Київського оpнітологічного товариства, брав
участь у пpиpодоохоpонній виставці в Києві в березні 1914 р., у виставці по охоpоні хижих
птахів в Києві в квітні 1914 р. В 1926 р. пеpеїхав в Асканію-Hова на посаду зоолога, боpовся
за заповідність цілинного степу. Ось, скажімо, промовиста цитата з його звіту за 1926 г. Наприкінці 20-х років Шуммеp стає коpеспондентом Укpаїнського комітету охоpони пам’яток
природи. У 1928 р. чиновники Hаpкомзему УРСР, якому підпорядковувався цей заповідник,
надумали пеpенесті ділянку абсолютно заповідного степу на нове місце – О. О. Шуммеpу
з колегами вдалося домогтися скасування цього pешения. У Асканії-Hова вчений займався
охоpоною степового оpла. За його доповіддю 4-й Всесоюзний з’їзд зоологів, анатомів і гістологів в Києві (1930) пpийняв спеціальну pезолюцію. На початку 30-х років О. О. Шуммеp став
виконуючим обов’язки директора Пpимоpських заповідників, підпорядкованих тоді Асканії.У
жовтні 1933 р. ДПУ заpештувало діячів охоpони природи, які працювали в той час або pаніше,
в Асканії-Hова. З Голої Пpистані до Харкова пpивезли Шуммеpа. Вже з пеpвого допиту –
23 листопада 1933 р., похилого та хворого сеpдцем зоолога змусили «зізнатися» у членстві
в «контppеволюційній повстанській організації».
15 Потапенко Г.Н. Охрана природы и парковые насаждение. Материлы по изучению парков Украины) // Вісник
Одеської комісії Краєзнавства при УАН. 1929. – №4/5
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Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя від створення Надморських заповідників),
с. Урзуф, 14-15 березня 2017 року. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 2, Т. 1.– С. 31–36.
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ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ДЕРЖАВНІ НАДМОРСЬКІ (1927–1933)
ТА ПІСКОВІ (1928–1933) ЗАПОВІДНИКИ
Державні Надморські та Піскові заповідники – збірна назва низки адміністративно поєднаних природоохороних територій, які існували з 1927 року по 1933 рік на території сучасних
Херсонської, Запорізької і Донецької областей.
Надморські заповідники були оголошені Постановою Ради Народних Комісарів УСРР
«Про утворення надморських заповідників по берегах Чорного i Азовського морів» 14 липня
1927 року; Піскові заповідники – Постановою «Про утворення пісчаних заповідників в районі
Дніпрового низу» 9 липня 1928 року.
На той час «заповідники» були найбільшою природоохоронною територією, яка розтягнулась вздовж Азово–Чорноморського узбережжя понад як на 600 км. Створення «заповідників» – революційна подія в охороні природи, адже вони стали першою природоохоронною
установою в Європі, створеною з метою охорони міграційних «станцій» та шляхів сезонних міграцій птахів. Вперше ідея створення т.з. «пташиних заповідників» на узбережжі Чорного та
Азовського морів була озвучена ще 1917 року (Бризгалін, 1917, 1918). Втім, тогочасна природоохоронна система переживала лише перші етапи становлення і не була готова до створення
такої масштабної природоохоронної установи. Масштабна протидія місцевих виконкомів і населення, а також трагічні події 1930–х, в результаті яких були фізично знищені чимало тогочасних
природоохоронців, не дали «заповідникам» проіснувати далі, ніж 1933 рік. Крім того, частини
«заповідників» мали одночасно статус заказників (з 1926 по 1931 рік), а також підпорядковувалась Першому державному степовому заповіднику «Чаплі» (Асканія–Нова) з 1922 року,
а згодом, з 1930 були включені до нього адміністративно. Окремий заповідник на Обіточенській
косі був оголошений Маріупольським оквиконкомом ще у 1926 році. 1932 року, «заповідники»
були розділені на дві нові установи (а з 1 січня 1933 р. відокремлені від «Асканії–Нова»): Чорноморський та Азово–Сиваський державні заповідники. В різних публікаціях «заповідники» розглядаються як одна установа, або як низка самостійних; називаються схожими, але відмінними
топонімами. Ще однією складністю є низька поінформованість авторів тодішніх публікацій по
роботу «заповідників». Адже основна маса публікацій видана за авторством членів Українського комітету охорони пам’яток природи, що діяв в системі Народного Комісаріату Просвіти (НКП),
а «заповідники» були оголошені в системі Народного Комісаріату Земельних Справ (НКЗС).
Складні стосунки НКП і НКЗ, очевидно, не дозволяли членам УКОПП мати повну інформацію
про роботу «заповідників». Все це ускладнює дослідження роботи «заповідників» в короткий,
проте вкрай насичений шестирічний період їхнього існування. По причині того, що переважна
більшість учасників створення «заповідників» та їхніх працівників потрапили під жорна більшовицьких репресій, інформація про роботу цієї установи до цього часу збереглась дуже обмеженою та розпорошеною по літературних та архівних джерелах.
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Завданням цієї публікації є впорядкування літературних джерел, присвяченим Надморським та Пісковим заповідникам за період від початку роботи над створенням до ліквідації
«заповідників».
Переліки літературних згадок про складові частини «заповідників» розділені за визначеними у Постановах складовими «заповідників» та поділяються на згадки різних варіантів
назв таких частин «заповідників». Окремо подані частини «заповідників», які з невідомих нам
причин відсутні у Постановах, але відомі по літературних згадках. Згадки розміщені в хронологічному порядку. До статті включено огляд лише таких публікацій, в яких фігурує інформація
про природоохоронний статус зазначених територій.
1. Надморські заповідники (Державні Надморські заповідники) (Фортунатов, 1926, 1928;
Німецький.., 1927; Утворення…, 1927; Шарлемань, 1927 б, 1928 а, 1928 в, 1928 б, 1929,
1930, 1931; Надморські…, 1928; Десятова–Шостенко, 1928; Лавренко, 1927б; Лавренко,
1928 а; Постанова…, 1927; Положення…, 1927; Браунер, 1929; Курило–Кримчак, 1929, 1932
б; По кінофабриках…, 1929; Шалит, 1932; Шарлемань, 1932), Приморський заповідник
(Аверін, 1927; Котов, 1937; Жарський, 1958).
2. Острів Тендер (Фортунатов, 1926, 1928; Утворення…, 1927; Прянишников, 1927; Шарлемань, 1927 а, 1927 б, 1928 в, 1929, 1931, 1940; Лавренко, 1927 б; Надморські…, 1928; Десятова–Шостенко, 1928; Васильковский, 1929; Медведев, 1929; Шалит, 1932; Шарлемань,
1932), берег Тендрівської затоки (Лавренко, 1928 а), заказник Тендра (Аверін, 1927,
1928). В Постанові ділянка зазначається, як «острів (коса) Тендер з морською смугою
навколо нього один кілометр завширшки і східньою частиною Тендерського лиману
відграниченого з заходу межею, що простує з півночи на південь, на віддалі десятьох
кілометрів від східнього берега лиману» (Постанова…, 1927; Положення…, 1927). З часом
почали фігурувати як окремі топоніми Потієвська ділянка (Шалит, 1932; Шарлемань, 1940)
та Ягорлицький півострів (Лавренко, 1927 а; Лавренко, 1927 б; Лавренко, 1928 а; Медведев, 1929; Шалит, 1932; Шарлемань, 1940), заказник Ягорлик (Аверін, 1928).
3. Ділянка солонців північного берега Тендрівської затоки. Окремо не згадується у літературних джерелах. В Постанові ділянка зазначається, як «солонцювата смуга вдовж
північного берега Тендерського лиману від крайньої північної точки Солоно–Озерної дачі
на південний захід…» (Постанова…, 1927; Положення…, 1927).
4. Острови Довгий, Смалений, Бабин і Орлов (Лавренко, 1927 б; Васильковский, 1929;
Медведев, 1929; Порецкий, 1929; Шалит, 1932; Шарлемань, 1931, 1940). 1932 року
М.Шарлемань до цього переліку додає ще о.Круглий (Шарлемань, 1927; Шарлемань, 1932).
В Постанові ділянка зазначається, як «острови на Чорному морі Довгий, Смалений, Бабин
і Орлов із морською смугою навколо них завширшки один кілометр» (Постанова…, 1927;
Положення…, 1927). Наявна також окрема публікація про обстеження островів Довгий та
Орлов (Десятова–Шостенко, 1928).
5. Острів Джарилгач (Соколов, 1926; Фортунатов, 1926, 1928; Наукова, 1927; Утворення…,
1927; Лавренко, 1927 б; Надморські…, 1928; Десятова–Шостенко, 1928; Шарлемань, 1928
а, 1928 в, 1929, 1930, 1931, 1932, 1940; Браунер, 1929; Васильковский, 1929; Медведев,
1929; Шалит, 1932), заповідник Джарилгач (Портенко, 1925 б; Наукова…, 1927; Шар32
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7.

8.

9.

лемань, 1927 а, 1927 б), заказник Джарилгач (Аверін, 1927, 1928). В Постанові ділянка
зазначається, як «острів Джарилгач з морською смугою навколо нього один кілометр
завширшки і західньою частиною Джарилгацької затоки, відграниченою зі сходу смугою,
що проходить з півночи на південь на віддалі десятьох кілометрів від західнього берега
затоки» (Постанова…, 1927; Положення…, 1927).
Острів Чурюк (Фортунатов, 1926, 1928; Наукова, 1927; Левіна, 1927; Лавренко, 1927 б; Надморські…, 1928; Аверін, 1927, 1928; Тихий, 1928; Шарлемань, 1927 б, 1928 а, 1928 б, 1932;
Лавренко, 1927 а; Лавренко, 1928; Васильковский, 1929; Котов, 1930; Курило–Кримчак,
1930 б; Пасько, 1936), заповідник «Острів Чурюк» (Портенко, 1925; Аверін, 1928 а, 1928 б),
заказник Чурюк–Петрівка (Шарлемань, 1927; Утворення…, 1927; Аверін, 1928), острови
Куюк–Тук та Чурюк (Курило–Кримчак, 1931, 1932 а; Шалит, 1932; Пасько, 1936), острови
Кугак–тук та Чурюк (Шарлемань, 1940). В Постанові ділянка зазначається, як «урочища
«Учин–Тугай», «Атнишу», «Узгу» і «Чакрок» із складу колонізаційного фонду на острові
Чурюкові у двох дільницях» (Постанова…, 1927; Положення…, 1927).
Острів Бирючий (Утворення…, 1927; Шарлемань, 1927 б, 1932, 1940; Лавренко, 1927 б;
Надморські…, 1928; Тихий, 1928; Медведев, 1929; Курило–Кримчак, 1929, 1930 б, 1931,
1932 б; Пасько, 1936). Заказник «Острів Бірючий» (Аверін, 1927, 1928). В Постанові ділянка зазначається, як «острів «Бирючий» на Азовському морі з морською смугою навколо
нього один кілометр завширшки» (Постанова…, 1927; Положення…, 1927).
Обіточенська коса (Костюченко, 1925, 1926 а. 1926 б; Фортунатов, 1926, 1928; Утворення…,
1927; Лавренко, 1927б; Надморські…, 1928; Тихий, 1928; Шарлемань, 1927 б, 1932, 1940;
Шалит, 1932; Попович, 1936; Пасько, 1936). Заповідник Обиточна коса (Курило–Кримчак, 1929, 1930 а, 1931, 1932 а, 1932 б; Костюченко, 1930; Шарлемань, 1937), заказник
«Обіточенська коса» (Шарлемань, 1927; Наукова, 1927; Аверін, 1927, 1928). В Постанові
ділянка зазначається, як «коса Обиточенська, відграничена від материка з північного
сходу у найвужчому місці її, так званому «пересипі», з розташованими біля коси дрібними
островами і смугою моря навколо коси і острів один кілометр завширшки» (Постанова…,
1927; Положення…, 1927).
Білосарайська коса (Наукова, 1927; Утворення…, 1927; Шарлемань, 1927 б, 1928 б, 1932,
1937, 1940; Лавренко, 1927 б; Надморські…, 1928; Котов, 1937). Заказник «Білосарайська
коса» (Аверін, 1923). В Постанові ділянка зазначається, як «дільниця землі на косі
Білосарайській площею чотиріста гектарів у південно–західній частині коси з озерами
«Лебединим» і «Кефальним» (Постанова…, 1927; Положення…, 1927).

10. Піскові заповідники (Лавренко, 1928 а, 1928 б; Браунер, 1929; Борзаківський, 1930)..,
Державний пісковий заповідник Дніпровського низу (Проектований…,1928; Шалит,
1932), Піскові заповідники у пониззі Дніпра (Постанова, 1928).
11. Івано–Рибальчанська дача (Шалит, 1932; Шарлемань, 1940), Заказник «Івано–
Рибальчанська ділянка» (Фортунатов, 1930), Іванівський пісковий масив (Лавренко, 1928
а, 1929 б), Іванівська арена (Проектований…, 1928; Лавренко, Порецький, 1929; Васильковский, 1929). В Постанові: «Іванівський (Оджигілський) пісчаний масив, Голопристанського
району, Херсонської округи, між селами Рибальче та Іванівка» (Постанова, 1928).
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12. Буркути (Медведев, 1929; Фортунатов, 1930 а, 1930 б; Шалит, 1932; Шарлемань, 1932),
заказник «Буркути» (Фортунатов, 1931), займище «Буркути» та «Буркутські плавні»
в західній частині Челбаського масиву (Проектований…, 1928; Лавренко, 1928; Лавренко, Порецький, 1929; Васильковский, 1929). В Постанові: «західна частина Чалбаського
пісчаного масиву разом з так званими «Буркутськими плавнями» та цілинними
дільницями так званої «Старої економії», Голопристанського району, Херсонської
округи, між селами Копані та Чалбаси» (Постанова, 1928).
Ділянки, зазначені в публікаціях, як частини «заповідників», проте відсутні в постановах
про їх створення.
13. Крива коса (Наукова.., 1927).
14. Солоноозерна лісова дача (Наукова, 1927; Утворення…, 1927; Шарлемань, 1928а, 1928
б, 1931, 1932, 1940; Лавренко, 1928 а; Васильковский, 1929; Лавренко, Порецький, 1929;
Медведев, 1929; Фортунатов, 1930; Шалит, 1932), заказник «Кінбурнська коса» (Надморські…, 1928; Аверін, 1928).
15. Цілини Куюк–Тука і Чонгара (Лавренко, 1928 а; Медведев, 1929; Котов, 1934).
16. Волижин ліс, Ліс «Валяжне» (Шалит, 1932), Ліс «Водяне» (Шарлемань, 1940).
17. Азово–Сиваський заповідник (Попович, 1936; Котов, 1937).
18. Чорноморський заповідник. Причорноморський заповідник (Шуммер. 1936; Котов, 1937).
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ВТРАЧЕНІ ОБ’ЄКТИ ТА ТЕРИТОРІЇ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ (1971-2016):
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
На території України, або в ті роки Української РСР, активне створення об`єктів природнозаповідного фонду (надалі ПЗФ) через заповідання окремих територій, урочищ, водно-болотних угідь, тощо почалося з другої половини ХХ століття. Проте, з моменту отримання Україною
незалежності стала помітною тенденція до скасовування заповідного статусу об`єктів ПЗФ, і
дуже часто цей процес відбувався без належної процедури, дослідження та навіть подекуди
без відмічення в документації. Таким чином, з ліквідація заповідних територій відбувалася
із грубими порушеннями законодавства. Чітких вказівок щодо даних процедур не існувало,
адже регламент прийняття рішень щодо скасування об`єктів природно-заповідного фонду
або зміни їх статусу був прийнятий лише в 2010 році [1]. До цього мало місце безконтрольне
господарське, промислове та інше користування заповідними територіями, що зводило нанівець головну мету їх створення, призводило до знищення чи скорочення природних ареалів та
оселищ важливих для багатьох видів флори та фауни. Саме тому контроль за об`єктами ПЗФ,
дослідження та моніторинг їх стану та документації є важливою частиною громадського контролю, адже природні багатства України є надбанням всього українського народу.
Сумарна площа територій та об’єктів ПЗФ у Запорізькій області становить 152837,12 га.
Відповідно, площа загальнодержавних - 134424,02 га, місцевих – 18413,10 га. Всього налічується 342 об’єкта. Серед існуючих об`єктів представлені: природні заповідники (n=1,
S=100,00 га), національні природні парки (n=2, S=94882,92 га), регіональні ландшафтні парки
(РЛП) (n=1, S=1025,00 га), заказники (n=1, S=55254,38 га), заповідні урочища (n=2, S=95,00 га),
пам`ятки природи (n=84, S=983,59 га), дендрологічні парки (n=1, S=7,50 га), зоологічні парки (n=1, S=290,00 га), парки-пам`ятки садово-паркового мистецтва (n=17, S=198,73 га) [16,
17]. У  кількісному співвідношенні цілинні ділянки та цілинні балки домінують над іншими
об’єктами ПЗФ [13, 14].
Для Запорізької області характерне явище перекриття площ об`єктів ПЗФ, при якому
одні з них розташовуються на території інших, що призводить до спотворених результатів
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при підрахуванні індексу заповідності (% заповідних площ від площі області). Так, 24 об’єкта
сумарною площею 28180,00 га, відповідно фактична площа заповідних територій становить
124657,12 га, а індекс заповідності складає 4,59%, а не 4,63% заявлених офіційно станом на
01.01.2016.
Проте, починаючи з 70-х років ХХ ст. було створено значно більше територій та об’єктів
ПЗФ на території Запорізької області, ніж показує сучасна статистика. Тому, щоб дослідити інформацію про втрачені території ПЗФ, нами були отримані копії всіх рішень державних органів
обласного рівня про створення заповідних об’єктів починаючи з 1971 року в Державному архіві
Запорізької області і проведено порівняльний аналіз із переліком сучасних ПЗФ [2-15], згідно
відомостям, опублікованим Міністерством екології та природних ресурсів України у 2016 році
[14]. Мета даної роботи визначення динаміки актуальності територій та об’єктів ПЗФ, знайти
розбіжності в архівах і сучасному переліку ПЗФ в Україні.
В результаті аналізу було виокремлено 112 об’єктів ПЗФ, що з різних причин не увійшли до сучасного списку за 2016 рік, та 1 об’єкт (пам`ятка природи місцевого значення
«Східний берег Молочного лиману») площею 200 га, що було скасовано згідно з рішеннями обласної ради у зв`язку з його включенням до складу території державного заказника «Молочний лиман». Серед інших об`єктів було втрачено: заказників місцевого
значення – 70 (S=2249,20 га), пам`яток природи місцевого значення – 21 (S=2936,55),
парків-пам`яток садово-паркового мистецтва – 20 (S=5570,90 га) та 1 заказник республіканського значення площею 300,00 га. Серед причин скасування, які наводилися в якості
аргументів для позбавлення об`єктів (n=18) заповідного статусу наводилися наступні: поява шкідників, висихання, затоплення в результаті будівництва, ведення в об`єкті сільськогосподарської діяльності та рекреаційних факторів, невідповідність новій класифікації
об`єктів ПЗФ. 18 об’єктів ПЗФ скасовані рішеннями державних органів влади, якими крім
іншого, створювались нові ПЗФ, а не лише скасовувались існуючі. Реєстри таких рішень
ведуться в областях та у Міністерстві екології та природних ресурсів України. Натомість
інші ПЗФ були скасовані окремими рішенянми, інформація про яких зберігається в жодному з державних органів, тому нам відомо лише рішення про їх не створення, а рішення
про скасування лишаєтьяс невідомим.
В характеристиках деяких об’єктів (31 шт.) відсутня додаткова інформацією, яка, в основному, показує флористичне та фауністичне різноманіття. Це проблематично, оскільки не дає
можливість відновити територію або, хоча б, дізнатись причину скасування.
Отже, в Запорізькій області з 1971 року і до нашого часу було створено 490 об’єктів та
територій природно-заповідного фонду. Загалом на сьогодні втраченими є 112 об`єктів ПЗФ
Запорізької області, з яких нам вдалось отримати копії рішень лише для 18. Сумарні втрати
таким чином складають 6,75% від сумарної площі усіх створених, починаючи з ХХ ст. заповідних території Запорізької області.
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Додаток 1.

Таблиця, що ілюструє характер об`єктів ПЗФ, які не були зареєстровані
в актуальному на 2016 рік списку ПЗФ Запорізької області.
Рішення
Рішення
про
про
створення скасування

Назва

S, га

Розташування

Додаткова інформація

Верхів’я Молочного лиману

400

Акимівський р-н,
с. Зелений Луг

[5]

?

?

Кристалічний
масив

15

Бердянський р-н,
с. Радівонівка

[5]

?

Окремі скелі - «Кристал» та
«Кварцитова»

Кам’янські піщані кучугури

950

Держлісфонд
К-Дніпровське л-во

[5]

?

Кучугури з сосновим лісом

Урочище «Булай
та Крутий Яр»

700

Запорізький л-заг,
в Держлісфонді

[5]

?

?

Цілинна балка

15

Запорізький р-н, біля
с. Кролівська та с.
Федорівка

[5]

?

Балка з крутими схилами

Група вікових
дубів

2

Запорізький р-н, біля
берега р. Дніпро

[5]

?

?

Дуб 300-літній

0,05

с. Велика Хортиця

[5]

?

?

Блуква Білозірського лиману

300

К-Дніпровський р-н,
гирло р. Білозірка

[7]

?

Болотиста ділянка, де гніздиться
багато видів птахів, риб і зустрічається ондатра

Степова цілинна
ділянка

4,5

Гуляйпольський р-н,
р-п «Червоний»

[7]

?

Ділянка з рідкісною степовою
флорою

Солодкий лиман

5

Бердянський р-н, гирло
р. Берда

[7]

?

Лиман утворився від розширення р. Берда при впадінні її
в Азовське море; весною тут
відбувається нерест багатьох видів риб Азовського моря; місце
гніздування та відпочинку під
час перельоту птахів

Цілинна балка

5

Запорізький р-н,
с. Федорівка

[7]

?

На схилах балки зустрічається
трав’яниста рослинність зі штучно створеним лісовим масивом

Віковічний дуб
200 років

?

м. Запоріжжя, острів
Хортиця

[7]

?

Висота дерева 21 м, діаметр
крони 26 м, довжина обхвату
стовбура 2,5 м; знаходиться в
гарному стані

Могила Коксунгур

3

Приазовський р-н,
с. Мар’яновка

[7]

?

Ділянка з кристалічними породами - кварцитова сопка

Айвовник

2

?

?

[7]

?

Цілинна ділянка
балки

2

Оріхівський р-н, к-п
«Схід»

?

[7]

?

Пам’ятки природи

40
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Рішення
Рішення
про
про
створення скасування

Назва

S, га

Розташування

Додаткова інформація

Цілинна ділянка
р-п «Білозерський»
Група джерел з
водоймами і цінними ділянками
Джерело зі
ставком та береговою зоною

10

?

?

[7]

?

5

Оріхівський р-н

?

[14]

?

3

К-Дніпровський р-н, на
березі р. Білозірка

[9]

?

На схилі балки виходить холодне джерело з чистою прісною
водою, також балка вкрита
цінною рослинністю

Заказники
Тюльпанова
роща
Алтагирський

5

Орехівський р-н,
с. Білогір’я
1100 Акимовський р-н,
лісне урочище
в Богатирськомл-в

[5]

?

?

[7]

?

30

Веселівський р-н,
р-п «Білорецький»

?

[13]

Штучно створений лісний масив;
ділянка для мешкання та гніздування рідкісних птахів та іншої
фауни
?

18

Веселівський р-н,
р-п «Білорецький»

?

[13]

?

8
3

Новомиколаївський р-н
Новомиколаївський р-н

?
?

[14]
[14]

?
?

73
40
2
21,8

Новомиколаївський р-н
Оріхівський р-н
Новомиколаївський р-н
Гуляйпільський р-н,
к-п «Перемога»

?
?
?
[12]

[14]
[14]
[14]
?

Цілинна балка
з лісовим масивом

100

Кам’янсько-Дніпровський
р-н, р-пи «Кам’янка» і
«Отепний»

[12]

?

Лісовий масив

30

Кам’янсько-Дніпровський
р-н, берег р. Білозерка

[12]

?

Лісовий масив

125

[12]

?

Змішаний ліс з
балкою

86,2

Кам’янсько-Дніпровський
р-н, р-пи «Кам’янка» і
«Отепний»
Оріхівський р-н, КСП
ім. Горького

[12]

?

?
?
?
Степова ділянка, де ростуть численні види рослин, що занесені до
Червоної Книги України
На степових ділянках балки
ростуть і живуть види рослин та
тварин, занесених до Червоної
Книги України
Лісові культури на супіщаних
ґрунтах. Місце розмноження
орнітофауни
Лісовий масив із степовими ділянками, де є багаточисельні види
орнітофауни
Змішаний ліс, де ростуть і живуть
рослини і тварини, занесені до
Червоної Книги України

Цілинна ділянка
біля лісового
масиву
Цілинна ділянка
біля лісового
масиву
Цілинна балка
Балка Благодатна
Цілинна балка
Балка Солона
Цілинна балка
Степова ділянка
із ставком

Заповідна справа у Степовій зоні України. Том 1

41

Назва
Території зі
степовою рослинністю

Розташування

410,2 Оріхівський р-н, на
землях с/г підприємства
ім. Куйбишева

Рішення
Рішення
про
про
створення скасування

Додаткова інформація

[12]

?

Збережена територія із степовою
рослинністю, де ростуть і живуть
рослини і тварини, занесені до
Червоної Книги України

Тераса балки
«Безіменна»

3,1

Пологівський р-н, к-п ім.
Чапаєва

[12]

?

Рідкісні види фауни

Балка Терсанська

20

Новомиколаївський р-н,
с/г-підприємство «Мир»

[12]

?

Є місцем вирощування рідкісних
і зникаючих видів рослин, занесених до Червоної Книги України

Петропавлівський

45

Новомиколаївський р-н,
100 м на північ від с.
Петропавлівка

[2]

?

Природний комплекс із збереженою лучною рослинністю, де
проживають рідкісні та звичайні
види тварин

Корнетівський

80

Новомиколаївський р-н,
300 м на південний захід
від с. Вільне

[2]

?

Балка із збереженою природною
рослинністю, де проживають
рідкісні види тварин

Гирло Молочного лиману

4

Акимівський р-н, смт
Кирилівка

[10]

?

На його правому березі росте спориш та чебрець

Цілинна ділянка
біля р. Малий
Утлюг

3,8

Акимівський р-н, смт
Акимівка

[10]

?

По правому р. Малий Утлюг зустрічається пижма звичайна

Акимівський р-н,
с. Радівонівка

[10]

?

По обидві сторони річки зустрічається ромашка лікарська

Акимовский р-н санаторій
«Кириллівка»

[4]

?

?

Дельта р.
Тащенак

42

S, га

3

Парк Дніпровського алмініевого завода
в фортеці Кірова

234

Цілинні придорожні смуги

2

с. Комсомольське

[11]

?

Вздовж дороги росте пижма і
тисячолисник

Цілинна ділянка

?

с. Прилуки

[11]

?

Росте чебрець, полин, подорожник

Цілинна ділянка

6

Василівський р-н,
с. Сухоіванівське

[10]

?

Лікарські рослини: пижма, тисячолисник

Цілинна ділянка

5

Василівський р-н,
с. Сухоіванівське

[10]

?

Ділянка з лікарськими рослинами
(пижма, тисячолисник)

Старі лісосмуги

5

Веселівський р-н,
с. Єлизаветівка та Широке

[10]

?

Старі лусосмуги навколо 2 ставків,
де зустрічається полин, пижма,
тисячолисник, шипшина

Балка Корніївка

3

Веселівський р-н,
с. Корніївка

[10]

?

Ділянка з лікарськими рослинами
(пижма, ромашка лікарська)

Цілинна ділянка
біля лісу

18

Веселівський р-н,
р-п «Звістки»

[4]

?

Цілинна ділянка в степу біля
штучно створеного лісу

Цілинна ділянка
в степу

50

Веселівський р-н,
р-п «Південний»

[4]

?

Цілинна ділянка із засоленим
ґрунтами
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S, га

Цілинна ділянка

12

Вільнянський р-н,
с. Богданівка

[10]

?

Цілинна балка
«Голубовка»

29

Вільнянський р-н,
с. Голубовка

[10]

?

Цілинна ділянка

1

Вільнянський р-н,
с. Максимівка, ІV поле

[10]

?

Цілинна ділянка
№1

36

Вільнянський р-н,
с. В-Дубова балка

[4]

?

Цілинна ділянка
№4

30

Вільнянський р-н, к-п ім.
Щорса, поле №9,

[4]

?

Балка «Васильківка»
Сквер на площі
Маяковского
Цілинна ділянка

12

[10]

?

5,1

Вільнянський р-н,
с. Васильківське
г. Запорізький Палац

[4]

?

10

Гуляйпольський р-н,
околиця з/с Гуляйполе

[10]

?

Цілинні ділянки

1

[10]

?

Плавні Дніпровські
Цілинна ділянка

1

Запорізький р-н,
с.Федорівка
Запорізький р-н, острів
Хортиця
Запорізький р-н,
п. Великий Луг
Камєянсько-Дніпровський
р-н, р-п «Росія»
Кам’янсько-Дніпровський
р-н, с .Велика Білозірка

[10]

?

[10]

?

[4]

?

[10]

?

1,65

Розташування

Рішення
Рішення
про
про
створення скасування

Назва

Цілинна балка

2

Цілинні ділянки

6

Цілинні ділянки

14

Кам’янсько-Дніпровський
р-н, с. Заповітне

[10]

?

Цілинна балка

2

[3]

?

Цілинна балка

2

[3]

?

Цілинна балка

2

[3]

?

Цілинна балка

2

[3]

?

Цілинна балка

2

К-Дніпровський р-н,
с. Водяне
К-Дніпровський р-н,
р-п «Ватутіна»
К-Дніпровський р-н,
р-п «Дніпровський»
К-Дніпровський р-н,
р-п «Жовтень»
К-Дніпровський р-н,
р-п «Заповіт Ілліча»

[3]

?
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Додаткова інформація

Цілинна улоговина в полях з лікарськими рослинами (звіробій,
тисячолисник, пустирник)
Цілинна ділянка з лікарськими
рослинами (пижма, череда, водяний перець)
Цілинна ділянка з лікарськими
рослинами (звіробій, тисячолисник, пустирник)
Цілинна балка з лісом навколо;
схили балки, вкриті степною рослинністю
Цілинна балка з лісовою ділянкою навколо; вкрита степовою
трав’янистою рослинністю
Цілинна балка, де зустрічаються
чагарники шипшини
?
Цілинна смуга, де зустрічається
багато степової рослинності (тисячолисник та астрагал лікарські)
Узлісся, де зустрічається тисячолисник
Плавнева ділянка острову, де
зустрічається чистотіл
Прогалини та узлісся, де зустрічається ромашка лікарська
?
Цілинні ділянки, де зустрічається
тисячолисник, чистотіл, чебрець,
череда, полин, шипшина, глід
Вздовж кордону полів радгоспу
зустрічається чебрець, полин, пижма, подорожник, череда, чистотіл
Балка насичена дикою ентомофауною
Цілинна балка, де зустрічається
дика ентомофауна
Цілинна балка, де зустрічається
дика ентомофауна
Цілинна балка, де зустрічається
дика ентомофауна
Цілинна ділянка, де зустрічається
дика ентомофауна

43

Назва

44

S, га

Розташування

Цілинна балка

2

Цілинна балка

2

Цілинна балка

2

Балка Гайчур

81

Цілинна ділянка в поймі р.
Молочна
Цілинна ділянка

236

К-Дніпровський р-н,
р-п «Іль’їнський»
К-Дніпровський р-н,
р-п ім.Суворова
К-Дніпровський р-н,
р-п ім.ХХ партійного з’їзду
Куйбишевський р-н,
с. Сміливе
Мелітопольський р-н,
с. Мордвинівка

Цілинна ділянка

5

Цілинна балка

5

Цілинна балка

73

Цілинна балка

8

Пустир-вигін

Рішення
Рішення
про
про
створення скасування

Додаткова інформація

[3]

?

?

[3]

?

?

[3]

?

[10]

?

[3]

?

Цілинна балка, де зустрічаються
дикі бджоли та джмелі
Цілинна балка, де росте багато
рослин
По правому берегу річки поширені
лікарські рослини

Мелітопольський р-н,
с.Нове
Новомиколаєвський р-н,
с. Родинське
Новомиколаєвський р-н,
с. Мирополь та Заречне

[10]

?

[10]

?

[10]

?

Новомиколаєвський р-н,
с. Берестова
Новомиколаєвський р-н,
с. Острівське

[11]

?

[10]

?

4,75

Новомиколаєвський р-н,
с. Петропавлівка

[10]

?

2

Новомиколаєвський р-н,
с. Різдвянка

[10]

?

10

Цілинна ділянка
вздовж присадибного фонду
Цілинна ділянка

6,1

с. Василівське

[11]

?

Цілинна ділянка

150

пойма р. Молочна

[11]

?

Цілинна ділякнка
Цілинна ділянка

19

Пологівський р-н,
с. Новофедорівка
с. Дорожнянка

[3]

?

[11]

?

Заліснена балка

27

[3]

?

Цілинна ділянка

1

[10]

?

Цілинна ділянка

1

[10]

?

Цілинна балка
Армаліна Партизанська

5

[13]

?

7

Токмакський р-н,
р-п «Схід»
Токмакський р-н,
с. Козолугівка
Токмакський р-н,
с. Шевченково
Осипенковський р-н,
Українська дослідницька
станція

Цілинна ділянка правого берега
річки, де зустрічається чебрець
На лівому березі річки зустрічається спориш, пижма, тисячолисник
Цілинна ділянка, де зустрічається
глід, подорожник, звіробій, матий-мачуха
Поширена дика ентомофауна
Цілинна балка, де зустрічається тисячолисник, подорожник, звіробій,
чебрець, мати-й-мачуха
Цілинні вигони, де зустрічаються
кропива, подорожник, бузина
чорна
Цілинна ділянка, де зустрічається
подорожник, чебрець, кропива
Цілинна ділянка, де зустрічаються
степові рослини
Росте ромашка лікарська, подорожник
Цілинна ділянка, де зустрічається
багато дикої ентомофауни
Цілинна ділянка, де росте астрагал,
шипшина, глід
Балка зі штучним лісом та степовою трав’янстою рослинністю
Цілинна ділянка, де зустрічається
чебрець, спориш
Цілинна ділянка, де зустрічаються
чебрець ,тисячолисник
?
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Назва

S, га

Захисна лісопосадка
Цілинна ділянка

0,5

Парк «Свободи»

2,7

Парк на площі
ім. Пушкіна
Зелена зона
с.Федорівки на
о. Таволжанин
Зелена зона смт
Приазовське

6

2

45

65

Розташування

Рішення
Рішення
про
про
створення скасування

Додаткова інформація

Чернігівський р-н,
[10]
?
Захисні лісопосадки, росте глід
с. Квіткове та с. Розівка
Чернігівський р-н,
[10]
?
Зустрічаються пижма, тисячолисс. Владовка та с. Кам’янка
ник, шипшина
Парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва
м. Запоріжжя, площа ім.
Пушкіна
м. Запоріжжя, площа
Перемоги
Запорізький р-н,
с. Федорівка

[13]

?

?

[13]

?

?

[9]

?

Приазовський р-н,
к-п «Гігант» по р.
Домузгла
Запорізький р-н,
с. Разумівка та с.
Канівське
м. Запоріжжя, вул.
Кремлівська

[9]

?

Унікальний острів з різноманітною
рослинністю; територія мешкання
птахів
Лісовий масив південного степу територія мешкання диких тварин

[9]

?

[7]

?

Лісопарк зеленої
зони

700

Парк п/о «Запоріжтрансформатор»
Парк трудової
Слави

6,5

10

м.З апоріжжя, проспект
Леніна

[7]

?

Парк піонертабору «Чайка»
Запорізького
трансформаторного заводу
Сквер на площі
Пушкіна
Сквер біля
трансформаторного цеха,
Запорізького
трансформаторного заводу
Сквер на площі
«Свободи»
Парк Сіренева
роща
Сквер біля цеха
Запорізького
трансформаторного заводу

0,5

м. Запоріжжя, о. Хортиця
Інститут ЦНИПТИМЖ

[7]

?

Лісовий масив правого берега
р.Дніпро; в лісі - косулі, олені, дикі
кабани, зайці
Дендропарк природного походження зі штучним доповненням
дерев та чагарників
Дендропарк штучного походження; зустрічається різноманіття
видів дерево-чагарникових порід
(екзота)
?

3,8

м. Запоріжжя
Орджонікидзевский р-н
м. Запоріжжя, правый
берег р. Дніпро.
вул. Вінтера

[9]

?

?

[9]

?

?

[9]

?

?

[9]

?

?

[7]

?

?

16,5

6
2,7
1,5

м. Запоріжжя проспект
Ленина, пл. Пушкіна
м. Запоріжжя проспект
Ленина, пл. Пушкіна
Запорізький
трансформаторний завод
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Назва

S, га

Розташування

Сквер біля цехів
1,8 Запорізький
аппратного і
трансформаторний завод
магнітнопроводів, Запорізького
трансформаторного заводу
1,3 Запорізький
Сквер і алея у
головного кортрансформаторний завод
пуса інститута
ЦНИПТИМЄЖ
Лісопарк Зеленої 700 Василівський р-н,
зони м. Василівм. Василівка
ки «Лиса гора»
Лісопарк Зеленої 1700 Вільнянський р-н,
зони
с. Тернівка
Лісопарк Зеленої 870 К-Дніпровський р-н,
зони с. Водяне
Водинське л-во

46

Рішення
Рішення
про
про
створення скасування

Додаткова інформація

[7]

?

?

[7]

?

?

[7]

?

На прогалинах та уздовж берега трав’яниста рослинність

[7]

?

[7]

?

Лісопарк Зеленої 1000 К-Дніпровський р-н,
зони
Запорозька ГРЕС

[7]

?

Лісопарк
Зеленої зони м.
К-Дніпровка
Дендропарк обласної санстанції
Лісопарк Зеленої
зони

950

К-Дніпровський р-н,
К-Дніпровське л-во

[7]

?

Мелітополь, санстанція

[7]

?

260

Токмакський р-н,
м. Токмак

[7]

?

Парк «Дружба»

26,6

м. Дніпрорудне

[12]

?

Лісонасадження штучно створене з
листяних та хвойних порід
Поширені листяні та хвойні породи;
зустрічається карликова береза;
пернаті птахи та інша фауна різноманітні
Лісовий масив штучного походження; в склад насаджень
входять хвойні та листяні породи
Хвойні та листяні породи; прогалини та поляни - рідкісна та
трав’яниста рослинність
Штучно створений; наявні цінні
деревні породи
Штучний лісовий масив, до насаджень якого входять листяні
породи
Росте близько 70 видів паркових
культур, серед них 20 цінних для
науки

5
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Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя від створення Надморських заповідників),
с. Урзуф, 14-15 березня 2017 року. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 2, Т. 1. – С. 47–50.

Долгова Н.А.,
директор НПП «Меотида»
Князєва Т.М.,
канд. мист., доцент,
науковий співробітник НПП «Меотида»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «МЕОТИДА»:
ІСТОРІЯ ТА ПЕРПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Охорона природи і раціональне використання її багатств дедалі більше набувають важливого економічного і соціального значення в житті людства, а в нашій країні є невід’ємною
частиною. Це завдання стало більш актуальним, особливо за останні декілька років.
Тривалий час панувала помилкова думка, ніби багатство природи невичерпані, а тому,
мовляв, можна і не турбуватись про їх відтворення і відновлення. Природа жорстко карає тих,
хто по-хижацькому ставиться до неї. Вплив людини на природу, ставлення її до експлуатації
природних ресурсів-залежить насамперед від того, кому належать ці ресурси
В останні десятиліття активно досліджуються різні аспекти концепції еволюційного розвитку соціоприродних систем, становлення якої стимулювалося бурхливим сплеском екологічних проблем і подальшим поглибленням глобальної антропоекологічної кризи. У нашій країні
здійснюється розгорнута програма охорони природи і примноження її багатств. Але тим часом
технічно розвинуте суспільство у великих масштабах, губить природне середовище, в якому
існує і з якого бере всі необхідні для життя ресурси Тому актуальними є питання розвитку і
існування природних парків України і, зокрема, Приазов’я. Одним з наймолодших парків сучасної України є Національній природний парк «Меотида».
Питання природно-заповідного фонду Приазов’я та Донеччини зустрічаются в роботах
Г.М. Молодана, Г.М. Марченко, В.Д. Залевського, В.Є. Борейка. Необхідно виділити монографію «Ландшафты, растительный покров и животный мир регионального ландшафтного парка
«Меотида»». Однак, незважаючи на кількість праць, в науковій літературі переважають фрагментарні дослідження окремих територій, які входять до парку. Варто також зауважити, що
здебільшого наукові розвідки стосуються лише біологічної та природоохраної складової роботи національного парку, а питання соціокультурной сфери, на жаль, залишаються поза увагою.
НПП «Меотида» має досить тривалий та важкий шлях створення й може вважатися предтечею заповідної справи Донеччини. Ще у 1894 році уряд Російської імперії виділив професорові В.В. Докучаєву Маріупольську степову ділянку, де видатний вчений мріяв зберегти
заповідний режим. На жаль, спадкоємці цього не зробили. 3 1921 року ентузіасти Маріупольського краєзнавчого музею розпочали боротьбу за заповідання Білосарайської коси, і в липні
1926 року її територію було оголошено мисливським заказником, у квітні 1927 року – заповідником місцевого значення, а в липні того ж року включено до складу заповідника республіканського значеній. Та в липні 1937 року заповідний статус було скасовано. Новий етап охорони узбережжя Азовського моря був більш вдалим і розпочався із створенням Донецького
ботанічного саду АН України та Донецького державного університету (1965). Завдяки цій події
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природа субрегіону стала предметом багаторічних плідних досліджень, насамперед з боку молодих фахівців і студентів з проблемної групи «Приазов’я», а також об’єктом пильної турботи
студентської «Дружини охорони природи». Була створена низка заповідних територій різних
за статусом та площею: «Соснові культури» (1972), «Крива коса» (1978), «Білосарайська коса»
1980), «Кривокіський лиман» (1981). Створені також три заказники («Бакаї Кривої коси»,
«Приазовський чапельник», «Єланчанські бакаї») та зарезервовані території для оголошення
ще одного - «Азовський берег» (Донбас заповідний, 2008: С.63). Все це склало фундамент, на
якому розбудовується «Меотида», яка відповідно до Наказу Президента України № 1099/2009
від 25 грудня 2009 року отримала статус національного природного парку.
Загальна площа парку становить 20720,9531 гектара земель державної власності, а саме:
3580, 9467 гектара земель, що надаються (у тому числі із вилученням у землекористувачів)
національному природному парку в постійне користування, 2762, 7298 гектара земель, що
включаються до складу парку без вилучення, а також 14377, 2766 гектара прилеглих ділянок
Азовського моря. Парк підпорядкований Міністерству екології та природних ресурсів України.
Територія парка розташована у межах Нікольського, Мангушського і Новоазовського районів
Донецької області. Структурно НПП «Меотида» розподіляється на два відділення:
1. «Лукомор’я» – площею 2709,8 га території, та 6321,5 га акваторії моря, загалом 9031,3 га, що
згруповані навколо водно-болотного угіддя міжнародного значення «Затока та коса Крива»;
2. «Білосарайське» загальною площею 9595,0 га, з яких 4373,6 га. території та 5221,4 га акваторії моря. Логічним центром відділення є водно-болотне угіддя міжнародного значення
«Затока та коса Білосарайська».
З кінця серпня 2014 року практично всі ділянки парку, які розташовані в Новоазовському
районі, після захвату цього району окупаційними військами, опинились на території, тимчасово
непідконтрольній Україні. У грудні 2014 року адміністрація парку була перереєстрована на території, підконтрольній Україні. У 2015 році свою діяльність співробітники парку проводили тільки в межах Мангушського і Нікольського районів Донецької області, де розташовані 23 ділянки
згідно з планом створення парку. Крім того, на підконтрольній Україні території знаходяться 2 ділянки парку з акваторією Азовського моря: затока Білосарайської коси площею 6618,3561 га і
острів Ляпіна – 12.5000 га. На ділянках парку населені пункти не розташовані. Безпосередньо до
них примикають наступні: м. Маріуполь, с. Рибацьке, с. Мелекине, с. Білосарайська коса, с. Ялта,
с. Юр’ївка, с. Урзуф, с. Захар’ївка, с. Веселе, с. Садове, с. Лугове, с. Старченкове.
До складу території національного природного парку «Меотида» входять такі об’єкти ПЗФ
України:
-- Заказник загальнодержавного значення «Білосарайська коса», ландшафтний
-- Пам’ятка природи місцевого значення «Соснові культури», комплексна
-- Заказник загальнодержавного значення «Бакаї Кривої коси», орнітологічний (тимчасово
окупований)
-- Заказник загальнодержавного значення «Єланчанські бакаї», орнітологічний (тимчасово
окупований)
-- Пам’ятка природи місцевого значення «Крива коса», зоологічна (тимчасово окупована)
-- Заказник місцевого значення «Кривокоський лиман», орнітологічний (тимчасово окупований)
-- Заказник загальнодержавного значення «Приазовський чапельник», орнітологічний
-- Регіональний ландшафтний парк «Половецький степ»
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Державний ландшафтний заповідник «Білосарайська Коса» – загальна площа – 616 га.
Був створений згідно постанови Ради Міністрів України від 25 лютого 1980 року № 132 з метою забезпечення охорони серповидного півострова в Азовському морі з озерами, лиманами і
мілководдями. Заповідник має велике пізнавальне, наукове та екологічне значення. Сприятливе географічне розташування коси, наявність мілководних лиманів і озер з водноболотною
рослинністю сприяє гніздуванню, розмноженню і концентрації під час міграції багатьох видів
птахів. Їх налічується 158 видів, в тому числі 25 занесено до Червоної книги України. Тут розташований орнітологічний заповідник, де гніздяться мартини, крижні, кулики, гуси, лебеді.
У флорі заказника, зареєстровано 217 видів вищих рослин, з них 20 видів літоральної смуги,
що в області більш не зустрічаються. Серед них спаржа коротколиста та тюльпан змієлистний
Червоної книги України (Донбас заповідний, 2008: С.76).
«Приазовський чапельник» – оголошений Указом Президента України від 04.11.2000 року
№ 1207/2000 державним орнітологічним заказніком. Загальна площа 100 га. Територія являє собою
заболочену ділянку, яка є містом гніздування великої кількості гідрофільних видів птахів. У колонії
гніздяться велика біла чапля, мала біла чапля, сіра чапля, руда чапля, жовта чапля, де щорічно на
гніздуванні відмічається до 100 пар цих птахів, ходуличник, а також інші види водоплавних птахів.
Верхній ярус займають велетенські гнізда сірої, великої білої та рудої чапель. Ярусом нижче, і значно в меншій кількості, розташовується мала біла чапля. Досить своєрідну і майже непомітну группу
становлять бугай та бугайчики. Їх житла ретельно сховані, а самі птахи у разі небезпеки не злітають,
а тихенько ховаються серед хащів очерету. На невеличких водних галявинах серед массиву очерету
мешкають колпиця, коровайка, квак, жовта чапля (Донбас заповідний, 2008: С.96) .
Регіональний ландшафтний парк «Половецький степ» - створений рішенням Донецької обласної ради від 19.02.2000 року № 23/11-253 на площі 1335 га в межах Нікольського і Мангушського районів. На території «Половецького степу» збереглися ділянки цілинних типчаково-ковильних і петрофітних степів, типових для Північного Приазов’я. Поряд із звичайною степовою
рослинністю на цих ділянках виявлені червонокнижні рослини (сон чорніючий, півонія тонколиста, карагана скіфська, тюльпан гранітний, види ковили: волосиста, відокремлена, гранітна, Лессінга, українська). Тваринний світ «Половецького степу» характерний для Приазов’я. Із ссавців
тут водяться заєць сірий, лисиця, єнотовидний собака, їжак звичайний, ласка, лісова та домова
миші тощо. Іноді трапляється звичайний сліпак. Із плазунів трапляються полоз жовточеревий,
гадюка степова, вуж водяний та звичайний, ящірка, черепаха болотяна, жаба озерна та ставкова. Ссавці водно-болотних біотопів парку представлені так званими напівводяними видами, які
більшу частину свого життя проводять у воді. Тут є нутрія вільна та ондатра. Мальовничі ландшафти і сприятливі умови для інших видів організованого відпочинку надають території регіонального ландшафтного парку значну рекреаційну цінність. Парк розташований в басейні річки
Берда та її притоці р. Темрюк (Шабловська, 2005: С. 20).
Комплексна пам’ятка природи місцевого значення – «Соснові культури» – створений рішенням Донецької обласної ради від 21.06.1972 року № 310, знаходиться між смт. Ялта і селом Юр’ївка Мангушського району. Загальна площа – 5 га. Входить в Ялтинське лісництво.
Являє собою сосни на березі Азовського моря, посаджені в 1954 році на черепашкових пісках.
Пам’ятка має велике значення як досвід облисіння сухих пісків і створення зеленого поясу на
узбережжі Азовського моря. Цей ліс і створення зеленого поясу – являється єдиним сосновим
насадженням на півдні області.
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Унікальність ландшафту території національного природного парку «Меотида» полягає в різноманітності його форм. Тут представлена розгалужена мережа проток, гирл, озер,
лиманів, заток, значна строкатість морфогидрографічних елементів: останці корінних порід,
прируслові і прибережні масиви, лагуни, коси. У сучасних межах парку понад 60 пам’яток
археології та культури, фрагменти традиційної забудови українців, греків та донських козаків.
Рекреаційний потенціал парку відповідає найвищим світовим стандартам, що обумовлюють:
тепле мілководне Азовське море, комфортні черепашково-піщані пляжі, сприятливі кліматичні умови (велика кількість ясних днів, морські бризи, що несуть на узбережжя величезну масу
чистого, збагаченого озоном, солями та мікроелементами повітря), запаси мінеральних вод та
лікувальних грязей, зручне географічне розташування.
Рослиний покрив парку характеризується флористичною та фітоценотичною унікальністю,
багатством флори, раритетними видами. Тільки за екологоценотичною класифікацією тут виділенно 49 формацій солончакової, степової, болотяної, водної, піщаної та синантропною рослинності, з яких 4 занесені до Зеленої книги України, а також безліч ділянок формацій, в угрупуваннях яких зростають види Червоної книги України. Загальний флористичний список складає
643 види, що відносяться до 289 родів та 69 сімейств. З них лише на приморській терасі зростає
520 видів, з яких більш ніж 40 ендемічних та субендемічних видів які характерні для південогосходу України (Глухов, 2010: С.16). У складі флори НПП 14 реліктових видів.
Багатий тваринний світ парку, але за видовим різноманіттям не мають собі рівних пернаті.
У суворі зими поблизу закованого у крижаний панцир моря комфортно почуваються біла полярна сова й пуночки, у теплі – на лиманах влаштовуються граційні лебеді-шипуни. В період
міграції серед численної армії мігруючих птахів можна побачити степову красуню дрохву, лісового самітника чорного лелеку, посланницю далекої тундри червоно волу казарку та гірського
мандрівника грифа. Гордістю парку є численні поселення гідрофільних птахів, а угруповання
на стрілці Кривої коси було унікальним в масштабах Європи. Тут, на кількох гектарах черепашкового пляжу, який майже з чотирьох боків омивається Азовським морем, гніздяться десятки
тисяч рябодзьобого, річкового та малого крячків, сріблястого мартина то мартина каспійського. Влітку 2009 року на «дзензику» Кривої коси вперше в новітній історії загніздилися кучеряві
пелікани. Це єдиний науково підтверджений факт розмноження цих, занесених до Червоної
книги України, птахів у нашій державі. Але після окупації частина теріторії парку була зруйнована, природоохоронну діяльність там неможливо проводити. Однак, співробітники парку
роблять все можливе, щоб зберегти уникальну природу українського Приазов’я, стабілізувати
екологічний стан понівеченої землі, і створити умови до самовідродження екосистеми та її
стабільного функціонування.
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История лесокультурного дела
в пристепных борах Придонцовья
Основные массивы пристепных боров произрастают в трудных лесорастительных условиях
степной зоны юго-востока Украины на территории Донецкой, Харьковской и Луганской областей. Эти боры размещены на песчаных надлуговых террасах реки Северский Донец и его
левых притоков (Оскол, Жеребец, Нитриус, Боровая, Айдар, Красная, Деркул). На территории
национального природного парка «Святые горы» доминирует лесная растительность, которая
занимает 36,8 тыс. га, т.е. 91% площади парка. Наиболее распространены в границах национального парка сосновые леса площадью 16,5 тыс. га, (45%) на песчаной боровой террассе,
долинно – террасового ландшафта, так называемые пристепные боры.
Районы размещения пристепных боров характеризуются высокой сухостью климата и почвы, недостатком выпадающей влаги, сильной испаряемостью, значительно превышающей
количество осадков. Господствующие восточные и юго-восточные ветры, сильная расчлененность рельефа, бедность сухих боровых почв – создают неблагоприятные условия для произрастания пристепных боров и лесовозобновления в них.
По свидетельству историков и ученых впервые естественные сосновые боры в Придонцовье упоминаются в 1571 году, затем в 1681 году во время набегов крымских татар. Естественные сосновые леса простирались на юг по Северскому Донцу и ниже устья р. Оскол. Академик
Д.И. Багалей в 1887 году писал: «От устья Оскол вниз по левому берегу Донца до Святогорского
монастыря шел лес и бор.» Остатки естественных изреженных сосновых насаждений в возрасте от 120 до 150 лет можно было наблюдать в 1957 году на границе Студенецкого лесничества
Харьковской области и Святогорского лесничества Донецкой области, когда было срублено
самое старое 150-летнее естественное насаждение сосны ІІ бонитета высотою до 29 метров и
полнотой от 0,3 до 0,5. Диаметр пней составлял от 100 до 150 см. По данным исследователя
Врадия Н.И. (1961) на 01.01.1956 г. В Донецком (ныне в Славянском и Лиманском) гослесхозах
15,8 % площади занимали сосновые естественные насаждения.
По сведениям «Историко-статистического описания Харьковской епархии» Филарета (1858)
видно, что естественные сосновые леса простирались по левой стороне Северского Донца и ниже
по его течению и левым его притокам до Ямпольского и Лиманского лесничеств. По данным
Филарета о состоянии сосновых лесов (боров) по р. Северский Донец и р. Оскол можно судить
по следующей выдержке из челобитной 1710 года на имя царя Петра 1: «А леснаго, Государь,
дерева, которое годится к корабельному строению, у нас нет, а которое где есть отчасти, и
то самое худое, удобно только на дрова и на мелкое строение, а не к корабельному делу…, а по
р. Осколу тоже лесного угодья малое число, и спускать тою рекою не возможно». И далее Филарет отмечает «Земля по р. Студенку была отведена Святогорскому монастырю в 1666 году…
основание с.Студенка началось около 1670 г… монастырские черкасы первоначально жили в
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бору, при самом истоке р. Студенца». В довоенный период здесь простирался большой массив
естественных сосновых насаждений на площади более 200 га. В 1942-1944 годах естественные
сосновые леса возрастом более 100 лет были вырублены».
О лесах бывшего Донецкого лесхоза Сталинской, ныне Донецкой, области упоминается
в связи с соляными промыслами, существовавшими в Славянске, который в 17 веке назывался Тором. М.А. Цветков (1957) отмечает «Сам Славянск, расположенный на левой стороне
реки Торец-правого притока Донца, лесов не имел, но, широко пользуясь дровами для выварки соли, заготавливал их в лесах, находящихся у Донца. Леса были у селения Ямполь,
лежавшего на р. Жеребец, несколько выше ее впадения в Донец». Это были естественные
боры Ямпольского и Краснолиманского лесничеств Донецкой области, ныне это территория
национального природного парка «Святые Горы».
По данным учёного-лесовода М.М. Дрюченко (1953) в лесах Святогорского лесничества Донецкого лесхоза еще в 1927 году были отдельные деревья в возрасте 140-180 лет, которые являлись
остатками бывших здесь естественных сосновых лесов. На их несомненное существование в прошлом указывает наличие представителей травянистой растительности, свойственной борам более
северных районов, в том числе плауна, майника, грушанки, лапчатки лесной и других.
На территории Святогорского лесничества сотрудниками национального природного
парка (Журова П.Т.) обследованы в 2000 году и изучен ход роста модельных деревьев сосны обыкновенной 157-летнего возраста в оставшихся островных естественных перестойных
насаждениях. Литературные источники подтверждают существование естественных лесов на
левой стороне Донца и его притоков также в границах Кременского, Лисичанского, СтаничноЛуганского лесхозов Луганской области.
Учеными академической экспедиции Гюльденштедта в 1774 году описаны естественные
леса близ малороссийской слободы Кременная. Таким образом, пристепные боры Украины
существуют с давних пор, но уже к началу 19 века леса оказались изреженными самовольными рубками и пожарами. С отменой крепостного права и развитием капитализма начались
массовые рубки пристепных боров. В 1889 году два лесовладельца Изюмского уезда, в который входил г. Святогорск, продали на сруб одновременно 1000 десятин леса. С вырубкой
естественных лесов в Придонцовье усилилась ветровая эрозия почв, и к 1917 году это были
открытые полузадернелые песчаные земли, на которых паслись большие отары овец.
Н. Срединский (1887) в очерке «Лесоразведение в южно-русских степях» утверждает,
«что лет 300 тому назад (т.е. во ІІ половине 17 ст.) значительная часть нынешних степей
была покрыта лесами, которые по долинам многих рек и речек спускались даже к самым
берегам Черного, Азовского и Каспийского морей. Постепенно с заселением южной России,
развитием заводов… вековые леса степной зоны вырублены… и на место леса явилась
степь с ее спутниками: безводием, суровой зимой, знойным летом, порывистыми сухими
восточными ветрами. С истреблением лесов пески, покоившиеся тысячелетиями под лесной
растительностью, обнажились и при малейшем дуновении ветра стали переноситься
с места на место, засыпая сотни тысяч десятин черноземных степей».
Колоссальные хищнические рубки лесов во время немецкой оккупации привели к истощению запасов древесины, расстроенности и захламленности насаждений пристепных боров.
Только по Донецкому лесхозу повреждено военными действиями и пожарами 5700 га лесонасаждений, в том числе 375 га сосновых культур.
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В Донецком лесхозе, в который входила территория нынешних Славянского и Лиманского
лесхозов, в 1943 -1944 годах было вырублено и отпущено на восстановление Донбасса 116 тыс.
м.³ древесины по главному пользованию и 63 тыс. м³ по рубкам ухода, всего 179 тыс. м.³, что
составило 250 % к годичному приросту насаждений по всему лесхозу.
Все это привело к расстроенности насаждений, ухудшению гидрорежима в них, их усыханию
и остепнению лесных площадей. По данным лесоустройства на лесосеках естественное возобновление сосны в военный и послевоенный периоды составляло всего 17,3 %.
Естественное возобновление сосны в Придонецких борах зависит от влажности почвы и приурочено, в основном, к котловинам и понижениям. Надежный подрост сосны отмечается только
в свежих суборях, а в сухих борах и переходных к ним типах от сухого до свежего бора естественное возобновление отсутствует. Содействие естественному возобновлению в этих типах не
дает положительных результатов, так как самосев сосны погибает от засухи и солнцепека, а на
лесосеках – от конкуренции с травянистой растительностью. Поэтому наиболее эффективным
способом восстановления пристепных боров является создание лесных культур.
Искусственное лесоразведение на песчаных почвах в зоне пристепных боров имеет более
двухвековую давность, и начало его относится к 1804 году, когда И.Я. Данилевский (дед известного писателя Г.П. Данилевского) приступил к облесению сыпучих песков по реке Северский Донец возле с. Пришиб Харьковской губернии. За 15-летний период с 1804 по 1818 годы
здесь было создано более 1000 десятин прекрасного соснового леса. Такое разведение леса
на большой площади в тот период, когда повсеместно наблюдалось истребление лесов и не
уделялось внимание лесоразведению, было невиданным явлением. Исследователь лесов по
реке Северский Донец ботаник В.М. Черняев в 1854 году «имел удовольствие видеть уже
более 1000 десятин прекрасного соснового леса и быть в доме, построенном детьми из леса,
который за полвека посеян отцом их»,т.е. И.Я. Данилевским, награждённым по ходатайству
губернатора Бахтина орденом Св.Владимира. «Разные почтенные лица, в том числе и члены
Харьковского университета, губернатор и вводивший военные Чугуевские поселения граф
Аракчеев приезжали взглянуть на невиданное чудо, на засеянные дедом (И.Я. Данилевским)
1000 десятин бора».
Известный харьковский учёный-лесовод М.М. Дрюченко (1953) писал : «По лесоустройству
1937 года, проведенным профессором Б.И. Гавриловым, 135-летнее сосновое насаждение
ІІ бонитета, ( посаженное И.Я. Данилевским), имело полноту 0,9, среднюю высоту 29 м.,
средний диаметр 40 см., общий запас древесины на 1 га 392 м³, средний прирост 2,2 м³».
К сожалению, это уникальное насаждение было уничтожено немцами в 1942-1943 годах.
Лесокультурное дело в массивах пристепных боров началось с 1849 года. Ученые-лесоводы УкрНИИЛХА (Врадий Н.И., 1961; Шинкаренко И.Б. и др.) выделили 7 периодов лесокультурного дела в пристепных борах, в т.ч. в Придонцовье, начиная с 1849 года по 1990 годы.
Первый период охватывает лесные культуры, созданные с 1849 по 1887 годы, в основном,
по садовому способу, редкой посадкой сосны обыкновенной дичками под лопату с размещением посадочных мест: 1 сажень×1 сажень (2,14 м×2,14 м); 1 саж. ×½ саж. (2,14×1,07 м);
1 саж×1 аршин (2,14×0,7 м) по сплошной пахоте после выращивания бахчевых культур с тщательным уходом за культурами до их смыкания. Много таких лесных культур сосны было создано в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, большая часть которых уничтожена во
время войны 1941-1945 годов. Наиболее эффективные сосновые культуры созданы во втором
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периоде с 1888 по 1921 годы на Донетчине (ныне территория НПП «Святые Горы») в Ямпольском, Лиманском, Александровском (ныне Святогорском) лесничествах в 1895, 1900, 1910,
1911, 1914, 1915-1917 годах.
Создавались лесные культуры в этот период с густотой посадки от 10 до 13 тыс. посадочных мест на 1 га по способу рядовых густых посадок с размещением посадочных мест
2 арш.×1 арш.(т.е. 142×71 см) и 1,5 арш.×1 арш. (т.е. 107×71 см). Культуры сосны, созданные
в этот период на тысячах гектаров, характеризовались высокой полнотой и лучшим качеством стволов по сравнению с культурами первого периода. Примером лучших сосновых насаждений последующих периодов создания лесных культур на Донетчине являются крупные
массивы Александровского (ныне Святогорского), Лиманского и Ямпольского лесничеств на
боровых террасах реки Северский Донец и его притоков на площади около 500 га.
Насаждения, созданные в дореволюционный период на территории лесхозов, были вырублены, в основном, в послевоенный период на восстановление Донбасса.
В период первых пятилеток (1922-1936 г.г.) культуры создавали по упрощенной агротехнике, в основном, по бороздам с густотой посадки 6-8 тыс. шт. на 1 га размещением 2 м ×0,8 м и
1,8 м×0,8 м. Уходы проводились в первые два года только в рядах. В результате такой агротехники приживаемость, сохранность и состояние лесных культур сосны было неудовлетворительным. В этот период от неудачных насаждений образовалось много пустырей и прогалин.
В период с 1937 по 1948 годы совершенствуется агротехника, но коренного изменения не
происходит. В связи с войной и трудностями восстановительного периода оснащение лесхозов было слабым. Пахали на лошадях, уходы вели вручную только в рядах.
Лесные культуры создавались в этот период на площадях со сплошной подготовкой почвы
при размещении 1,5×0,66м (10 тыс. посадочных мест на 1 га). Однако это время в Придонецких пристепных борах было создано на Донетчине немало удачных лесных культур сосны
обыкновенной.
Период с 1949 по 1960 годы в связи с планом преобразования природы характеризовался
широким размахом лесокультурных работ на базе мощной техники. Лесные культуры создавались по сплошной пахоте с преобладающей густотой 10 тыс. шт. на га, т.е. 1,5 м×0,65 м.
Уход вели седлающими дисковыми культиваторами. К этому времени лесокультурный фонд
в лучших условиях местопроизрастания уже исчерпан и облесение велось преимущественно
в сухих борах и отчасти в сухих суборях. Одной из причин частой гибели сосновых культур
было поражение их личинками пластинчатоусых (хрущей).
Благодаря исследованиям Украинского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации (УкрНИИЛХА) была разработана технология применения гексахлорана против личинок хрущей. В этот период в пристепных борах, в т. ч. и на Донетчине,
лесные культуры сосны занимали тысячи гектаров.
С 1960 по 1970 годы на базе возросшего технического оснащения и разработки новых теоретических положений агротехника создания лесных культур коренным образом изменилась.
В сухих и очень сухих борах по рекомендации УкрНИИЛХА (М.М. Дрюченко, 1963) стала применяться сплошная плантажная вспашка на глубину 50-60 см. Изменилась и схема посадки:
вместо 1,5×0,66 – стала 2,5×0,7 м, что дало возможность отодвинуть срок первого прореживания культур. Лесные культуры, созданные в это десятилетие, имели хорошую приживаемость
и сохранность.
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В последующее двадцатилетие (1971-1990 годы) в пристепных борах происходил некоторый спад лесокультурного производства – не по количеству создаваемых культур, а по их
качеству. Лесокультурный фонд в этот период представлен прогалинами, необлесившимися лесосеками, погибшими культурами и гарями, особенно в Лиманском лесничестве, когда
в 1978 году сгорело около 1000 га и в 1994 году около 2000 га сосновых насаждений. Основные
причины гибели лесных культур и их неудовлетворительного роста в отдельных массивах связаны с низкой агротехникой подготовки почвы на нераскорчеванных лесосеках, недостаточным количеством ручных уходов, повреждением саженцев сосны личинками хрущей.
В 80-х годах был запрещен выпуск и применение в лесных культурах гексахлорана – высокоэффективного препарата в борьбе с личинками хрущей, но опасного для человека. Рекомендованный швейцарский препарат базудин и немецкий волатон слабо применялись для
борьбы с вредителями леса из-за дороговизны и отсутствия их в Украине.
В этот период в пристепных борах Придонцовья лесокультурный фонд был представлен,
в основном, горельниками прошлых лет, поэтому возникла проблема лесовосстановления на
гарях, причем на больших площадях.
Индикаторами и преобладающими видами травяного покрова в наиболее распространенных
типах леса, в том числе в свежем сосновом бору, по степени встречаемости являются: вейник наземный (Calamagrostis epigeios), ястребинка волосистая (Hieracium pilosella), овсяница Беккера
(Festuca beckeri), прострел широколистный (Pulsatilla latifolia), лапчатка серебристая (Potentilla
argentea), мелколепестник канадский (Erigeron canadensis), цмин песчаный (Helichrysum
arenarium), гвоздика полевая (Dianthus campestris), осока верещатниковая (Carex ericetorum),
полынь горькая (Artemisia absinthium), мятлик узколистный (Poa angustifolia), золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea); в свежей сосново-дубовой субори – буквица лекарственная
(Betonica peraucta), подмаренник настоящий (Galium verum), вероника дубравная (Veronica
chamaedrys), земляника лесная (Fragaria vesca), купена лекарственная (Polygonatum officinale),
вейник наземный (Calamagrostis epigeios); в влажной сосново-дубовой субори - лапчатка серебристая (Potentilla argentea), буквица лекарственная (Betonica peraucta), подмаренник настоящий
(Galium verum), вероника дубравная (Veronica chamaedrys), земляника лесная (Fragaria vesca),
купена лекарственная (Polygonatum officinale), вейник наземный (Calamagrostis epigeios)
С целью создания стойких и продуктивных сосновых насаждений учеными УКРНИИЛХА
разработаны классификация и рекомендации по восстановлению пристепных боров Украины.
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Втрачені об’єкти та території природно-заповідного
фонду (1967-2016): Одеська область
Станом на 01.01.2016 року природно-заповідний фонд (далі ПЗФ) Одеської області включає
в себе 123 об’єкти загальною площею 159976,17 га [1]. У тому числі 16 територій та об’єктів
загальнодержавного значення загальною площею 112718,67 га: Дунайський біосферний заповідник (S = 51547,9 га); два національних природних парки (S = 49176,1 га); 8 заказників
загальною площею 11913 га (2 загальнозоологічних S = 572 га, 1 ландшафтний S = 8397 га,
1 орнітологічний S = 394 га та 4 ботанічних S = 2550 га); 2 пам’ятки природи (1 ботанічна S =
5,5 га, 1 геологічна S = 4,67 га); 1 ботанічний сад (S = 16 га); 1 зоопарк (S = 6,5 га) та 1 паркпам’ятка садово-паркового мистецтва (S = 49 га).
Серед 107 територій і об’єктів ПЗФ місцевого значення виділяються: 2 регіональних ландшафтних парки (S = 15320 га); 31 заказник загальною площею 16440,348 га (22 ландшафтних
S = 12480,518 га; 2 ентомологічних S = 40 га; 1 лісовий S = 8,4 га; 5 ботанічних S = 3521,43 га
та 1 орнітологічний S = 390 га); 47 пам’яток природи загальною площею 11,1852 га (6 гідрологічних S = 0,63 га; 1 геологічна S = 0,3 га та 40 ботанічних S = 10,2552 га); 23 парків-пам’яток
садово-паркового мистецтва (S = 1606,9668 га) та 4 заповідних урочища (S = 13897 га).
На сьогоднішній день площа ПЗФ становить всього 4,80 % від площі самої області, що значно менше середнього значення по Україні (6,3%).
Варто відмітити, що характерним є явище перекриття площ об’єктів ПЗФ, через що виникають неточності у підрахунку індекса заповідності та інших показників. Так, до складу території Нижньодністровського національного природного парку входить заповідне урочище
«Дністровські плавні» та ландшафтний заказник «Лиманський». До складу Тилігульського
регіонального ландшафтного парку входять 5 заказників: «Коса Стрілка», «Калинівський»,
«Тилігульський пересип», Новомиколаївський та «Каїрівський». Також до складу території заказника «Савранський ліс» входить гідрологічна пам’ятка природи «Гайдамацька криниця» та
ботанічна – «Слюсарівський віковий дуб».
Отже, 9 об’єктів загальною площею 9026,03 га входять до складу інших заповідних
територій та об’єктів, тобто фактична загальна площа ПЗФ становить 150950,14 га, що на
5,64 % менше ніж вирахувана шляхом сумації площ усіх об’єктів. Таким чином, території
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ПЗФ складають 4,53 % від площі області, а не 4,80 % – вирахуване по площі шляхом сумації
всіх об’єктів.
Проте, в минулому. на території Одеської області було створено значно більше територій та
об’єктів ПЗФ, ніж вказана вище сучасна статистика. З метою виявлення інформації про втрачені території ПЗФ, нами отримано у Державному архіві Одеської області копії рішень державних
органів обласного рівня про створення заповідних об’єктів починаючи з 1960 року [2-17], та проведено порівняльний аналіз із переліком сучасних ПЗФ, згідно з відомостями, опублікованими
Міністерством екології та природних ресурсів України у 2016 році [1]. В нашому розпорядженні є
всі рішення обласної ради про створення ПЗФ, в яких одночасно фігурують пункти і про створення і про скасування ПЗФ. Натомість відсутні такі, якими лише скасовувались заповідні території.
Реєстрів таких рішень немає ні в Міністерстві природи, ні в Департаменті екології та природних
ресурсів Одеської ОДА. З метою виявити вичерпний реєстр втрачених об’єктів ПЗФ, нами було
звірено всі реєстри всіх рішень про створення ПЗФ із сучасними переліками.
Під час аналізу документації, було знайдено інформацію щодо 62 територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення, які відсутні в сучасному
переліку ПЗФ області, або змінено природоохоронний статус, або частково вилучено території.
Їх площа складає 18611 га і це становить 12,3 % від загальної фактичної площі усіх ПЗФ області.
Інформацію про скасування чи зміну об’єкта ПЗФ було знайдено для 47 об’єктів, площею
15418,285 га. Інформація про те, якими рішеннями були скасовані інші 15 об’єктів ПЗФ, площею 3192,715 га і якими рішеннями це було зроблено – нам не відомо.
Повністю скасованих об’єктів ПЗФ Одещини налічується 28, загальною площею 3207,715 га,
з них лише для 14 об’єктів є відомі рішення про скасування. Всі об’єкти місцевого значення
і 1 державний заказник – Шаболатський лиман. Майже всі скасовані об’єкти є ботанічними
пам’ятками природи – 26 об’єктів загальною площею 13,715 га. Крім того в списку скасованих
є парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва (S=6 га) та державний іхтіологічний заказник
Шаболатський лиман (S=3188 га). Причиною вилучення для 14-ти пам’яток природи, по яких
відомі рішення стосовно вилучення, є втрата наукового та естетичного значення внаслідок несприятливих кліматичних умов та стихійних явищ (посухи, буреломи). Невідомою є причина,
по якій вилучили зі списку природоохоронних територій великий за площею іхтіологічний
заказник Шаболатський лиман.
Нами виділена окрема категорія об’єктів, які не були вилучені повністю, а частково. Таких об’єктів налічується 6, в основному це парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва (крім
1 ботанічної пам’ятки природи). Загальна площа цих об’єктів становила 213,2 га, вилучено
43,2525 га, залишкова площа 169,9475 га, що на 20,3% менше від початкової. Відсоток вилучення по окремих об’єктах складав від 5,1% до 43,8%.
По 5 об’єктах наявні відомі рішення облради, де посилаються на обґрунтування держуправління ОНПС в Одеській області, рішення конкретних міських чи районних рад і висновки та
рекомендації постійної комісії облради з питань екології, природокористування, надзвичайних
ситуацій і ліквідації їх наслідків, проте конкретних підстав для такого скорочення не наводиться.
Також нами виділено окрему категорію об’єктів як такі, що вилучено з реєстру ПЗФ в тому
статусі, в якому вони створювались, в зв’язку з включенням цих об’єктів до складу інших,
крупніших та більш значимих – це 27 об’єктів загальною площею 509,1 га. По всіх цих об’єктах
відомі рішення, згідно яких відбувалось дане укрупнення чи злиття.
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До таких об’єктів віднесена ботанічна пам’ятка природи «Лісничівка» площею 1,8 га, яку
в 1984 році [12] включено до складу ботанічного заказника «Лісничівка» площею 3176 га.
Також до цієї категорії віднесено 26 об’єктів (19 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва та 7 ботанічних пам’яток природи) загальною площею 507,3 га, які на даний час
входять до складу ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Савранський
ліс», площа якого складає 8397 га. Формально причина вилучення цих 26 об’єктів була невідповідність новій класифікації чи втрата їх природоохоронного значення, а не включення
в склад більшого заказника «Савранський ліс» [8, 11]. Хоча всі вони територіально в нього
входять і на даний час є складовою частиною заказника «Савранський ліс». Стосовно створення заказника»Савранський ліс»: створений він був Постановою Ради Міністрів України від
28.10.74 р. [20], але в рішенні Виконавчого комітету Одеської облради від 03.12.1983 [11] він
стоїть в списку новостворених з формулюванням»просити Раду Міністрів УРСР затвердити
державним заказником республіканського значення» (цим же рішенням вилучені більшість
об’єктів, що розташовані були на території новоствореного заказника). Постановою Ради Міністрів України від 2.11.1984 р. №84 [22] заказник було перезатверджено.
Окремо виділено землі, що зараз відносяться до Дунайського біосферного заповідника,
який в своєму розвитку пройшов певні стадії і, відповідно, відбувалось скасування попереднього об’єкту і включення його до складу наступного:
1967 рік – пам’ятка природи державного значення Дунайські плавні S=3158 га [18]
1973 рік – Дунайська філія Чорноморського державного заповідника S=7758 га [19]
1981 рік – державний заповідник Дунайські плавні S=14851 га [21]
1998 рік – Дунайський біосферний заповідник S=46402,9 га [23]
2004 рік – розширення заповідника, на сьогодні площа становить 51547,9 га [24]
Також варто додати і те, що поряд із втратами ПЗФ, дуже повільно тривають процеси створення нових заповідних територій. В рішенні Одеської обласної ради народних депутатів від
1 жовтня 1993 року [13] наведено перелік цінних ландшафтів, екосистем, природних комплексів, що резервуються для наступної організації заповідних територій з метою недопущення
їх знищення та руйнування в процесі господарської діяльності – всього 88 об’єктів загальною
площею 102195 га. За 23 роки статус природоохоронної території отримали лише 3 об’єкти з
зазначеного списку: в 1998 році – ботанічні заказники загальнодержавного значення «Долинський» (зарезервовано 600 га, створено на площі 815 га) та «Павлівський» (зарезервовано
400 га, створено на площі 403 га) та в 2012 році – ландшафтний заказник місцевого значення
«Селиванівський» (зарезервовано і створено на площі 80 га).
Велика проблема виникла при відсутності іншої додаткової інформації про ПЗФ, які існують на сьогоднішній день, адже саме там вказується причина створення цього об’єкту, його
цінність і склад. Також об’єкти, які були скасовані, часто не мають цієї інформації і не можна
оцінити їхню унікальність, особливість і цінність. Особливо важливою додаткова інформація є
для об’єктів, де рішення і причини скасування повністю відсутні, бо це була б вагома інформація для збереження цих природних об’єктів чи їх відновлення.
Отже, в ході досліджень було виявлено, що за період з 1967 року в Одеській області було
втрачено (не враховуючи скасованих ПЗФ, що увійшли до складу більших об’єктів) 3250,9 га
заповідних території, що склало 2,15 % від площі усіх створених в області об’єктів ПЗФ.
58

Заповідна справа у Степовій зоні України. Том 1

Використані джерела:

1. Одеська область: Перелік територій та об`єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та
місцевого значення (http://data.gov.ua).
2. Рішення виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих від 23 вересня 1960 р. № 938 // ДАОО.
- Ф. Р-2000 - Оп.3 - Спр. 1889.
3. Рішення виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих від 14 жовтня 1967 р. № 699 // ДАОО.
- Ф. Р-2000 - Оп.9 - Спр. 273.
4. Рішення виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих від 21 грудня 1970 р. № 641 // ДАОО.
- Ф. Р-2000 - Оп.9 - Спр. 655.
5. Рішення виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих від 29 грудня 1971 р. № 624 // ДАОО.
- Ф. Р-2000 - Оп.9 - Спр. 768.
6. Рішення виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих від 18 травня 1972 р. № 234.
7. Рішення виконкому Одеської обласної ради депутатів трудящих від 28 березня 1973 р. № 125.
8. Рішення виконавчого комітету Одеської обласної ради народних депутатів від 29 грудня 1978 р. № 742.
9. Рішення виконавчого комітету Одеської обласної ради народних депутатів від 29 грудня 1979 р. № 764.
10. Рішення виконавчого комітету Одеської обласної ради народних депутатів від 30 грудня 1980 р. № 795.
11. Рішення виконавчого комітету Одеської обласної ради народних депутатів від 3 грудня 1983 р. № 682
// ДАОО. - Ф. Р-2000 - Оп.9 - Спр. 2225.
12. Рішення виконавчого комітету Одеської обласної ради народних депутатів від 2 жовтня 1984 р. № 493
// ДАОО. - Ф. Р-2000 - Оп.9 - Спр. 2518.
13. Рішення Одеської обласної ради народних депутатів від 01.10.1993 № 496-ХХІ.
14. Рішення Одеської обласної ради від 20 березня 2009 року № 799-V (http://region.odessa.gov.ua/
Webpage.aspx?sect=Page&IDPage=18742&id=462).
15. Рішення Одеської обласної ради від 20 березня 2009 року № 800-V (http://region.odessa.gov.ua/
Webpage.aspx?sect=Page&IDPage=18741&id=462).
16. Рішення Одеської обласної ради від 29 травня 2009 року № 860-V (http://region.odessa.gov.ua/
Webpage.aspx?sect=Page&IDPage=20049&id=462).
17. Рішення Одеської обласної ради від 24 лютого 2010 року № 1039-V (http://region.odessa.gov.ua/
Webpage.aspx?sect=Page&IDPage=24322&id=462).
18. Постанова Ради Міністрів УРСР № 490 від 24 липня 1967 р.
19. Постанова Ради Міністрів УРСР № 84 від 20 лютого 1973 р. «Про організацію нових державних заповідників і розширення Чорноморського державного заповідника» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/84-73-%D0%BF).
20. Постанова Ради Міністрів УРСР № 500 від 28 жовтня 1974 р. «Про створення заказників загальнодержавного значення в Українській РСР» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/500-74-%D0%BF).
21. Постанова Ради Міністрів УРСР № 203 від 23 квітня 1981 р.»Про організацію державного
заповідника»Дунайські плавні».
22. Постанова Ради Міністрів України № 434 від 02.11.84 р. «Про доповнення переліку державних заказників Української РСР» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/434-84-%D0%BF).
23. Указ Президента України № 861 від 10 серпня 1998 р.»Про створення Дунайського біосферного заповідника» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/861/98).
24. Указ Президента України № 117 від 2 лютого 2004 р»Про розширення території Дунайського біосферного заповідника» (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/117/2004).

Заповідна справа у Степовій зоні України. Том 1

59

Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя від створення Надморських заповідників),
с. Урзуф, 14-15 березня 2017 року. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 2, Т. 1. – С. 60–66.

Козодавов С.В.
Василенко С.В.
Національний заповідник «Хортиця»
kozodavov@ukr.net, vsv8@ukr.net

Збереження природного середовища острова Хортиця:
історія, сучасний стан, проблеми та перспективи.
Природа має велетенський вплив на формування культури людства. Прикладів цьому безліч у пам’ятках мистецтва, літератури. Поклоніння природі посідало провідне місце у віруваннях
людей протягом тисячоліть. Унікальні природні пам’ятки ставали сакральними, культовими місцями – справжніми храмами під відкритим небом, де наші пращури через різноманітні обряди
віддавали шану силам природи, намагалися поєднатися з природою на самих глибинних рівнях свідомості. Будь-яке пошкодження таких місць суворо каралося. Завдяки цьому, унікальні
пам’ятки дикої природи збереглися до наших днів. Але, нажаль, через різку зміну світогляду
людей, з початком індустріальної революції та формування споживацького ставлення до навколишнього середовища, лише за кілька останніх століть більшість найцінніших природних ландшафтів була знищена, або зазнала докорінних змін під антропогенним впливом.
Так, для задоволення потреб промисловості запорізького регіону в електроенергії, у 1932 р.
було збудовано Дніпровську ГЕС а в 1956 році – Каховську ГЕС. В результаті утворилися два
водосховища, якими було затоплено унікальні природні ландшафти: Дніпровські пороги та
Великий Луг – заплаву р. Дніпро площею понад 2000 км2. Ці дії завдали непоправної шкоди.
Були практично повністю знищені не лише природні екосистеми, що підтримували біологічне
різноманіття та екологічний баланс у нижній течії р. Дніпро але і численні історичні та археологічні пам’ятки. Одними з останніх залишків цих природних комплексів, що збереглися до
наших часів на території Запорізької області є острів Хортиця з архіпелагом малих островів
навколо нього, Біленько-Розумовські плавні, розташовані південніше м. Запоріжжя, а також
архіпелаг островів Великі та малі Кучугури в центрі Каховського водосховища.
Острів Хортиця є дивовижним місцем, що по праву вважається одним з семи природних
чудес України. Виходи гранітів вздовж узбережжя острову та численні малі острови навколо
нього нагадують про легендарні Дніпровські пороги. На території острову гармонічно поєдналися різноманітні природні комплекси: справжні та петрофітні степи, скелясті відшарування
докембрійських гранітів, балки з байрачними лісами, штучні листяні та хвойні ліси, висячі
болота, луки, озерні комплекси, заплавні ліси. Наразі о. Хортиця входить до складу Національного заповідника «Хортиця» (далі Заповідник) та загальногеологічного заказника загальнодержавного значення «Дніпровські пороги» (далі Заказник). За даними інвентаризації флори
та фауни, у сучасний період на території Заповідника природна флора налічує 847 видів вищих
судинних рослин. Фауна налічує 1186 видів комах, 39 видів риб, 6 видів земноводних, 9 видів
плазунів, 207 видів птахів та 34 види ссавців. Для порівняння степовий заповідник «Хомутовський степ» налічує 604 види вищих судинних рослин, «Михайлівська цілина» – 531 вид,
«Асканія Нова» – 478 видів [1]. Таким чином за біологічним різноманіттям Заповідник є унікальним об’єктом.
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Але історія боротьби за збереження природи острова розпочалась ще за довго до отримання ним офіційних охоронних статусів.
Вперше питання охорони природи та ландшафтів на теренах Запорізької області та України
взагалі були підняті «Хортицьким обществом охранителей природы» - першою природоохоронною громадською організацією на території України, що була заснована 21 травня 1910 року
у с. Хортиця (сучасна назва – Верхня Хортиця). Устав вказаного товариства, затверджений
18 березня 1910 року, мав на меті охорону тваринного, рослинного та мінерального царств
природи та розповсюдження серед місцевих жителів понять щодо розумного користування
дарами природи. За період своєї роботи товариство пропонувало селянам ближніх районів не
брати з собою собак на поля, оскільки останні розорюють гнізда, давлять дичину та взагалі
шкодять тваринному світу. Товариству вдалося врятувати та зберегти декілька мальовничих
скель в тому числі вздовж узбережжя острова Хортиця від руйнування через підривні роботи. А взявши в оренду частину суспільного саду, що належав німцям-колоністам Хортицької
волості, товариство заборонило в ньому полювання всім без винятку, створивши за терміном
А.П. Семенова-Тянь-Шанського «притулок природи». До заслуг можна додати висадження
соснового лісу, заходи по розведенню риби, створення розплідника дерев та чагарників, та
багато іншого. Нажаль 19 травня 1915 року товариство було примусово закрито. Лише через
36 років рішенням Запорізького Виконкому Обласної Ради Депутатів від 12 квітня 1951 р. відбулося відродження природоохоронного товариства [2].
У 30-50-х рр.. ХХ ст. територія острова зазнала суттєвого антропогенного впливу. З часів
будівництва Дніпровської ГЕС у північній частині Хортиці були створені робітничі селища та
гранітний кар’єр. Центральна частина острову площею близько 1000 га використовувалася
як сільгоспугіддя Центрального інституту електрифікації та механізації тваринництва (далі
ЦІМЕТ). Там розміщувалися дослідні сади, виноградники, теплиці, рисові поля, звіроферми,
тощо. На території о. Хортиця у цей період існувало 9 селищ, в яких постійно мешкало близько
1000 людей, задіяних у роботі ЦІМЕТ. У 60-70-х рр. узбережжя острову активно забудовується
базами відпочинку запорізьких промпідприємств. Під час забудови острову рекреаційними
об’єктами відбувалися численні пошкодження природних комплексів, зокрема: активізація
ерозійних процесів, знищення відшарувань гранітів в процесі будівництва, забруднення будівельними та побутовими відходами [3].
Незважаючи на інтенсивне господарське та рекреаційне використання природи острова
радянська влада здійснювала певні кроки по збереженню історичних та природних пам’яток
Хортиці. У 1958 році рішенням Запорізького виконкому Ради Депутатів Трудящих «Про заходи
по поліпшенню охорони природи в місті» острів Хортиця взято на облік як об’єкт природи, що
має культурне та наукове значення у місті Запоріжжя [4].
Розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 7 серпня 1963р. №1180-р, була заснована пам’ятка природи республіканського значення «Дніпровські пороги», до якої ввійшла порожиста частина Дніпра, місце багатьох історичних подій, відслоєння докембрійських
кристалічних порід, наскельна рослинність, залишки байрачних лісів, ділянки цілинних степів
і дніпровських плавнів: південна частина острова Хортиця, острів Мала Хортиця, скелі Стог І і
Стог ІІ, берегова смуга (до 1 км) правого протоку Старого Дніпра від гирла р. Нижня Хортиця
(площа до 2000 га) [5].
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порізького козацтва» від 18 вересня 1965 № 911 острів Хортицю, прилеглі острови та скелі,
а також урочище Вирва оголосили Державним історико-культурним заповідником «Хортиця».
Нажаль перший штат Заповідника було затверджено лише у 1970 році.
Систематичні природничі дослідження на о. Хортиця розпочалися з 1974 року зі створенням у штаті Заповідника відділу охорони природи [6]. Цього ж року Постановою Ради Міністрів
Української РСР від 28.10.1974 №500 був оголошений загальногеологічний заказник загальнодержавного значення «Дніпровські пороги» площею 1383,00 га. До його складу увійшла
більша частина острова Хортиця (крім садів та ріллі у центральній частині острова), а також
прилеглі до нього скелі та острови. На сьогоднішній день він складає 96% від сумарної площі усіх територій та об’єктів природно-заповідного фонду, розташованих у місті Запоріжжя.
Основною метою його створення було збереження не тільки комплексу рідкісних для регіону
геологічних утворень, але й збереження біорізноманіття на його території [7].
Режимом Заказника, затвердженим у 1975 р., зокрема заборонялось: будь-яке будівництво без отримання погоджень Державного комітету Ради міністрів УРСР по охороні природи,
видобуток корисних копалин, пошкодження рослинності та трав’яного покриву, полювання,
розорення гнізд птахів, рух автотранспортом поза автошляхами з твердим покриттям, захід
моторними катерами в озера заплавної частини о. Хортиця, випас худоби, розведення вогнищ
та встановлення наметів. Згідно положення про Заказник 1975 р. Заказник утримувався та
охоронявся на кошти Запорізького міськвиконкому, за дорученням якого дирекція Заповідника здійснювала контроль за дотриманням режиму Заказника та організовувала заходи по
його охороні. У 1986 році була затверджена нова редакція Положення про Заказник. В ній
перелік забороненої діяльності на території Заказника було доповнено наступними пунктами:
лов риби, підпал сухих рослинних залишок, застосування відкритого вогню, організація масових спортивних та видовищних заходів, покіс трав, розорювання землі, підхід плавзасобів до
о. Хортиця та прилеглих островів ближче 20 м. [9].
Нажаль отримання вказаних вище охоронних статусів не призвело до покращення стану природного середовища о. Хортиця. Протягом 70-х– 80-х рр. ХХ ст. острів використовується як головний рекреаційний об’єкт для мешканців м. Запоріжжя. На його території функціонують численні
стаціонарні оздоровчі заклади, у заповідній заплавній частині облаштований міський пляж, туди
курсує річковий трамвай. Найпоширенішими порушеннями режиму є: розведення вогнищ, встановлення наметів, знищення зелених насаджень, засмічення території, заїзд на трав’яний покрив,
захід плавзасобами у акваторію Заповідника. Менш поширеними є полювання та рибальство з застосуванням заборонених знарядь лову. Це обумовлено боротьбою з браконьєрством, яка достатньо ефективно здійснювалася в зазначений період на території Запорізької області державними
контролюючими органами та громадськими дружинами по охороні природи, меншим поширенням
браконьєрства як соціального явища, принаймні на території Заповідника.
Масові порушення режиму Заказника пов’язані в першу чергу з надзвичайно високим рекреаційним навантаженням на о. Хортиця та відсутністю системної роботи з профілактики, виявлення порушень та здійснення покарань порушників. Державні контролюючі органи здійснювали
по території острову лише періодичні рейди, тоді як для забезпечення правопорядку було необхідне створення окремого охоронного підрозділу на території Заповідника, співробітники якого
мали би повноваження для складання адміністративних протоколів та інших процесуальних дій
по відношенню до порушників природоохоронного законодавства на території о. Хортиця.
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З розпадом СРСР ситуація зі збереженням природного середовища о. Хортиця дещо змінилася. Постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1993 р. N 254 «Про Національний
заповідник «Хортиця» - історико-культурному заповіднику було надано статус національного заповідника. Вкотре підтверджено цінність острову Хортиця як території, що поєднує
пам’ятні місця, пов’язані з історією запорозького козацтва, та унікальні природні комплекси
[8]. При розробці нового статуту Заповідника та Генерального плану розвитку були враховані вимоги, викладені в положенні про Заказник. Фактично режим Заповідника на 80 %
дублює режим Заказника та має чітко виражене природоохоронне спрямування. Зі зміною
статусу Заповідника відбуваються зміни у його структурі. Нарешті у Заповіднику з’являється
інспекційно-охоронний відділ – служба режиму, покликаний забезпечувати режим території
Заповідника. Але, незважаючи на завзятість його працівників на початковому етапі існування
відділу, існує багато чинників, які завадили кардинально покращити охорону природи Заповідника. Головні з них:
1. Відсутність нормативної бази, щодо надання відділу режиму Заповідника повноважень,
необхідних для виконання відділом своїх головних функцій (складання протоколів за порушення режиму Заказника, вилучення знарядь лову, знарядь вчинення правопорушення,
незаконно добутих природних ресурсів, тощо). Так як Заповідник перебуває у підпорядкуванні Міністерства культури на нього не поширюється нормативна база, що регламентує
діяльність установ природно-заповідного фонду України, у тому числі і діяльність державної служби охорони природно-заповідного фонду.
2. Відсутність встановлених у натуру меж Заказника, що призводить до значного ускладнення притягнення до відповідальності порушників режиму Заказника. Особливо це стосується випадків самочинного будівництва, самозахоплення земель.
Історія винесення меж Заказника у натуру є показовим взірцем ситуації в природнозаповідній справі, яка склалася в Україні. Охоронне зобов’язання на Заказник з 1974 р. по
2009 роки було покладене на Запорізький міськвиконком. Саме він був зобов’язаний здійснити винесення меж Заказника у натуру. Але за 35 років існування Заказника міською владою
не було зроблено нічого для вирішення цього питання. У 2009 році, у зв’язку з отриманням
акту на постійне використання земельною ділянкою Заповідника, адміністрація Заповідника
взяла на себе охоронні зобовʼязання на Заказник. Цього ж року Заповідник уклав договір
з Державним підприємством «Запорізький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» на розробку проекту встановлення в натурі меж Заказника. Проект було розроблено,
але він протягом 5 років, з необґрунтованих причин, не погоджувався департаментом архітектури Запорізького міськвиконкому. В результаті п’ятирічної боротьби адміністрації Заповідника та природоохоронної громадськості з бюрократичним свавіллям, у 2015 році проект,
після кількох його доопрацювань, було погоджено на місцевому рівні та передано наприкінці
2015 року на погодження до Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України. З цього моменту пройшло вже майже 1,5 роки, а проект все ще перебуває на розгляді
цього відомства, з порушенням всіх встановлених термінів погодження.
Слід зазначити, що відсутність винесених у натуру меж Заказника, відсутність відповідних
обмежень та обтяжень на територію Заказника у земельному кадастрі, призводять до значного
ускладнення боротьби з порушеннями режиму Заказника. Так за період з 2009 по 2015 роки на
його території зафіксовано понад 30 фактів самочинного капітального будівництва, в результаті
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якого завдана істотна шкода природному середовищу о. Хортиця, яка так і не була відшкодована
порушниками.
З погіршенням економічної ситуації в країні та початком напруження на сході України на
території о. Хортиця значно збільшилася кількість порушень, пов’язаних з незаконним рибальством та полюванням. Також, через збільшення обсягів внутрішнього та місцевого туризму,
останніми роками практично в 2 рази збільшилося рекреаційне навантаження на територію о.
Хортиця в весняно-літній період. Так, за наближеними оцінками, кількість відвідувачів території о. Хортиця на протязі року наближається до 1 млн. чоловік. Враховуючи нерівномірність
рекреаційного використання території острова, найцінніші природні екосистеми Заповідника
(узбережжя зі скельними виходами, степовими ділянками, балками, заплавна частина) зазнають найбільшого антропогенного впливу.
Однією з нових та небезпечних загроз для біорізноманіття Заповідника є водний туризм з використанням каяків та байдарок. Цей вид відпочинку на воді зазнає бурхливого
розвитку в Запоріжжі протягом останніх років. Щороку з’являються нові пункти прокату та
значно зростає кількість плавзасобів, що надаються у прокат. Заповідник з озерно-річковим
комплексом площею 600 га у його заплавній частині та архіпелагом малих островів у північній частині, розташований у центрі м. Запоріжжя, є надзвичайно привабливим об’єктом
для водного туризму, незважаючи на заборону режимом заходу будь-якими плавзасобами
у 50-ти метрову охоронну зону та причалювання до островів. Всі пункти прокату каяків та
байдарок розташовані по периметру о. Хортиця, а їх господарі не тільки не попереджають
своїх клієнтів про заборонені для плавання місця, а відкрито рекламують у мережі інтернет
та місцевих засобах масової інформації прогулянки на території Заповідника та Заказника,
організовують у заповідній зоні несанкціоновані масові заходи (концерти на воді, пікніки,
фаєр-шоу, тощо) для залучення нових клієнтів.
Служба режиму та сектор охорони природи Заповідника проводять заходи щодо попередження заходу плавзасобами у акваторію Заповідника, але поки що ця проблема залишається
невирішеною через ряд причин:
-- відсутність повноважень у працівників Заповідника складати протоколи та здійснювати
вилучення плавзасобів у порушників режиму;
-- бездіяльність державної екологічної інспекції України в Запорізькій області, щодо здійснення ефективного державного нагляду за об’єктом природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення, яким є Заказник, в сфері порушень його режиму з боку
користувачів плавзасобів. Єдиний державний орган, уповноважений здійснювати процесуальні дії щодо порушників режиму Заказника, не вилучив жодного каяку чи байдарки
у порушників, мотивуючи це відсутністю місця для зберігання вилучених плавзасобів, відсутністю транспорту для їх перевезення і т.д.;
-- відсутність контролю за діяльністю пунктів прокату каяків та байдарок з боку Укртрансбезпеки, Інспекції Регістра судноплавства України в м. Запоріжжя.
Під час нечисленних рейдів держекоінспекції на території Заказника протоколи складаються на користувача плавзасобу, який здійснив порушення режиму, а так як плавзасоби не
вилучаються у порушників до судового розгляду протоколу, та тим паче не конфісковуються за
рішенням суду, власники пунктів прокату уникають не тільки відповідальності але й не несуть
жодних збитків.
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Результатом значного збільшення кількості заходів плавзасобами у заплавну частину Заповідника на протязі 2011-2016 рр. є значне зменшення чисельності водно-болотної орнітофауни на цій території як у гніздовий так і в післягніздовий період, спричинене фактором постійної турботи з боку людей. У разі збереження тенденції останніх років по збільшенню таких
порушень, це може мати катастрофічні наслідки для екосистем заплавної частини Заповідника та малих островів у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС.
Враховуючи системні проблеми, пов’язані з застосуванням на практиці чинного природоохоронного законодавства України в сфері охорони природно-заповідного фонду, недосконалість наявної нормативної бази, наднизьку виконавчу дисципліну державних органів в сфері
охорони довкілля, наявні національні охоронні статуси не забезпечують належне збереження
унікальних природних екосистем о. Хортиця.
Перспективним напрямком збереження біологічного та ландшафтного різноманіття о. Хортиця та прилеглої акваторії р. Дніпро з останніми залишками Дніпровських порогів є надання
цій території міжнародних охоронних статусів, згідно ратифікованих Україною міжнародних
угод. У 2016 році сектором охорони природи Заповідника був проведений аналіз флори та фауни Заповідника на раритетну складову. Раритетна компонента природної флори вищих судинних рослин о. Хортиця представлена 194 видами, що охороняються на міжнародному рівні: до
Європейського червоного списку (2011) внесено – 150 видів рослин, до бази даних міжнародної спілки охорони природи (далі IUCN) – 58 видів. Раритетна компонента фауни представлена
59 видами, занесеними до баз даних IUCN, 395 видів занесені до Європейського Червоного
списку, 251 вид знаходиться під охороною Бернської конвенції, 105 видів – Боннської конвенції, 26 видів – Вашингтонської конвенції. Таким чином територія Заповідника відповідає
критеріям для включення до Смарагдової мережі Європи (всеєвропейської екологічної мережі
особливо цінних природних територій) та переліку водно-болотних угідь міжнародного значення згідно Рамсарської конвенції.
Протягом 2016 року сектором охорони природи Заповідника було підготоване та направлене до Міністерства охорони навколишнього природного середовища наукове обґрунтування
щодо включення акваторії р. Дніпро в межах міста Запоріжжя, включаючи територію Заповідника, до об’єкту-кандидату Смарагдової мережі «Каховське водосховище» шляхом його
розширення на північ до створу Дніпровської ГЕС. Пропозиція була прийнята. 15-16 листопада
2016 р., на засіданні Постійного комітету Бернської конвенції було затверджено перелік об’ктів
Смарагдової мережі для України. В тому числі було затверджено об’єкт UA0000106 «Каховське
водосховище» площею 218119 га, в який увійшли запропоновані сектором охорони природи
Заповідника території. Це перший міжнародний охоронний статус о. Хортиці, який дозволить
апелювати до європейських природоохоронних установ у разі бездіяльності органів влади
України у боротьбі з порушеннями природоохоронного законодавства на території Заповідника. Також отримання міжнародного охоронного статусу значно розширює можливості для
пошуку міжнародних джерел фінансування природоохоронних проектів на цій території.
Наступним кроком є надання території о. Хортиця з прилеглою акваторією р. Дніпро статусу
водно-болотного угіддя міжнародного значення. Підготовка відповідного наукового обґрунтування включена у плани роботи сектору охорони природи Заповідника на 2017 рік.
Слід зазначити, що Смарагдова мережа на території Запорізької області потребує значного
розширення. До неї мають бути включені заплави багатьох малих річок та степові ділянки
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з балковими комплексами, які є важливими ядрами біологічного різноманіття. В зв’язку з цим
необхідне проведення досліджень цих територій протягом 2017-2018 рр., підготовка та подання заявок на створення нових об’єктів Смарагдової мережі.
Використаны джерела:

1. Охріменко С. Г., Шелегеда О. Р., Козодавов С. В. та ін. Природа острова Хортиця. Колективна монографія. – Запоріжжя: Національний заповідник «Хортиця», 2016. – Вип. 2. – 200 с.
2. Природоохоронний рух в Запоріжжі від минулого до сучасного (присвячено 100-річчю Хортицького
товариства охоронців природи та 240-річчю м. Запоріжжя). – Запоріжжя: Видавництво ТОВ «ВПО
«Запоріжжя», 2010. – 32 с.
1. Бажан О. Г. та ін. Збережемо тую славу: Громад. рух за увічнення історії укр. козацтва в другій половині 50-80 х рр. ХХ ст. Зб. документів та матеріалів. – К.: Рідний край, 1997. – 474 с.
2. Рішення Запорізького виконкому Ради Депутатів Трудящих. Про заходи по поліпшенню охорони природи в місті № 358 1958 рік. Запорізький обласний архів. Протоколи 13-14-15-16-17 засідання виконавчого комітету Запорізької міської Ради депутатів трудящих з 4 липня по 28 серпня 1958 року.
3. Розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 7 серпня 1963р. №1180-р. Електронний фонд
Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/1180-63-%D1%80
1. Лисенко Т. М. Національний заповідник «Хортиця»: 45 років поступу. – Запоріжжя. – Національний
заповідник «Хортиця», 2010 р. – 62 с.
2. Постанова Ради Міністрів Української РСР від 28.10.1974 №500. Електронний фонд Верховної Ради
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/500-74%D0%BF/print1433829921461099
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1993 р. N 254 «Про Національний заповідник
“Хортиця“» Електронний фонд Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254-93-%D0%BF
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Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя від створення Надморських заповідників),
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Історія створення та становлення
регіонального ландшафтного парку «Приінгульський»
У структурі природно-заповідного фонду Миколаївщини регіональні ландшафтні парки
(РЛП) та національні природні парки (НПП) займають 80 % від загальної заповіданої площі області. Мережу РЛП закладено у 90-х роках XX ст., коли було створено РЛП «Кінбурнська коса»
(1992 р.), «Гранітно-степове Побужжя» (1994 р. – перша черга), «Тилігульський» (1995 р.);
в подальшому – РЛП «Приінгульський» (2002 р.), «Висунсько-Інгулецький» (2009 р.).
Історія заснування кожного заповідного об’єкту є унікальною. Як правило, є багато розрізнених документів, тривале листування між відомствами, складні погодження, до цього процесу
залучається низка небайдужих людей. Згодом, відновити події, пов’язані з розвитком заповідної
справи стає складно. Метою даної роботи є фіксація перебігу створення та становлення одного з
регіональних ландшафтних парків Миколаївщини – РЛП «Приінгульський». Використано хронологічний, ретроспективний, історико-географічний методи досліджень.
РЛП «Приінгульський» є єдиною природоохоронною рекреаційною установою у долині
р. Інгул. Його площа становить 3,2 тис. га. РЛП розташований у Новобузькому районі Миколаївської області на межі з Кіровоградщиною.
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У районі про необхідність заповідання приінгульських територій вели мову з 1989 року.
Періодично це питання піднімали Новобузька районна державна інспекція охорони навколишнього природного середовища (начальник Король В.С.), громадські природоохоронні
організації, перший секретар Новобузького районного комітету Комуністичної партії України
В.П. Котков.
Турбувало питання стану р. Інгул. – були спроби організувати комплексні дослідження
басейну річки. У 1990 р. створено гідрологічний заказник «Софіївське водосховище». У 1992 р.
на правому березі водосховища на території заповідника «Пелагеївський» (так зазначено
в документах) на замовлення колгоспу «Кам’янський» Новобузького району проводили дослідження флори і фауни співробітники Українського науково-дослідного інституту тваринництва
степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» (керівник теми Треус М.Ю., виконавці Треус
М.Ю., Дрогобич Н.Є., Ясинецька Н.І.). Лише 1993 р. ця ділянка отримала статус ботанічного заказника під назвою «Пелагеївський».
На початку 2000-х років Й.А. Ребель, на той час, головний інженер проекту Миколаївського філіалу інституту землеустрою УААН, з яким тісно співпрацювала південна філія Інституту
екології Національного екологічного центру України (ПФ ІНЕКО НЕЦУ), висловив ідею створити
ще один регіональний ландшафтний парк в долині р. Інгул в межах водоохоронної зони Софіївського водосховища, яку попередніми роками було винесено в натуру (рішення виконкому
Миколаївської обласної ради народних депутатів від 20.06.1989 № 137 «О зоне санитарной
охраны Софиевского водохранилища для Казанковского группового водопровода»).
Ідею Й.А. Ребеля підтримав О.М. Деркач, заступник директора ПФ ІНЕКО НЕЦУ (2001 р.).
Софіївське водосховище, ділянки р. Інгул та її приток, прилегла яружно-балкова мережа що,
переважно співпадала з виділеною водоохоронною зоною, стали основою для проектування
нового регіонального ландшафтного парку.
Оскільки головною водною артерією, навколо якої планувалося створити заповідний
об’єкт, була р. Інгул, то й назву обрали «Приінгульський».
О.М. Деркач звернувся до завідувача відділу екології Миколаївської облдержадміністрації
М.Ю.Молчанова з пропозицією створити регіональний ландшафтний парк «Приінгульський»
на ділянці долини р. Інгул на території Новобузького району Миколаївської області. Новобузька районна рада також вийшла з ініціативою про створення РЛП в межах території земель
природоохоронного призначення та водного фонду – лист від 16.02.2001 року № 140/1-2 до
державного управління екології та природних ресурсів Миколаївської області [1].
Далі спільними зусиллями ініціаторів створення парку, природоохоронної громадськості,
науковців, представників органів державної влади на місцях вжито заходів щодо розробки
проекту створення регіонального ландшафтного парку «Приінгульський». Підставою для виконання робіт стала обласна Програма охорони навколишнього природного середовища та
раціонального використання природних ресурсів на 2000-2010 роки.
У 2002 році між державним управлінням екологічних ресурсів в Миколаївській області (начальник В.І. Єфімов) та ТОВ «СКВІД» укладено договір № 2-ЗС/02 на розробку проекту створення регіонального ландшафтного парку «Приінгульський».
М.Ю. Молчанов, заступник директора з досліджень та виробництва ТОВ «СКВІД», запросив
наукову групу з Дніпропетровського національного університету. Її очолив к.б.н. Б.О. Барановський. ТОВ «СКВІД» за участі фахівців Дніпропетровського національного університету (основні
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виконавці - Б.О. Барановський, В.В. Бригадиренко, В.В. Демьянов, Н.І. Загубиженко, Т.В. Миколайчук та ін.), залучених науковців з м. Миколаїв, м. Київ (О.М. Деркач, С.В. Таращук та ін.) розроблено проект створення регіонального ландшафтного парку «Приінгульський». Збірний план
території підготовлено Миколаївською філією Інституту землеустрою УААН (2002 р.).
Співробітники державного управління екології та природних ресурсів Миколаївської області, зокрема, начальник В.І. Єфімов, головний спеціаліст Г.В. Коломієць брали активну
участь у погодженні питання щодо створення парку.
Отримано погодження - лист Новобузької міської ради від 10.09.2002 № 657-2/18 (голова О.О. Бондар, секретар В.Я. Остапенко), лист Розанівської сільської ради від 07.09.2002
(голова С.П. Літвін, секретар С.О. Нечитайло), погодження Новобузької райдержадміністрації
від 07.09.2002 (голова В.Г. Терзієва), погодження Новобузької райради від 07.09.2002 (голова
В.О.Павлюк), лист Кам’янської сільської ради від 07.09.2002, лист Баштанського державного
лісового господарства від 19.09.2002 № 403 (директор В.М. Гайдаш), лист Софіївської сільської
ради від 07.09.2002 (голова Л.Б. Придаток, секретар Л.І. Бутенко), лист Миколаївського обласного виробничого управління меліорації і водного господарства від 11.12.2002 № 07/493-вх
(начальник С.М. Письменний) [2-8].
З метою збереження та раціонального використання в рекреаційних, наукових, екологоосвітніх цілях природних комплексів долини р. Інгул прийнято рішення Миколаївської обласної
ради від 17.12.2002 № 6 «Про створення об’єкта природно-заповідного фонду місцевого значення регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» на площі 3152,7 га (голова обласної ради М.М. Москаленко). Питання готувалося державним управлінням екології та природних
ресурсів в Миколаївській області (В.І. Єфімов, Є.О. Седлецький, О.О. Невертій, Г.В. Коломієць).
Існуючі в Новобузькому районі заказники місцевого значення «Пелагеївський» та «Софіївське водосховище» без зміни категорії увійшли до складу парку.
Ініціаторами і тими, хто багато років сприяв створенню та становленню регіонального ландшафтного парку «Приінгульський» (до утворення його дирекції) були, в першу чергу, В.С. Король – натхненник заповідання сучасної території парку, Й.А. Ребель – автор ідеї, С.В. Таращук,
О.М. Деркач, М.Ю. Молчанов, Б.О. Барановський – основна робоча група, В.І. Єфімов, Г.В. Коломієць – займалися погодженням документації і ще багато людей, які до створення парку були
причетні опосередковано, але працювали на спільний результат – створення регіонального
ландшафтного парку «Приінгульський».
З 2002 по 2007 рр. регіональний ландшафтний парк був виключно територією зі статусом
природно-заповідного фонду. Після 2002 р. були неодноразові звернення жителя м. Новий
Буг В.С. Короля, колишнього начальника Новобузької районної державної інспекції охорони
навколишнього природного середовища, до органів місцевого самоврядування, народних депутатів України щодо необхідності створення дирекції РЛП «Приінгульський».
Постійна комісія обласної ради з питань екології, охорони навколишнього середовища та
раціонального використання природних ресурсів (голова І.Г. Вишняков) рекомендаціями від
27.04.2004 № 3 (пункт 3.1) рекомендувала головному фінансовому управлінню та головному
управлінню економіки облдержадміністрації створити дирекцію регіонального ландшафтного
парку та передбачити її фінансове забезпечення [9]. Але питання затягувалося. Дякуючи наполегливості В.С. Короля питання про необхідність утворення дирекції періодично піднімалося
на рівні обласних органів державної влади.
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На підставі листа В.С. Короля від 01.12.2005 є звернення народного депутата Ю.В. Діденка від
14.12.2005 № 491-91 до голови облдержадміністрації О.В. Садикова щодо необхідності утворення та фінансування дирекції регіонального ландшафтного парку «Приінгульський».
У березні 2006 року облдержадміністрацією прийнято розпорядження про створення дирекції та затверджено положення про парк.
З квітня 2007 р. формується дирекція, яку віднесено до сфери управління головного управління економіки облдержадміністрації. С.В. Карпій, начальник зазначеного управління, відіграла вирішальну роль в утворенні та становленні дирекції, І.М. Лопатко, начальник відділу
цього управління, – у вирішенні організаційних питань та налагодження роботи дирекції. Перший штат РЛП склав 2 чол., надалі він розширився до 14 чол.
Першими кроками С.В. Куценка на посаді директора стало вирішення питання про необхідність відведення земель в постійне користування. Проведено аналіз структури земель, що
увійшли до складу РЛП «Приінгульський» без вилучення з господарського використання та
без зміни землекористувачів. З’ясовано, що майже третина земель обліковувалася в землях
державної власності (запасу). Дирекцією РЛП отримано дозвіл – розпорядження Новобузької
райдержадміністрації від 13.09.2007 № 569-р щодо розробки проекту землеустрою та відведення в постійне користування земель загальною площею 1526,7 га.
Паралельно в області розпочато роботи щодо встановлення на місцевості меж РЛП «Приінгульський». Так, протягом 2007-2010 рр. розроблено землевпорядну документацію з організації та встановлення меж території парку. Її затверджено розпорядженням голови Миколаївської облдержадміністрації від 13.02.2010 № 37-р.
У 2008 р. закладено передумови для створення просвітньо-туристського комплексу на базі
старовинної садиби О. Тропіна, мирового судді Новобузької та Миколаївської волостей Херсонського повіту, представника великого роду Тропіних, які з початку XIX сторіччя проживали на
теренах Херсонської губернії та зробили суттєвий внесок в історію краю. Садиба являє собою
комплекс споруд, що потребує реконструкції, до якого входять основний будинок, приміщення для соління овочів, льодник, потужний льох (підвал), залишки конюшні. Після проведеної
директором РЛП «Приінгульський» Куценко С.В. просвітницької кампанії щодо необхідності
збереження садиби та перспектив її використання садибу купують та дарують паркові Вишницький О.В., Кузнецов О.А., Коновалов С.А., Куценко А.С., Лагодієнко В.В., Куценко С.В.,
Литвиненко В.В., Микулянець В.П., Незнаюк С.В., Сербін В.М., Старченко В.О., Шевченко В.Г.
З начальником головного управління економіки облдержадміністрації Карпій С.В. досягнуто
порозуміння в питаннях реконструкції садиби і створення тут потужного освітньо-туристського
комплексу. Дякуючи професійній роботі Карпій С.В., яка зробила неоціненний внесок у становлення дирекції, реконструкцію було розпочато. Після кадрових змін внаслідок трагічних
обставин фінансування реконструкції садиби Тропіних призупинено. Силами співробітників
парку відремонтовано погріб, який доступний для відвідування. В подальшому здійснено заміну покрівлі основної будівлі (2012-2013 рр.).
Наразі, садиба Тропіних є об’єктом права спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області, що потребує завершення реконструкції. Це нерухоме майно
закріплене за РЛП «Приінгульський» на праві оперативного управління.
Процедура оформлення земель в постійне користування РЛП «Приінгульський» тривала
9 років. Дирекцією вжито заходів щодо відведення в постійне користування 29 земельних
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ділянок загальною площею 1033,9090 га (31,6 % території РЛП «Приінгульський»). Це – переважно фрагменти яружно-балкової мережі. Вони розташовані мозаїчно по всій території парку.
Площа відведених ділянок знаходиться в діапазоні від 0,28 га до 226,09 га. РЛП «Приінгульський» є найбільшим землекористувачем. 61% його території перебуває у віданні природоохоронних та ресурсних відомств: 31,6 % - РЛП, 25,4% - Південно-Бузьке басейнове управління
водних ресурсів, 4% - ДП «Баштанське лісове господарство», інші землі – оренда у спілок
власників корів, фермерів та ті, що, потребують уточнень.
За майже 15-ти річне існування РЛП «Приінгульський» як заповідної території та 10-ти
річну роботу дирекції головними результатами діяльності є такі: ділянка долини р. Інгул з її
типовим та унікальним біологічним та ландшафтним різноманіттям збережена у природному
стані; межі винесені в натуру; 1/3 частина земель знаходиться в постійному користуванні РЛП;
налагоджено систему охорони парку, проведення еколого-освітніх заходів, екскурсій, укладається літопис природи. Негативними факторами, що впливають на діяльність РЛП, є відсутність власного офісного приміщення, незавершеність реконструкції садиби Тропіних.
Регіональний ландшафтний парк «Приінгульський» має майже повний комплект документації, який відповідно до законодавства про природно-заповідний фонд є необхідним для
РЛП. Протягом 2017 р., як захід обласної програми, передбачено розробити проект організації
території регіонального ландшафтного парку «Приінгульський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів. Проект стане стратегічним
документом, який визначатиме стан та перспективи розвитку як установи, так і заповідної
території в цілому.
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Природно-заповідний фонд відіграє важливу роль для збереження біорізноманіття. Створення об’єктів природно-заповідного фонду є актуальним завданням для кожної держави
особливо у ХХІ столітті. Адже, недбайливе та нерозумне ставлення людини до природи, навколишнього середовища призводить до безлічі екологічних проблем та негативних наслідків,
які потребують негайного усунення та вирішення. Розширення територій природно-заповідного фонду допоможе зберегти та відродити рідкісні види тварин та рослин і зберегти функціональність біосфери.
Мета роботи полягає у висвітленні сучасного стану Природно-заповідного фонду Запорізької області та його розвитку протягом останніх років.
На території Запорізької області станом на 01.01.2016 р. розташовано 342 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 124,657 тис. га, з них 23 – загальнодержавного
значення та 319 – місцевого значення. Відсоток заповідності складає 4,58 % від загальної площі Запорізької області. Шість територій та об’єктів природно заповідного фонду увійшли до
складу Національного природного парку «Великий Луг» загальною площею 16756 га. Двадцять три території та об’єкти Природно-заповідного фонду увійшли до складу Приазовського
національного природного парку загальною площею 78126,92 га [5]. Таким чином, два національні природні парки (далі – НПП) займають площу у 94882,192 га, що складає біля 80 % від
загальної площі природно-заповідного фонду області.
На території області знаходиться 233 заказника, в тому числі 12 загальнодержавного значення, які мають загальну площу 38998,1 га (гідрологічний – Молочний лиман; ландшафтні – Старобердянський, Коса Обіточна, Заплава р. Берда, Коса Федотова, Сивашик, урочище
Білозірське, крутосхили Каховського водосховища; лісовий – Радивонівський; зоологічний –
Алтагірський; орнітологічний – Великі і Малі Кучугури; геологічний – Дніпровські пороги) та
221 – місцевого значення загальною площею 16256,2824 га; частина філії Українського степового природного заповідника «Кам’яні Могили» площею 100 га в межах Запорізької області (частина заповідника знаходиться на території Донецької області); 84 пам’ятки природи,
в тому числі 7 загальнодержавного значення, загальною площею 412 га (комплексні – Балка
Скотовата, Верхів’я Утлюцького лиману; ботанічні – Балка Бальчанська; Балка Россоховата;
Урочище Пристіни; геологічні – Гранітні скелі; Кам’яна могила над р. Молочна) та 77 місце72
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вого значення загальною площею 571,6 га; 17 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва,
в тому числі 1 загальнодержавного значення (парк ім. Горького) площею 31 га та 16 місцевого
значення загальною площею 167,7259 га; 1 дендрологічний парк місцевого значення площею
7,5 га та 1 зоологічний парк місцевого значення площею 290 га [5, 2].
На сучасному етапі розвитку господарювання в межах Запорізької області спостерігається посилення впливу антропогенних чинників на території та об’єкти природно-заповідного
фонду (відводяться нові території під будівництво кар’єрів з видобутку корисних копалин, під
промислову, житлову та комерційну діяльність, влаштування полігонів твердих побутових відходів та ін.). До складу цих земель значною мірою потрапляють і природні території, які могли б
стати заповідними, а в майбутньому і елементами екологічної мережі, але втрачаються безповоротно виходячи з названої вище діяльності. Також, внаслідок надмірної розораності ґрунтів,
в області значно погіршилися умови забезпечення територіальної єдності ділянок з природними ландшафтами, що ускладнює, а інколи й унеможливлює просторові процеси біологічного
обміну на ценотичному та генетичному рівнях, притаманні живій природі. Потужний промисловий і сільськогосподарський потенціал, з одного боку, сприяв прогресу області, а з іншого –
запустив процеси регресу і навіть деградації природних ресурсів [3].
Змінити ситуацію на краще можливо шляхом збереження цінних і типових для нашого
регіону компонентів ландшафтного та біологічного різноманіття, земель з малозміненими
природними ландшафтами, головним чином – природних для нашого регіону степових екосистем, забезпеченням необхідних умов для відновлення їх ключових компонентів, достатнім
простором природних середовищ та взаємодії між природними екосистемами. Для цього,
в області, за даними [5], виконується планомірна робота зі збільшення площ існуючих природно-заповідних територій (рисунок 1). Так, у 2010 році на території Бердянського, Якимівського,
Приазовського, Мелітопольського районів створено Приазовський національний природний
парк, що дало можливість майже вдвічі збільшити відсоток заповідності з 2,58 % у 2009 році
до 4,45 % у 2010 році [1]. В період з 2011 по 2015 роки створено нові та збільшено існуючі
території природно-заповідного фонду у Бердянському, Веселівському, Пологівському, Розівському, Гуляйпільському, Куйбишевському, Токмацькому, Михайлівському районах. Відсоток
заповідності збільшився з 4,45 % у 2010 році до 4,58 у 2015 році [1].

Рисунок 1 – Відсоток заповідності за роками до загальної площі Запорізької області
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Позитивним є те, що по Запорізькій області відсоток заповідності збільшується, але у розрізі
районів картина дещо інша. Так, найменший відсоток заповідності мають Великобілозерський
(0,02 %), Веселівський (0,31 %), Гуляйпільський (0,37 %), Михайлівський (0,11 %), Пологівський
(0,05 %), Розівський (0,11 %), Чернігівський (0,36 %) райони, а найбільший мають Василівський
(12,04 %), Якимівський (28,02%), Приазовський (18,26%), Бердянський (10,30 %) райони [1].
За останні 5 років у структурі природно-заповідного фонду відбулися зміни: збільшилися
площі заказників місцевого значення на 16% та пам’яток природи місцевого значення на 9 % [5].
Одним із основних чинників, що опосередковано сприяє негативному впливу на стан природно-заповідного фонду в Запорізькій області, є відсутність закріплених на місцевості меж
об’єктів природно-заповідного фонду. В першу чергу це пов’язано з недостатнім фінансуванням розробки відповідних проектів землеустрою. До того ж більша частина територій природно-заповідного фонду була створена в 80-90 ті роки і матеріали їх створення не збереглися,
що унеможливлює визначення їх меж. Також не проведено розмежування земель державної і
комунальної власності. Сільські ради відмовляються брати охоронні зобов’язання на заповідні
території, посилаючись на те, що їх повноваження розповсюджуються лише в межах населених пунктів і вони не є землевласниками за межами населених пунктів. Районні державні
адміністрації відмовляються від підписання охоронних зобов’язань, посилаючись на те, що
вони лише розпоряджаються землями і також не є землевласниками [1].
Станом на 01.01.2016 р. повністю визначено та встановлено у натурі (на місцевості) 96 територій ПЗФ місцевого значення площею 9571,15 га, що становить 53,18 % від їх загальної площі,
та 18 територій ПЗФ загальнодержавного значення площею 44638,2 га, що становить 42,2 %
від їх загальної площі [5].
Для забезпечення екологічної безпеки області, запровадження системи природоохоронних
заходів збереження біо- та ландшафтного різноманіття вже до 2015 року відсоток заповідності
Природно-заповідного фонду необхідно було б збільшити до 10% від загальної площі області [4].
Таким чином, встановлено, що відсоток заповідності територій Запорізької області збільшується з кожним роком, і у 2015 р. досяг відмітки 4,58 %. Але цей показник не є достатнім.
Тому, необхідність збереження існуючих та створення нових територій та об’єктів Природнозаповідного фонду на сьогодні є актуальним завданням.
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формування природно-заповідного фонду Миколаївщини
за останнє століття
Заповідання є одним із засобів збереження типових та унікальних природних комплексів,
генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання екологічного балансу територій.
Заповідна справа за усіх періодів розвитку української державності була і є складним процесом, а такі результати, як набуття природоохоронних статусів, забезпечення збереження
в природному стані особливо цінних ділянок є довгоочікуваними і кропіткими.
Метою дослідження є аналіз динаміки створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) в Миколаївській області. Використано хронологічний, ретроспективний, статистичний, історико-географічний методи досліджень. Інформаційною базою стали рішення
про створення, резервування територій та об’єктів ПЗФ, проектна документація щодо їх створення, архівні матеріали природоохоронних органів.
За станом на 01.01.2017 фактична площа природно-заповідного фонду Миколаївської області
становить 75450,27 га, або 3,07% від загальної площі області. До його складу входить 141 територія та об’єкт, з них: 8 є загальнодержавного, 133 – місцевого значення. Території та об’єкти ПЗФ
області представлені дев’ятьма категоріями, за кількістю серед яких переважають заказники та
пам’ятки природи, за площею – національні природні та регіональні ландшафтні парки.
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Одними з перших подій в історії розвитку заповідної справи в Миколаївській області, як вважає С.Ю. Попович, є започаткування в 1882 р. створення парку «Мостівський», що пізніше набув статусу парку-пам’ятнки садово-паркового мистецтва (Попович, 2007). 1812-1861 роки В.П.
Скаржинським створюється мережа степових лісонасаджень. У 1901 р. в м. Миколаїв заснований
державний акваріум на базі приватної колекції Миколаївського міського голови М.П. Леонтовича.
В історії розвитку заповідної справи на Миколаївщині можна виділити два етапи: 1) за
часів УРСР (1927–1990 роки ); 2) за незалежності України (1991 р. – нині).
Офіційне заснування заповідних територій на Миколаївщині пов’язане зі створенням сучасного Чорноморського біосферного заповідника, який 14 липня 1927 р., відповідно до Декрету Ради Народних Комісарів УРСР, проголошено складовою частиною Надморського заповідника. На території Миколаївщини це – сучасні ділянки «Волижин ліс», острови Довгий та
Круглий з акваторією навколо них.
1928-1971 роки – період занепаду заповідної справи на Миколаївщині. Так, протягом 33 років не було створено жодного заповідного об’єкту. Винятком є 1960 р., коли засновано паркпам’ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Мостівський парк»
площею 28,0 га. Протягом наступних
10 років заповідні території знову не
створювали (рис.1). Об’єкти ПЗФ місцевого значення не оголошували взагалі протягом 43 років. Така ситуація
пов’язана із загальними тенденціями
в УРСР щодо створення та функціонування заповідних територій.
1972-1984 роки – період заснування мережі невеликих за площею
пам’яток природи, парків-пам’яток
садово-паркового мистецтва, заповідних урочищ – створено 71 об’єкт
загальною площею 8096,25 га. Це –
Рис.1 – Динаміка площі природно-заповідного фонду
переважно штучні лісові насадженна Миколаївщини
ня, серед них і пам’ятки степового
лісорозведення – заповідні урочища «Лабіринт», «Василева пасіка», і низько бонітетні штучні
насадження; заповідано фрагменти степових балок, окремі джерела, дуби, скелі. 1972 рік за
кількістю став рекордним – створено 30 заповідних об’єктів. В УРСР у цей час виходить постанова Ради Міністрів УРСР від 28 січня 1972 р. «Про заходи по розширенню мережі державних заповідників і покращенню заповідної справи», тому природоохоронна діяльність суттєво
активізувалася.
З 1985 року до 1990 року спостерігається зниження темпів створення заповідних територій – оголошено лише 2 заповідних об’єкти загальною площею 25,8 га.
1990-2002 роки – розквіт заповідної справи в області. Протягом 1990 року на Миколаївщині створено 8 територій ПЗФ, відбувається резервування земельних ділянок для подальшого
заповідання. Так, рішенням обласної ради від 16.10.1990 № 1 «Об основных направлениях,
неотложных мерах и перспективном плане работы областного Совета народных депутатов по
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усилению охраны природы, рациональному использованию природных ресурсов области» зарезервовано 4639,0 га для створення 13 нових заповідних територій, у тому числі природного
заповідника «Єланецький».
Заповідаються особливо цінні природні комплекси із врахуванням не лише біологічних,
а й ландшафтних підходів до їх створення. Так, у 1992 р. створено один з найперших в Україні регіональних ландшафтних парків (РЛП) - РЛП «Кінбурнська коса», який за площею на
той час став найбільшою заповідною територією Миколаївщині (17890,2 га) (Деркач, 1994;
Таращук, 1998). У подальшому створено регіональні ландшафтні парки «Гранітно-степове
Побужжя» (1994 р.) (Деркач, 1994) та «Тилігульський» (1995 р.; 8195,4 га) (Деркач, 1994).
Продовжуються роботи з резервування земельних ділянок для їх подальшого заповідання
– у 1992 р. зарезервовано 1393 га, 1993 р. – 12,5 га, 1995 р. – 584 га. Всього зарезервовано
6628,5 га під створення 49 об’єктів, у подальшому заповідний статус надано 30 об’єктам
загальною площею 12707,2 га.
У 1996 р. створено перший та єдиний на Правобережжі України степовий природний заповідник «Єланецький степ» (Деркач, 1994); з господарського використання вилучено та надано
в постійне користування заповіднику 1675,7 га. 1997 р. оголошено ландшафтний заказник
«Михайлівський степ» (1343,1 га). У 2002 р. створено регіональний ландшафтний парк «Приінгульський» (3152,7 га) (Барановський, 2002).
Всього за цей період протягом 12 років створено 47 заповідних об’єктів загальною площею
39,5 тис. га. Це становить 52 % від сучасної площі природно-заповідного фонду області.
2003–2006 роки – період «наступу» на природно-заповідний фонд області. Спостерігається скорочення площі природно-заповідного фонду, забудова, реалізація технічних проектів за рахунок особливо цінних земель. Хоча, в 2005 р. збільшено площу ПЗФ на 1155,2 га
за рахунок розширення РЛП «Гранітно-степове Побужжя», при цьому з його складу виключено 331,5 га, які є особливо цінними (Рижков, 2002). У 2006 р. рішенням обласної ради
від 06.07.06 № 10 «Про виключення земельних ділянок» зі складу цього парку виключено
27,7 га земель для створення хвостової частини Олександрівського водосховища для добудови Ташлицької ГАЕС.
2005-2009 роки – період формування національних природних парків. Протягом 20052009 років велися роботи щодо створення першого в області національного природного парку
(НПП) «Гранітно-степове Побужжя» – сучасна назва НПП «Бузький Гард» (6138,13 га); 20072009 роки – НПП «Кінбурнський» – сучасна назва НПП «Білобережжя Святослава» (35223,2 га).
Також 2009 р. заповідано 2 об’єкти місцевого значення, з них: 1 – заказник, 1 – пам’ятка природи; їх загальна площа склала 14,81 га.
2010-2013 роки – створення територій ПЗФ місцевого значення. Так, 2010 р. створено
4 об’єкти, з них: 2 – заказники, 2 – пам’ятки природи загальною площею 404,8 га; 2013 року –
6 заказників на площі 957,22 га. Протягом 2007-2011 років оформлено документацію зі створення
п’ятого в області регіонального ландшафтного парку «Висунсько-Інгулецький» (2712,6 га).
2012-2015 роки – розроблено проекти створення низки ландшафтних заказників, рішення
до цього часу не прийняті. Одним з багатьох факторів, що впливає на цю ситуацію, є ліквідація
територіальних органів Мінприроди.
Протягом семи років (2009-2016 рр.) велися роботи щодо розширення території природного заповідника «Єланецький степ». Якраз в рік відзначення 20-ї річниці його створення площу
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заповідника розширено за рахунок земель ландшафтного заказника «Михайлівський степ»
Указом Президента України від 17.05.2016 № 214-2016 «Про зміну меж території природного
заповідника «Єланецький степ»». Загальна площа заповідника становить 3010,65 га.
На Миколаївщини увійшли в історію заповідної справи роки, протягом яких створено найбільшу кількість заповідних об’єктів, а саме: 1972 р. - 30, 1976 р. – 5, 1977 р. – 5, 1978 р. – 7,
1984 р. – 9, 1990 р. – 8, 1993 р. – 11, 1994 р. – 9, 1995 р. – 15, 2010 р. – 4, 2013 р. – 6 (кількісні
характеристики).
Переважна більшість найважливіших та найцінніших з точки зору природоохоронної цінності заповідних територій було створено після 1990-го року, коли з’явилися нові погляди
та підходи до заповідання, резервування. Заповідалися саме природні ділянки, а не штучно
створені об’єкти.
Особливими в історії заповідної справи в області стали 90-ті роки XX ст., коли відбулося
формування мережі великих за площею регіональних ландшафтних парків та ландшафтних
заказників, утворення першого на Правобережжі та єдиного на цей час степового природного
заповідника «Єланецький степ». 2009 р. – трансформація двох РЛП в національні природні
парки. 2016 р. – розширення території природного заповідника «Єланецький степ» та вилучення для цього з господарського використання 1,3 тис. га земель.
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ІСТОРІЯ ТА ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ПОЧАТКУ ФУНКЦІОНУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «БІЛОБЕРЕЖЖЯ СВЯТОСЛАВА»
НА КІНБУРНСЬКІЙ КОСІ
Історія збереження Кінбурнської коси досить тривала і можна її розділити на час до 20 сторіччя – несистемний епізодичний період збереження окремих локальних ділянок Кінбурна і період 20-21-го сторіч, коли заповідування півострова в сучасному розумінні було вже
необхідним, обґрунтованим і більш системним. Перший – це, насамперед, давньогрецький
(ольвійський) час та період татарського володарювання пов’язаний з козацькою добою. Дещо
алегоричним припущенням зародків заповідування на Кінбурнській косі в ольвійський період
може бути наявність на півострові священного лісу Гекати, де греки проводили свої релігійні
ритуали і де знаходився, по деяким описам – храм Деметри, по другим – вівтар присвячений богині. Подальшим свідченням того, що вже на початку 18 сторіччя, використання рибних ресурсів вже впорядковувалось, і це відповідно мало свою необхідність, слугує рапорт до
кошу полковника війська запорізького Герасима Малого: «Которые рыбалки, обетающиеся
в лиманы, також де и в Богу с неводами, просят от меня билетов, чтоб близ Очакова и нижей
Очакова рыбу ловить, но я им на оные места не дозволяю. Но они, рыбалки, самоправне в Очакив ходят без писменного вида». Для охорони промислів в пониззі Дніпра і для приборкання
робітників з Січі висилались окремі команди про що писав кошовий отаман А.Білецький що
він відправляє загін запорожців «для охранения оного (рибальства) и поимки воров, також
для порядочности между риболовами». Взагалі ж, козаки шанобливо відносились до Дніпра
і лиману, називаючи першого – дідом, другого – Великим лиманом. Це відношення знайшло
своє відображення і в Конституції П.Орлика, де вказано: « ..що увесь Дніпро – згори від Переволочної і донизу, згідно з давніми правами та привілеями при Війську Запорізькому оберігати і нікому з духовної або світської влади не дозволяти загат на Дніпрі вниз від Переволочної
будувати, риболовити. Особливо поля, ріки, річки і всі угіддя аж до самого Очакова навіки
мають належати нікому іншому, тільки Війську Запорізькому Низовому».Імперський період
півострова нам відомий численними листами з Кінбурна (1787-1788 років) О.В.Суворова про
незвичайність та яскравість Кінбурнської коси, про високу чисельність та різноманіття звірів
та птахів, полководець описував деякі види на косі, вражали його також багатства рибних
ресурсів. Мабуть ще з Суворівської пори бере свою назву урочище Комендантське, де зростали
і зараз ще зростають дуби, які особливо цінувались в той час – період деревинного кораблебудування і відповідно потребували особливого (комендантського) режиму охорони.
Дореволюційний і особливо післяреволюційний період ХХ сторіччя став початком вже
системної роботи та конкретних кроків по створенню мережі заповідників та заповідування
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як на Кінбурні та і цілому в УРСР. Ще в 1892 році за результатами степової експедиції видатний російський ґрунтознавець В.В.Докучаєв написав книгу «Наши степи прежде и теперь»
де торкнувся проблем зникнення степів та необхідності їх збереження. Його послідовник –
І.К.Пачоський в 1910 році детально обґрунтував необхідність ведення довготермінових стаціонарних наукових спостережень на природних ділянках степів нижнього Дніпра, до яких він
відносив і Кінбурнський піщаний степ.
Протягом 1925-1926 років в межах Херсонської округи працювала комісія Наркомзему яка
мала визначити природні умови та можливості господарського використання ділянок «пісків Дніпровського низу». Поряд із цілком господарськими результатами, щодо перспектив
лісорозведення та виноградарства, експедиція вивчала і природну рослинність пісків. Ботаніки на чолі з професором Маховим склали 3-верстну ґрунтово-ботанічну карту та виявили
ступінь порушеності ґрунтів і рослинності. Цілинним піщаним степом була визначена лише
Івано-Рибальчанська арена включно з Кінбурнською косою. 26 лютого 1926 року Наркомзем
УРСР прийняв рішення про створення мисливських заказників на Білосарайській ,Обіточній
,Бердянській та Кінбурнській косах що можна вважати першим дієвим кроком в організації
збереження та регулювання добування мисливських видів тварин на території Кінбурна.
Наступний крок, саме вже в заповідуванні Кінбурнської коси був зроблений 19.07.1928 року
коли Постановою РНК УРСР оголошені «Піскові заповідники у пониззі Дніпра» (15 000 га), до
складу яких увійшли Івано-Рибальчанська дача, Солоноозерна Дача, Волижин ліс (все це тепер-частини Чорноморського заповідника), а також урочище «Буркути» (6000га). Втім склад
«заповідників» також трактувався учасниками досить вільно. На карті степових заповідників,
опублікованій Є.Лавренком 1928 року, відмічені «існуючі степові державні заповідники»: Іванівська арена, Буркути. Як і з Надморськими «заповідниками», Піскові «заповідники» були
збірною назвою кількох ділянок. Заповідники підпорядковали НКЗС. Постановою визначено
наявність при заповідниках господарсько-адміністративного та охоронного персоналу. Передбачена можливість створення при заповідниках «відповідних наукових установ». Проте власну
адміністрацію піскових «заповідників» так і не утворили. На рівні НКЗС було прийнято рішення,
що дешевше і простіше влити новостворені природоохоронні території у склад вже існуючих
організаційно «Надморських заповідників». Після такого рішення урочище «Волижин ліс»
увійшло до складу Чорноморського біосферного заповідника ,але документальні підтвердження щодо цього відносяться тільки до 1937 року.
Вже в перші роки незалежності України ,одразу ж після оприлюднення закону України
«Про ПЗФ України» в червні 1992 року, за ініціативи чисельної екологічної фракції депутатів
обласної ради (Шаповалов С.В.), рішенням Миколаївської обласної Ради від 15.10.92 № 16 на
площі 17800,2 га (з них 5631 га займає акваторія) створено регіональний ландшафтний парк
«Кінбурнська коса» (далі – РЛП «Кінбурнська коса»), перший в Україні, в якому з’явилась дирекція парку і відповідний штат співробітників. На той час, це рішення було підтримано Покровською сільською радою. Таким чином, вся територія Кінбурнської коси і частина акваторії
навколо неї стали землями природно-заповідного фонду. Створення РЛП «Кінбурнська коса»
розглядалося в якості основи до набуття статусу території державного значення і вже тоді, на
початку 1990 років, досить серйозно ставились питання про формування на його базі національного природного парку. В зв’язку з відсутністю коштів в центральному бюджеті пропозиції
не були прийняті і відкладені на деякий час з позначкою на документах щодо формування
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національного парку (далі нацпарк): «Перереєстровано на регіональний ландшафтний парк».
Діяльність самого ж новоствореного РЛП в короткий час вирішила завдання на розв’язання
яких сподівалась місцева громада (для об’єктивності потрібно додати, що рішенню вказаних
проблем посприяли загальні економічні умови періоду1991–1994 років.):
1. 	Було зупинено тотальне штучне заліснення, що спричиняло втрату сінокісних угідь і пасовищ, на той час утримання худоби було основним джерелом доходу місцевого населення.
2. Врегульовано питання неконтрольованого туристичного потоку, коли (за інформацією сільського голови Г.М.Агафонова) на початку 90-х років тільки з міста Одеси в район Ковалівського пляжу на вихідні причалювало від 5 до 8 прогулянкових пароплавів, що доставляли
більше тисячі туристів.
Регіональний ландшафтний парк вніс значний внесок у вивчення та опис природних комплексів парку, формування кадрового потенціалу, заклав основи охоронної та рекреаційної діяльності, сприяв популяризації Кінбурнської коси - вже як об’єкту організованого екологічного
туризму. Пропозиції по створенню національного парку на Кінбурні було враховано при підготовці в 1998-99роках «Програми формування Загальнодержавної екологічної мережі на період
2000-2015 років». Створення на базі РЛП «Кінбурнська коса» національного природного парку підтримали також науковці різних установ, екологічна громадськість. Але були і опоненти
в особі окремих господарчих структур, місцевих органів влади. Також значна частина місцевої
громади стала противником ідеї заповідності Кінбурна, оскільки РЛП став заважати вже новим економічним інтересам сельчан, а саме одержанню земельних ділянок і їх наступному
продажу в той період коли ціна однієї сотки землі на Кінбурні досягала до 4-5 тисяч доларів
США. Власники земель, як вже чинні так і потенційні, зрозуміло вважали майбутній НПП ще
більшою загрозою для свого шансу на заможне існування.
Початок підготовчого періоду в формуванні НПП, можна вважати, розпочався після робочої поїздки Прем’єр-міністра України в Миколаївську область 17 серпня 2007 року. За її
результатами надано окреме доручення щодо активізації робіт на виконання Програми розвитку екомережі по створенню національних парків в області. Наступним значним кроком
був Указ Президента України Ющенко В.А № 774 від 27.08.2008 року. В ньому зазначено, що
з метою забезпечення підтримання екологічної рівноваги, збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, цінність створити: – надано перелік парків серед яких національні природні парки «Бузький Гард» (робоча назва – «Гранітно-степове Побужжя») та «Білобережжя
Святослава» (робоча назва – «Кінбурнська коса») в Миколаївській області. Окрім важливості
прийнятого рішення, на офіційному рівні вперше оголошена нова назва парку – «Білобережжя Святослава». Цю назву запропонував Петрович З.О., як історичну та просторову (до
складу території повинні були включені ділянки навколо острову Березань і в Березанському
районі) альтернативу назві що підтримувало багато представників екологічної громадськості – НПП «Кінбурнський».
Цілеспрямована робота на рівні Мінекології розпочалась після розгляду клопотання
ГО «Регіональна чорноморська мережа громадських організацій» (Деркач О.М.) та наукового обґрунтування створення НПП розробленого інститутом зоології ім. Шмальгаузена (Таращук С.В.). В наданому науковому обґрунтуванні пропонувалось входження до складу НПП усієї
частини півострова Кінбурнська коса в межах Миколаївської області (за виключенням ділянки
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ЧБЗ «Волижин ліс»), острова Березань і 100 тис. га акваторії Чорного моря, Ягорлицької затоки
та Дніпро-Бузького лиману. Проти створення парку і входженню до його складу своїх земель
виступили органи Держлісгоспу на всіх рівнях, Покровська сільська рада і рибколгосп «Свідомість» – тобто всі основні землекористувачі. Переломити ситуацію вдалося тільки після наради
у Волинській області 10 липня 2009 року за участю Президента України Ющенка В.А., коли він
прямо звинуватив представників Держлісагенства в затягуванні створення НПП «Білобережжя
Святослава» і виказав, що не розуміє того які цінності рухають людьми які блокують створення
парку. Президент дав два місяці терміну щоб ці питання були вирішені. Після цього процес
погоджень пішов більш динамічно. Органи лісомисливського господарства змінили стратегію спротиву, ініціювали передачу парку питання під управління Держлісгоспу в особливому
порядку, на противагу прийнятому на тій же нараді 10.07.2009 року рішенню про те, що національні природні парки створюються, передаються і координуються виключно Міністерством
екології та природних ресурсів України.
Перераховуючи всі перешкоди що виникали на шляху створення, неузгодженість і навіть
різнонаправленність позицій щодо самого функціонування НПП мусимо констатувати, що це
відобразилась на матеріалах його створення. Фактично було відсторонено від процесу обговорення беззмінного директора РЛП «Кінбурнська коса», з причин його вкрай напружених стосунків з представниками місцевої влади. Активісти громадських організацій, науковці брали
участь в робочих нарадах, на які були запрошені але запрошувались вони далеко не на всі.
Рішення, на основному рівні області, по створенню парку приймались, змінювались, коригувались на догоду всіх зацікавлених у локальних та відомчих інтересах, і не завжди в головному –
формуванні цілісної заповідної території. З поданого наукового обґрунтування створення НПП
«Білобережжя Святослава» було вилучено багато цінних в природоохоронному відношенні
територій, або ж деякі були включені частково – з запропонованих площ, наприклад 75000 га
прилеглої акваторії увійшло лиш 25000 га.. Не погоджено включення розпайованих земель
рибколгоспу «Свідомість», земель резерву та інших, а також земель сіл Покровської сільради,
всього до складу території національного природного парку «Білобережжя Святослава» не увійшло 2226.57 га земель що відносились до РЛП «Кінбурнська коса», з них:
-- 671,55 га – ділянка рибколгоспу «Свідомість» в р-ні с.Василівка, яка включає урочище
Васильківські плавні, Глинище. Татарське;
-- 220га – природний плавневий комплекс в урочищах Россохи, Щаблевате, в районі зруйнованих Василівських ставків
-- 283,14 га – ділянка Ставки (Пруди) рибколгоспу «Свідомість» в районі с.Покровка, яка
включає дві третини орхідного поля, частину Покровської коси, острів Черепашиний;
-- 1051,88 га – населені пункти хутірської системи Покровка, Покровське, Василівка з природними сагами «Ковалівська», «Морозівська», «Передріївська» та інші.
Зокрема повністю не увійшли на сьогодні до складу НПП такі цінні урочища РЛП «Кінбурнська коса» як Ковалівська сага, Морозівська сага, Передріївська сага, Чимилівські саги,
Василівські плавні, Глинища та деякі інші. Якщо можна знайти аргументи та погодитись з обмовками з не включенням до складу парку населених пунктів Покровської сільської ради, то
інші вказані території та природні комплекси Кінбурна мали і мають значну природоохоронну
цінність і потребують включення до складу заповідного об’єкту, вже хоча б в рамках необхідного наступного розширення території парку.
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Таким чином, основи національного парку, що створювався скоріше наперекір, у вигляді
узгоджених відпрацьованих матеріалів, не могли бути досконалими та точними. Як згадують
учасники процесу, – багато матеріалів та картосхем розглядались та доопрацьовувались на
капоті автомобіля. Проект створення грішив значною кількістю помилок неточностей та розбіжностей, що в подальшому значно ускладнили розробку проектів землеустрою та проекту
організації території, його функціонального зонування.
Однак, незважаючи на всі труднощі і розбіжності національний природний парк «Білобережжя Святослава» був створений Указом Президента України №1056 від 16 грудня 2009 року
за місяць до першого туру виборів. Незважаючи на переважаючу площу водних акваторій,
парк був створений з метою збереження природних комплексів степової зони, і це була дійсно
перемога - на Миколаївщині з’явився другий національний парк.
Але вже невдовзі після президентських виборів, нова влада яка змінила адміністрацію
Ющенка В.А., місцева влада, переважну більшість на той час складали представники провладної (пропрезидентської партії) оговталась і для своєрідного реваншу взялась за ревізію багатьох
рішень прийнятих попередньої владою – в тому числі під сумнів поставлено було законність
Указу про створення НПП «Білобережжя Святослава» та «Бузький Гард». Відповідно до звернень громадян і депутатів місцевих рад як Покровської сільської так і Очаківської районної, сесія Миколаївської обласної ради 16 квітня 2010 року прийняла рішення зі зверненням до новообраного Президента України щодо скасування указів попередника які стосувались створення
національних природних парків, основним серед них був НПП «Білобережжя Святослава». Це
рішення облради знайшло свою підтримку в Кабміні, про це свідчила доповідна записка направлена заступником голови департаменту секретаріату КМУ Тимофєєвим В. Г. до віце-прем’єра
Бориса Колеснікова. З доповідної записки випливало: «… укази Президента Ющенка В.А. про
оголошення нових національних парків містять ті чи інші помилки і тому потребують перегляду».
На захист парку і парків, спочатку в Миколаївській області а потім і по всій Україні оперативно і
активно виступила громадськість, що представляли майже 45 екологічних організацій та партій,
ЗМІ. Вже 20.04.2010 р. було організовано масштабну та дієву кампанію «Національним паркам –
бути!» – координатори Ю.Гречка, О.М.Деркач. Активістами зібрано більше 2000 підписів, направлено 50 колективних та індивідуальних звернень, проведено ряд прес-конференцій в тому числі
на республіканському рівні, в УНІАН. І тільки такий масштабний вплив громадськості, можна
впевнено стверджувати, схилив рішення посадовців адміністрації Президента України. Свою позицію АПУ виказала в листі від 12 травня 2010 року на ім’я керівника Національного екологічного
центру м.Київ, в якому громадськість було запевнена в підтримці створення нацпарків та безумовному виконанню закону «Про Програму розвитку екомережі на 2000-2015 рік». Але за період від цього листа до призначення директора парку в грудні 2011 року та формування дирекції
парку березень 2012 року минуло достатньо багато часу. За цей період 07.11.2010 р. проведено
ще один знаковий захід – місцевий референдум жителів Покровської сільради, де переважна більшість знову проголосувала проти рішення про створення нацпарку (в референдумі взяло
участь – 338 чол, проти НПП – 292чол., за парк – 45 чоловік). Безпосередньо результати місцевого референдуму, який вийшов за законодавчі межі не брались до уваги – нівеляція природоохоронного спрямування майбутнього об’єкту ПЗФ планувалась за рахунок підтриманої місцевою
владою відродженої ініціативи підпорядкування майбутнього парку Держлісагенству України.
З цією метою на замовлення Миколаївського обласного управління лісового та мисливського
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господарства було розроблено проект організації території нового парку та проведено його презентацію 14-15 квітня 2011 року. Після розробки Положення про НПП яке затверджено наказом
Міністра екології та природних ресурсів України №313 від 31 серпня 2011 року, наступним ударом
проти НПП стало проштовхування на посаду директора парку кандидатур людей що найбільше
виступали проти його створення. Але й тут громадськості, ГО «Кінбурн-життя» Шполянський
М.Ю. довелося вжити оперативні дієві контрзаходи. Директором парку в грудні 2011 року був
призначений Ю.І.Козловський – еколог, колишній заступник директора РЛП «Кінбурнська коса».
Початок роботи парку, з березня 2012 року, його активної природоохоронної діяльності,
зрозуміло був пов’язаний з вирішенням широкого кола проблем організаційного, господарського, кадрового та фінансового напрямку. Також потрібно було гармонізувати та встановити
хоча б не конфронтаційні відносин з громадою базової Покровської сільської ради. Таку можливість на той час надавали три обставини :
1. До складу колективу парку увійшло майже 40 чоловік місцевих жителів серед них і значна
частина скептиків та людей що навіть протестували проти його створення. Разом з родинами – це могло складати біля від 150до200 чоловік Покровської громади , як мінімум вже
нейтрально налаштованих до парку.
2. Новопризначеним директором парку, було докладено максимум зусиль щоб перереєструвати юридичну адресу парку з м. Миколаїв, на село Покровка, що надало можливість
основну частину прибуткового податку перераховувати в бюджет Покровської сільської
ради. Для прикладу загальні перерахування в 2012 році складали 212426 грн., що навіть
після відрахувань до бюджетів вищих рівнів сільською радою складало майже 1/4 частину
її надходжень.
3. Території населених пунктів Покровської ради не увійшли до складу територій НПП, що
значно знизило рівень напруги у відношеннях з місцевим населенням.
Але незважаючи навіть на такі серйозні фактори-підстави для взаємодії, з місцевою громадою відношення так просто не формувались. До уваги потрібно взяти достатньо специфічний,
незалежний, майже острівний менталітет місцевих жителів, зумовлений відокремленим існуванням (два населених пункти Кінбурна Покровка та Покровське – села хутірської забудови).
Все життя місцевих жителів було пов’язано з використанням природних ресурсів півострова,
зокрема з мисливством, рибальством, добуванням солі ,випасанням худоби та ін. Адміністрації парку потрібно було робити кроки назустріч громаді щоб розвіяти як обґрунтовані страхи
людей так і міфи а головне донести необхідність дотримання ними вимог природоохоронного
законодавства і подальшу перспективність цього. Ці кроки полягали в наступному:
-- У взаємному інформуванні та розумінні не тільки проблем парку так і самої громади, що не
завжди цікаво дирекціям установ ПЗФ. З перших місяців функціонування парку до складу
виконкому було включено заступника директора парку і голова Покровської сільської ради
відповідно увійшов до складу НТР парку. На кожній сесії Покровської сільської ради традиційно став присутнім представник національного парку.
-- Дирекцією парку, з першого кроку, було взято напрямок не на суцільну заборону природокористування місцевим населенням, а на введення її в законодавче русло – це стосувалось
як рибної ловлі так і заготівлі сіна, солі, грибів, ягід, очерету, штормових викидів зостери
(народна назва камка). Були визначені райони, об’єми використання природних ресурсів
та одержані ліміти на їх використання, що надало можливість користувачам в 2013 році
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одержувати відповідні дозволи .Такий підхід викликав розуміння у переважної більшості
населення Кінбурнської коси. Гострими та невирішеними в 2012-13 роках, залишались ще
два головних питання :
Перше. Протягом осінньо-зимового періоду кінця 2012 початку 2013 загострилася ситуація
з нападами вовків на домашніх тварин місцевих жителів. Проблема виникла після того як на
території природно-заповідного фонду відповідно до змін в закон України «Про ПЗФ України»
від 21.01.2010 року. Внаслідок них визначено що в господарських зонах НПП і РЛП діяльність
проводиться відповідно до вимог зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників,
в яких заборонено мисливство. Безперечно позитивні в цілому зміни до законодавства, мали
і долю негативу в частині можливості регулювання чисельності хижих тварин (порядок врегульовано в законі «Про мисливське господарство та полювання»). Окрім того, питання щодо
відстрілу вовка, додатково ускладнилось віднесенням цього виду до охоронних списків Бернської конвенції. Після того як місцеве лісомисливське господарство вирішило не продовжувати
термін дії договору оренди мисливських угідь, чисельність хижаків почала стабільно зростати.
Як наслідок стало наступне: в осінньо-зимовий період 2013 року на території Кінбурнської коси
було знищено 58 особин домашніх тварин. Проблема набула вже не тільки характеру теоретичної дискусії,а й високої соціальної напруги і звинувачення громади були направлені вже на
адресу національного парку. Дирекції парку, після неодноразових емоційних обговорень, за
участю як прихильників відстрілу так і його противників в 2013 році вдалося одержати дозвіл
№65-15 від 16.05.2013 р. на відстріл трьох особин хижака із 16 ос. що були обліковані станом на12.02.2013року. Кількость нападів на домашніх тварин після результативного відстрілу
5.11.2013 р зменшилась в 6,7 рази. В наступний рік напади продовжили суттєво зменшуватись
і зараз є епізодичними не зважаючи те що налічується щорічно до 7-9 особин вовка. Такий
результат заходу, підтвердив припущення науковців парку що головним чинником зменшення
шкоди від вовків, є не скільки зменшення його чисельності, скільки підтримання страху перед
людиною. Вилучення всього 3 особин вовка з 16 не завдало шкоди популяції вовка, але дозволило знати соціальну напругу серед місцевих жителів.
Друге. Зонування території парку. Проект організації території та функціонального зонування
РЛП «Кінбурнська коса» який розроблявся більше 10 років постійно не погоджувався, в тому
числі і особливо Покровською сільською радою. Можливим виходом із тупика, на думку спеціалістів обласної влади, могло б стати рішення №9 Миколаївської облради 16.03.2007 року яким
затверджено схема функціонального зонування РЛП відповідно до якої заповідні зони склали
780 га, зони регульованої рекреації - 239 га. та розширено межі сіл. Представниками екологічної
громадськості дане рішення і схема зонування були оскаржені в судовому порядку, в частині розширення меж населених пунктів, що ще більше загострило протистояння. Після початку функціонування нацпарку, ці питання настала черга вирішувати і адміністрації НПП. Міністерство екології
та природних ресурсів України в серпні 2012 року затребувало надати картосхему попереднього
зонування території. Керівництво парку з власної ініціативи звернулось зі своїми пропозиціями
до громади Покровської сільради ,хоча це не є обов’язковою вимогою нормативних документів.
Питання викликало жвавий інтерес і дискусію серед місцевих жителів, розглядалось спочатку
на засіданні виконкому,потім на сесії сільради, і на ній місцеві депутати запропонували продовжити розгляд питання на іншій, виїзній сесії ради під час якої депутати повинні були оглянути
в натурі всі запропоновані заповідні зони. Результати обговорення, пошуку взаємних компромісів
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були дещо неочікуваними, якщо раніше представники місцевої громади не сприймали навіть
сам термін заповідна зона, то у вересні 2012 року під час виїзду зі сторони громади було запропоновано ще додатково три ділянки для заповідання, дві з яких обґрунтовано включені під час розробки проекту організації території в наступному році до складу заповідних зон НПП. В результаті
загальна площа заповідних зон на суходолі склала майже 1660 гектари що в два рази більше
ніж розміри заповідних зон, запропонованих в 2007 році для РЛП«Кінбурнська коса» і що тоді
викликало бурхливі протести у місцевої громади. Зонування у вигляді картосхеми заповідних
зон на суходолі були затверджені відповідним рішенням сесії Покровської сільради і засвідчені
підписом голови і печаткою Ради.
За короткий початковий період діяльності НПП, протягом березня-жовтня 2012 року вдалося облаштувати та провести ремонти в будівлях де розмістилася адміністрація парку та
Покровське відділення. Ще не зовсім досвідченими працівниками СДО було складено 52 шт.
протоколів про адміністративні порушення згідно КУАП України, вилучено 75 штук знарядь
браконьєрського лову, організовано роботу на рекреаційних дільницях де зібрано майже
48 000 грн. за рекреаційні послуги. По основним показникам та рейтингам за 2012 рік за цей
період парк увійшов в десятку кращих парків України. Свідченням впевненого, активного старту стало проведення на базі парку, на досить високому рівні, в жовтні 2012 року спільних засідання Координаційної ради комітету «Рамсарської конвенції» по охороні ВБУ та регіонального
семінару по розвитку територій ПЗФ. Координаційною Радою було підтримано ініціативу парку
про відновлення важливої ділянки ВБУ, урочища «Бієнкові плавні». За допомогою ГО «Українське товариство охорони птахів» в наступні роки рішення було реалізовано, відновлено водообмін плавнів та повнокровне функціонування водно-болотного комплексу. І тому зовсім неочікуваним було повідомлення директору парку Козловському Ю.І., що він звільнений згідно
відповідного наказу Міністра без пояснення причин.
Висновки:
1. Історія створення НПП «Білобережжя Святослава» починається з 90-их років ХХ ст. В той
час природоохоронну функцію у регіоні виконував регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса». Діяльність регіонального ландшафтного парку стала основою для створення на його базі об’єкту ПЗФ державного значення. Такий підхід є, на нашу думку перспективним, і в подальшому, для створення нових парків, але потрібно враховувати ті
обставини що наступник разом із напрацюваннями первинного об’єкту приймає на себе і
весь негатив проблем та протиріч.
2. Причини та характер протистояння при створенні НПП, проблеми які виокремились, вказують на те, що в питаннях які торкаються життєдіяльності місцевого населення недостатньо
тільки прийняття визначеної нормативної бази. Потрібно планування та проведення скоординованої широкої своєрідної промо, навіть пропагандистської кампанії з залученням
провідних фахівців соціологів, соціотехнологів і зрозуміло представників екологічних організацій та ЗМІ до неї. Метою таких заходів повинно бути як вивчення проблем так і формування у людей відчуття необхідності, правильності, престижності і вигідності створення
таких об’єктів як національний парк на їх території.
3. В сучасний період, коли задекларовано і проводяться заходи на підвищення ролі місцевої громади, адміністрації новоствореного об’єкту ПЗФ необхідно встановлювати ді86
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єві багатосторонні контакти з регіональною громадою. Основою підходу повинен стати
принцип сталого розвитку території та пошуку оптимального алгоритму взаємодії адміністрації парку і громади на досягнення головної мети – збереження природних комплексів заповідної території.
4. Виходячи з власного досвіду пропонуємо внесення змін до ст. 52 закону при ПЗФ України та земельного Кодексу України інших нормативних актів, які містили б наступний
підхід:«Проекти відводу земель об’єктам ПЗФ України є невід’ємною та складовою частиною Проекту створення». Цей підхід попередить ситуацію ходіння по колу в питаннях погодження в наступному проектів землеустрою, необґрунтованих відмов землекористувачів.
Він унеможливить також положення, яке досить часто зустрічається на об’єктах ПЗФ – коли
спочатку розробляється Проект організації та функціонального зонування території, а лиш
потім проекти землеустрою. Така послідовність проектних робіт може суттєво скоригувати
Проект функціонального зонування. Не викликає сумніву також значна економія часових
та фінансових ресурсів при впроваджені таких змін до законодавства. Також необхідним
є доповнення Положень про нацпарки, особливо на етапі початку їх діяльності розділом –
про загальні правила охорони території парку. Проблемою є те що типові Положення не
враховують особливості парку, всю охоронну діяльність прив’язують до зонування території та режиму охорони зон. В зв’язку з тим що майже у всіх парках проходить значний
період від 2 до 5 років до затвердження Проекту зонування, внаслідок неопрацьованості нормативної бази цей час під загрозу можна поставити всі заходи адміністративного
впливу на порушників, якщо користуватись вимогами тільки типового Положення.
5. Не викликає сумніву, що встановлений термін контракту для директора національного
природного парку на один рік, особливо в галузі збереження та охорони та відтворення природних комплексів – є недостатнім, він не дає часового простору для стабільної
рішучої роботи в цьому напрямку, може стати підґрунтям для різноманітних впливів на
керівника.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ЗАПОВЕДНИКА
«БЕЛОСАРАЙСКАЯ КОСА»
«Белосарайская коса» имеет статус ландшафтного заказника общегосударственного значения, основан 25 февраля 1980 г. Он расположен на территории Першотравневого района
Донецкой области между с. Белосарайка и пгт Ялтой в 20 км от г. Мариуполя. Площадь заказника 616 га, в том числе 200 га акватории Азовского моря. 30 июня 2000 г. решением Донецкого областного совета №23 /14-304 был создан Региональный ландшафтный парк «Меотида»,
куда вошла и территория заказника «Белосарайская коса». Парк «Меотида» 3 октября 2001 г.
включен в Федерацию природных и национальных парков Европы «Europarc Federation»,
а 25 декабря 2009 г. он вошел в состав Национального природного парка (НПП) «Меотида» [5].
История создания заповедника «Белосарайская коса» была сложной и неоднозначной,
она связана с образованием заповедной сети в Донецкой области.
Инициаторами создания заповедника «Белосарайская коса» выступили работники Мариупольского уездного центрального музея – И.П. Коваленко (директор в 1920–1933 гг.),
В.В. Рудевич (заведующий естественно-научного отдела природы в 1920–1924 гг.), В.Л.
Голицынский (заведующий подразделением отдела природы в 1924–1933 гг.) и др. [3].
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И.П. Коваленко был одним из первых, кто предложил идею охраны природы нашего края методом создания заповедников на Мариупольщине. Музей впервые поднял вопрос о создании заповедника на Белосарайской косе в 1921-1922 гг. И уже на первом заседании музейных работников
Донецкой губернии, которая состоялась 21-22 апреля 1923 г., В.В. Рудевич выступил с докладом
«Об охране памятников природы вообще и на территориях Мариупольского уезда в частности». Он
предложил ряд мероприятий для охраны памятников природы. В результате были рассмотрены
участки территорий Донбасса в качестве заповедников, в том числе и Белосарайская коса. А также музейные работники рекомендовали поднять вопрос перед Губисполкомом о финансировании
подготовительных работ в Мариупольском уезде [6, 9, 10, 11, 20, 21].
Сотрудники Мариупольского окружного музея краеведения написали письмо о создании заповедника «Белосарайская коса» перед ОкрИсполкомом в 1923 г. Для создания
заповедника «Белосарайская коса» – обследования будущих заповедных территорий и
Белосарайской косы – пригласили Б.С. Вальха – доктора, зоолога, директора Бахмутского
музея, для. Он дважды приезжает в Мариуполь и выезжает с сотрудниками музея, чтобы
обследовать её и снова поднять вопрос о создании заповедника на косе. Когда дело зашло в тупик, доктор Б.С. Вальх подал 22 марта 1924 г. дополнительную записку в Донецкий ГубИсполком с предложением создать заповедник. В августе 1924 г была создана
специальная комиссия по этому вопросу. Вместе с сотрудниками Мариупольского окружного музея краеведения в неё вошли Б.С. Вальх и М.В. Клоков (ботаник из г. Киева). После
первой неудачной попытки создать заповедник 21 июня 1925 г. была организована еще
одна комиссия, в которую вошли зоолог Б.С. Вальх, М.В. Клоков и представители общества охотников. Комиссия обследовала Белосарайскую косу и Каменные Могилы, составила акт обследования территорий, в котором описала научную ценность этих объектов и
изложила способы их охраны [4].
Идею создания заповедников поддержали окружные агрономы и их заведующий Калиняков, было издано постановление ОкрИсполкома о необходимости объявить заповедниками: Хомутовскую толоку, Белосарайскую косу, Каменные Могилы и склоны над речкой Кальчик возле г. Мариуполя [6].
В июле 1926 г. Мариупольскому окружному музею краеведения поручили подготовить информацию о современном состоянии фауны и гнездящихся птиц на Белосарайской косе, а также
начертить схематическую карту границ будущего заповедника. Музей выполнил порученную
ему работу, но вместо статуса заповедника Народный Комиссариат Земельных Дел объявил Белосарайскую косу заказником по охоте на срок с 15 июля по 1 октября 1930 г., а музею поручили
установить границу заказника «Белосарайская коса» и его охрану [7].
Такой исторический поворот в судьбе заповедника «Белосарайская коса» и смена его статуса – с заповедника на заказник – не отвечал идее его создания. С таким положением дел
сотрудники музея были не согласны. Поэтому они собрали еще одну комиссию 29 июля 1926 г.
по вопросу установления границ заказника на Белосарайской косе в границах Кефального и
Лебяжьего озера [24] с представителями музея и Мариупольское отоделение Всеукраинского
Общества Охотников и Рыболовов (далее – ВУСОР), которая постановила: финансирование по
охране заказника поручено Мариупольскому отделу ВУСОРа, научные наблюдения – Мариупольскому окружному музею краеведения, а обмежевание заказника должен был провести
Мариупольский ОкрЗО. Из-за отсутствия средств обмежевание и охрана тогда не проводиЗаповідна справа у Степовій зоні України. Том 1
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лись, птицы на косе еще больше почувствовали влияние хозяйственной деятельности, а сама
территория косы раздавалась под виноградники и под пахоту [6].
Не обращая внимание на это обстоятельство, сотрудникам музея и ученым удалось по служебной докладной записке от 5 апреля 1927 г. добиться постановления Президиума ОкрИсполкома, который вынес резолюцию об объявлении заповедников: «Каменные Могилы»
площадью 600 га., «Белосарайская коса» площадью 600 га., «Склоны на правом берегу
р. Кальчик» площадью 5 га. Охрана заповедников поручалась Мариупольскому музею краеведения [6]. Однако площадь заповедника «Белосарайская коса» была установлена по данным
записей Подотдела Землепользователя Мариупольского ОЗУ и составила 400,0 га: лиманы,
которые высыхают – 116,0 га, которые пересыхают – 180,0 га; гряды, которые не затопляются – 75,0 га; береговые пески – 15,0 га; дороги – 14,0 га [7].
14 июля 1927 г. вышло Постановление Совета Народных Комиссаров УССР о создании
Надморских заповедников на побережье Черного и Азовского морей, куда вошел заповедник
«Белосарайская коса». Руководство Надморскими заповедниками поручили Комиссариату
Земельных Дел УССР, «Белосарайская коса» вышла из подчинения Мариупольского окружного музея краеведения. Однако она по-прежнему считалась заповедником местного значения
и музей продолжал выполнять все функции возложенные на него [7].
Летом на Белосарайской косе были проведены землеустроительные работы, определены
границы заповедника. Но музей опять был не согласен, т.к. в его территорию не вошли ценные
участки косы:, иловые природные участки, дикие места произрастания тамарикса, Кефальное
озеро (вошло не полностью). Из-за отсутствия денег для охраны заповедника, режим нару90

Заповідна справа у Степовій зоні України. Том 1

шался в течение 1927 г.: здесь производилась охота на диких животных, сенокошение и сбор
трав. Поэтому музей подал протест, а жители Белосарайской косы 4 января 1928 г. подали
жалобу в Першотравневую районную администрацию (с. Мангуш) на заповедник, ссылаясь на
то, что им негде пасти скот, в с. Белосарайская коса появилась малярия, а также поднимали
вопрос о ликвидации заповедника. Для урегулирования этого дела и по Постановлению ОВК
от 18 января 1928 г. на косу выехала комиссия в составе секретаря ОВК, Зам.Заповедниками
ОкрЗО и Зав.Музея. 20 января 1928 г. комиссия протест отклонила и поддержала организацию
четырех заповедников на Мариупольщине [7].
В связи с созданием сети заповедников местного значения, в Мариупольском окружном
музее краеведения образовался отдел заповедников (1926 – 1941 гг.), который занимался
охраной и научно-исследовательской работой. В этот период на территории заповедника
«Белосарайская коса» музей проводит инвентаризационные работы по изучению флоры и
фауны, нанимает сторожей для его охраны заповедника. Активное участие в научных работах
по заповеднику принимают В.Л. Голицынский (заведующий отделом природы) и Е.В. Четенов
(таксидермист, научный сотрудник отдела природы, в 1934 по 1939 гг. являлся лаборантом и
заместителем заведующего заповедниками в Донецкой области) [2, 15, 16, 22, 24].
В 1937 г. Мариупольский окружной музей был объединен со Сталинским областным
историко-краеведческим музеем. Он получил статус Донецкого областного музея краеведения. Согласно Постановления Президиума Донецкого Областного Исполнительного Комитета
(протокол № 154 пункт 10) от 14 апреля 1938 г. «Про збереження та охорону пам’яток історії і природи» заповедники «Мариупольщины» были объявлены областными с занесением
в реестрационный список памятников истории и природы, в том числе и заповедник «Белосарайская коса» площадью 600 га. Все организационно-хозяйственные и научно-исследовательские работы, а также мероприятия по борьбе с вредителями поручались Донецкому областному музею краеведения и Донецкому Областному Землеустройству. До 20 апреля 1938 г.
надо было провести работы по землеустройству заповедников и до 1 мая 1938 г. составить
планы. Организацию охранного режима на заповедных территориях возложили на Донецкий
областной музей краеведения [16, 24].
Ученые из Института ботаники М.И. Котов и Е.Д. Карнаух в 1934 г. и 1939 г. с руководителем научного отдела заповедников Л.Ю. Жилеёвым провели описание растительности в заповеднике «Белосарайская коса» и по материалам экспедиций вышла работа «Рослинність
заповідників Сталінської області» [12, 13].
Удаленность заповедника от музея и отсутствие бюджета стали главной причиной нарушения заповедного режима на этой территории. Заповедник «Белосарайская коса» превратился в место охоты и рыбной ловли для отдыхающих, выпаса домашних животных. Во время
Второй Мировой войны заповедник «Белосарайская коса» не охранялся.
21 октября 1947 г. был составлен акт о состоянии заповедника в присутствии представителя Комитета культурно – просветительных учреждений, ученого секретаря Исторического заповедника «Киево-Печерской Лавры» Мусияченко Ф.А., а также директора Сталинского областного Историко-Краеведческого музея М.И. Сагиря и сотрудника отдела природы Е.В. Четенова.
На основании приказа от 7.10.1947 г. № 568 и после всестороннего обследования состояния
и охраны памятников природы и заповедников: «Хомутовская степь», «Белосарайская коса»,
«Каменные Могилы» было установлено, что за все время существования заповедников музею
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не выделялись средства для содержания штата охраны и проведения научно-исследовательской работы. Поэтому музей осуществлял охрану четырех заповедников «Хомутовская степь»,
«Белосарайская коса», «Каменные Могилы» и «Горы Артема» частично из средств музея. Для
охраны заповедников содержалось 6 человек, из которых 3 человека обслуживали заповедник «Хомутовская степь», на остальных предназначалось по 1 человеку. В результате осмотра
заповедника «Белосарайская коса» было установлено, что в заповеднике с 1930 г. числился
1 охранник. Это привело к тому, что эта территория стала местом для любителей охоты и выпаса
скота. Комиссией были сделаны выводы, что все заповедники, отданные в распоряжение музея, были переданы неправильно, музей освободили от охраны и предложили передать в нужное ведомство [1].
4 августа 1948 г. «Белосарайская коса» была переведена в приписное охотничье хозяйство [2].
Для создания единого руководящего органа по заповедному делу было принято ряд постановлений Совета Министров СССР: от 29 августа 1951 г. № 3192 и от 25 сентября 1951 г.
№2738. В соответствии с ними Главное Управление по заповедникам при Совете Министров
УССР ликвидируется. Вместо него было создано Главное Управление по заповедникам при
Совете Министров УССР Приказом № 85 от 29 сентября 1951 г. На основании приказа №85 от
25 сентября 1951 г. и Постановления Президиума Академии Наук Украинской ССР от 30 ноября 1951 г. протокол № 49, § 762 пункт 4 заповедники: «Хомутовская степь» и «Каменные
Могилы» включили в систему Института ботаники АН УССР Остальные заповедники местного
значения упразднили «как ненужные», в том числе заповедник «Белосарайская коса». После
этого приказа заповедник «Белосарайская коса» перестал существовать [18, 19].
Восстановлением заповедника «Белосарайская коса» занимались сотрудники Мариупольского (Ждановского музея) с 1956 г., активное участие в этом деле методом переписки
с природоохранными органами принимал Е.В. Четенов. Он указывал на то, что приморский
уголок представляет научную ценность, а также обращал внимание на гнездящихся редких
околоводных и водоплавающих птиц: колпицу, кулика-сороку, шилоклювку, ходулочника и
др. 24 августа 1977 г. Исполком областного Совета народных депутатов принял решение № 489
«Об организации государственного заказника на Белосарайской косе в Першотравневом районе», в который были включены 416 га гослесфонда, 309 га земель совхоза «Портовской»,
30 га на оконечности косы и 800 га акватории залива. Это решение должен был рассмотреть
Совет Министров УССР [23].
14 марта 1978 г. № 2/169 Исполком Областного Совета народных депутатов поддержал
вопрос по организации госзаказника «Белосарайская коса», а инспекция пообещала принять
меры по установлению заповедного режима[23].
Заказник «Белосарайская коса» был создан Постановлением Совета Министров УССР
№ 132 от 25 февраля 1980 г. площадью 616 га, в том числе 200 га акватории Азовского моря.
Его целью было сохранение мест произрастания и обитания многих видов флоры и фауны
в том числе занесенных в списки Красной книги Украины, Международный красный список,
Европейский красный список и Бернкскую Конвенцию [5, 14, 23, ].
Благодаря стараниям ученых и сотрудников Мариупольского краеведческого музея удалось создать и сохранить этот редкий приморский уголок – «Белосарайская коса» – с уникальной флорой и фауной для будущего поколения.
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ДО ІСТОРІЇ КАРТОГРАФІЧНОГО МОНІТОРИНГУ РОСЛИННОСТІ
АСКАНІЙСЬКОГО СТЕПУ
Першу спробу розробити геоботанічну карту асканійського степу здійснено у 1922 р.
Ю.Д. Суховою. При цьому, за критерій картографічного виділу обрано кількість дернин Stipa
на одиницю площі. На аналогічному принципі М.С. Шалитом у 1925 р. складено карту рослинності «Старої» заповідної ділянки, а методом підрахунку на площі 1 м2 «основних характерних
видів», що діагностують стан рослинного покриву, розроблено серію карт ділянки «Успенівка» (Shalyt, 1938). При цьому, до кількісного обліку було залучено, з одного боку, домінанти
рослинності мало зміненої господарською діяльністю людини, з іншого, індикатори порушень
(дигресійні елементи). Таким чином, згадані карти Ю.Д. Сухової 1922 р. та М.С. Шалита 1925 р.
унаочнюють кількісні пропорції та локальний розподіл по території окремо узятого виду чи
окремої фітоценотичної групи, притаманних рослинності степу, але про рослинні асоціації,
фактично, не йдеться. При цьому, почасти інтерпретуються екзогенні фактори фітоценотичного
розподілу – випас худоби та рельєфна приуроченість.
Подібний принцип кількісної градації участі конкретного виду у складі асоціації (густі, середні, зріджені зарості) використано Г.І. Поплавською (Poplavskaya, 1924) при фітосоціологічному аналізі та розробці схеми розподілу рослинності плакорного цілинного степу.
Цілком інший підхід та методу залучено при складанні наступної серії карт. Обстеження
у серпні–вересні 1925 р. (О. Єльяшевич, С. Постригань, М. Шалит та Н. Шостенко, за редакцією
проф. О. Янати) мали на меті скласти геоботанічну карту усієї території державного степового
заповідника «Чаплі» – 42 744 га, із них близько 32 тис. га цілини (Polozhennya…, 1928), узгодити розподіл рослинних угруповань та окремих видів рослин з поширенням ґрунтових різновидів та зміною рельєфу, а також впливом випасу та витоптування степу домашньою худобою.
За результатами обстежень складено геоботанічну мапу у масштабі приблизно 1:22800, що
показала загальну картину розподілу рослинності цілинного степу за ступенем її збереженості
(І, ІІ і ІІІ стадії), сукупно з рельєфною приуроченістю та іншими факторами. При цьому, єдиного
класифікаційного критерію не було дотримано, тому виділи (16 позицій) та система у цілому
гетерогенні. До прикладу: виділ 1 – рослинність степу доброї збереженості; виділ 12 – райони
з розповсюдженням синцю (Aneurolepidium ramosum (Trin.) K. Richt.); виділ 13 – рослинність
подів (Desyatova-Shostenko, 1928; Shalyt, 1938).
Обстеження, розпочаті у травні–червні 1926 р. (О. Єльяшевич, Ф. Левіна, Я. Лепченко,
А. Порецький та В. Танфільєв під керівництвом Н. Десятової-Шостенко), через технічні причини не закінчені, тому карта рослинності відобразила лише частину території заповідника.
Разом з тим, сама методика була осучаснена: при загальних геоботанічних описах та описах
пробних площадок розміром 1 м2 (у силу значної фітоценотичної комплексності) визначались
флористичний склад, поширення за Друде, площа покриття, ярусність та фенофази, загальний
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аспект, потужність мортмаси тощо. Розроблена класифікаційна схема налічує 9 позицій, що
формують окремі дигресійно-демутаційний та еколого-флористичний ряди: 1) нормальний
злаковий степ; 2) злаковий степ з порушеним покривом; 3) випаси та збої; 4) степ, що відновлюється після випасу; 5) ромашниковий степ (з Chrysanthemum millefoliatum L.); 6) понижений
степ; 7) поди; 8) поля; 9) перелоги (Desyatova-Shostenko, 1928; Shalyt, 1938).
Перелічені матеріали (усі 5 карт 1922–1926 рр.) так і не були оприлюднені, а зберігались
разом з іншими рукописними документами у архіві заповідника та були знищені під час окупації 1941–1943 рр.
У 1927 р. (Т. Вернандер, Є. Галкіна, К. Ковальов, Н. Куксін, І. Сапожнікова, Л. Соколова та
М. Шалит, під загальним керівництвом Н. Десятової-Шостенко та М. Шалита) почато наступний
етап картографічних робіт у руслі попередньої методики 1926 р., але з дещо більшою деталізацією (поперечні ходи намічені через кожні 500 м). За результатами досліджень (DesyatovaShostenko, 1928) виділено 10 груп рослинних асоціацій з окремими «типами», що, мабуть,
треба приймати за конкретні асоціації, а саме: 1) група асоціацій із перистих ковил і тирси, розподілена на 5 типів асоціацій за градієнтом осібного покриття та константності Stipa ucrainica P.
Smirn., S. lessingiana Trin. & Rupr. та S. capillata L.; 2) група асоціацій з Pyrethrum millefoliatum
(L.) Willd. у складі 4 типів асоціацій за зростанням фітоценотичної ролі ромашника; 3) комплекс
ковилових та ромашникових асоціацій; 4) група асоціацій зниженого степу; 5) група асоціацій подів та подуватих знижень з 5 типами асоціацій (Phlomis tuberosa + Festuca sulcata,
Festuca sulcata + Alopecurus pratensis, Festuca sulcata + Centaurea inuloides, Festuca sulcata
+ Agropyrum repens pseudocaesium, Carex nutans + C. schroeberi + Nasturtium brachycarpum);
6) група асоціацій на солонцюватих ґрунтах (Kochia prostrata + Festuca sulcata); 7) група асоціацій з полинцем із шести типів, що варіюють за розповсюдженістю та площею осібного
покриття Artemisia austriaca; 8) група асоціацій з молочаєм (Euphorbia gerardiana); 9) група
асоціацій на збоях та рудеральна рослинність з 4 типів асоціацій дигресійного ряду; 10) група
асоціацій з синцем (Aneurolepidium ramosum). При цьому, указано: «Моє розуміння асоціації
в даному разі дуже вузьке і її характеристика базується головно на морфологічних ознаках,
бо немає можливості тим часом виявити інші. Є багато підстав вважати, що підведення
під наші асоціації хоча б бази ґрунтознавчої, що її досі бракує, примусить нас об’єднати деякі
з намічених одиниць у одну або розподілити їх іншим порядком. Тепер за завдання моє було
відтінити ту чи іншу різницю тих або тих фітосоціальних ознак рослинних суспільств і на
підставі цього дати їх характеристику, хоча б це були і не асоціації, а фрагменти асоціацій
або субасоціації. Як щойно зазначено, через неможливість дати вичерпну характеристику
намічених одиниць, моя класифікація асоціацій не є твердо витримана» (Desyatova-Shostenko,
1928, с. 155). Точна загальна кількість асоціацій з цієї статті незрозуміла, натомість М.С. Шалит
(Shalyt, 1938), коментуючи результати досліджень 1927 р., зазначає про надмірну роздробленість описаних груп асоціацій та налічує усього 47 асоціацій. За іншою оцінкою – 37 асоціацій
(Vedenkov, Vodopyanova, 1969).
Згодом, на базі накопиченого картографічного матеріалу та численних оригінальних
спостережень М.С. Шалитом самостійно складено класифікацію асоціацій рослинності
асканійського степу та карту їх розподілу у 1930 р. (Shalyt, 1938). У ході розробки останньої були об’єднані усі «вузькі» асоціації, що дало змогу усунути численні дрібні таксономічні фітоценологічні одиниці. «В основу классификации было положено несколько
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укрупненных степных ассоциаций, выделенных на основании ясных отличий почвенного
покрова, условий увлажнения и аэрации почвы, явлений местного периодического
поверхностного увлажнения и т.д. Каждая основная ассоциация, в свою очередь,
разделяется на две, в зависимости от степени ее сохранности, или, точнее, от
степени ее дигрессии под влиянием выпаса. Кроме того, несколько особняком стоит
группировка с значительным количеством синца – Aneurolepidium ramosum» (Shalyt,
1938, с. 49–50). У загальних рисах розроблена класифікаційна схема рослинності асканійського степу складається з наступних одиниць (виділів на карті): 1) асоціація типчаковоковилового степу (Festuca sulcata + Stipae з рядом варіантів – субасоціацій та фацій) доброї збереженості; 2) асоціація типчаково-ковилового степу поганої збереженості (сильно
порушена випасом); 3) асоціація ромашникового степу (Festuca sulcata + Chrysanthemum
millefoliatum із рядом фацій) доброї збереженості; 4) асоціація ромашникового степу поганої збереженості (сильно порушена випасом); 5) асоціації подової рослинності (Festuca
sulcata з рядом субасоціацій (Festuca sulcata + Phalacrachena inuloides) і фацій, Agropyrum
repens pseudocaesium (+ Alopecurus pratensis) з рядом субасоціацій (зокрема Agropyrum
repens pseudocaesium + Carex melanostachya), комплекс дрібних лучних і лучно-водних
асоціацій з Butomus umbellatus та ін.) доброї збереженості; 6) асоціації подової рослинності поганої збереженості (сильно порушені випасом); 7) асоціації схилів подів (Festuca
sulcata + Alopecurus pratensis, Alopecurus pratensis + Phlomis tuberosa) доброї збереженості; 8) асоціації схилів подів поганої збереженості (сильно порушені випасом); 9) асоціації на солонцях та солонцюватих ґрунтах (Kochia prostrata + Festuca sulcata, Galatella
villosa + Festuca sulcata) доброї збереженості; 10) асоціації на солонцях та солонцюватих
ґрунтах поганої збереженості (сильно порушені випасом); 11) асоціації збоїв (Artemisia
austriaca + Euphorbia gerardiana, Poa bulbosa vivipara, Bromus tectorum + B. squarrosus,
Echinopsilon sedoides + Ceratocarpus arenarius (+ Polygonum aviculare s.l.)); 12) асоціації
синця (Aneurolepidium ramosum); 13) рослинність орних земель (Aneurolepidium ramosum,
Centaurea diffusa). Треба зазначити, що перелік асоціацій «розпорошений» по тексту роботи, а їх загальна кількість не акцентується. Збагнути це із поданого продромусу, що
поєднує чітко означені асоціації з категоріями «рослинність…», надто проблематично.
З іншого боку, сам принцип поділу асоціацій за ступенем збереженості, що опускає домінанти та едифікатори дигресійних варіантів останніх, цілком критичний, оскільки у такому разі не відображається зміна видового складу та структури фітоценозу під впливом
випасу (Короткова, 1964). Тим не менш, матеріали М.С. Шалита (Shalyt, 1938), отримані
на методологічних засадах близьких до сучасних, є фундаментом, з точки зору оцінки
багатолітньої динаміки рослинності асканійського степу, пояснень природи і тенденцій
сукцесійних змін.
У 1939 р. З.Т. Ізвєковою (цит за: Dmitriev, 1941) здійснено геоботанічне картування за агровиробничим принципом та складено карту пасовищ і сінокосів асканійського степу з легендою.
У 1952 р. (кінець травня) геоботанічну карту розроблено Є.І. Коротковою (Korotkova, 1964).
Спільно зі студентами Херсонського педагогічного інституту було обстежено територію площею 23,5 тис. га; паралельні робочі ходи покладено через 500 м, масштаб зйомки 1:25000.
Асоціації виділено на основі їх флористичного складу, визначеного характером місцезростань
(формою рельєфу, типом ґрунту та мірою зволоженості), а також впливом господарської ді96
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яльності людини. Щодо об’єму та розуміння асоціації зазначено: «Низшая таксономическая
единица растительного покрова, ассоциация, принимается нами как совокупность
фитоценозов, которые имеют одинаковый состав эдификаторов, соэдификаторов и
доминантов, характеризуются тождественной синузиальной структурой и одинаковыми
экологическими условиями» (Korotkova, 1964, с. 47). У складі рослинності асканійського степу
виділено 2 типи (степовий та лучний), ряд формацій: Stipeta ucrainicae, Stipeta lessingianae,
Stipetae capillatae, Tanaceta millefoliae, Herboso-graminosa, Graminoso-herbosa, Linosyreta
villosi, Festuceto-Kochieta (prostratae), Agropyreta pseudocaesii, Alopecureta pratensii, Brometa
inermii, серійні Aneurolepidieta ramosi, Artemisieta austriacae, Poeta bulbosae, Phalacracheneta
inuloidii, – та асоціацій. Усього, за наступними оцінками (Vedenkov, Vodopyanova, 1969;
Vedenkov, 1977), Є.І. Коротковою зазначається 16 формацій та 24 групи асоціацій.
У 1967–1968 рр. геоботанічне картування цілинного асканійського степу здійснено Є.П. Ведєньковим (Vedenkov, 1977); масштаб оприлюдненої карти рослинності 1:25000. При цьому,
залучені картографічні матеріали Г.І. Білика і В.С. Ткаченка 1967 р. по ділянці «Північна»
(Bilyk, Tkachenko, 1970), В.С. Ткаченка 1968 р. по ділянці «Успенівка» з прилеглою територією масиву «Південний» (Tkachenko, 1971) та ін. У рамках загальних картографічних робіт по
території збереженої цілини виконано детальну геоботанічну зйомку діл. «Стара» (Vedenkov,
Vodopyanova, 1969); масштаб 1:5000. За матеріалами обстежень складено класифікаційну схему рослинності степу, що охоплює корінні та вторинні (похідні) фітоценози. Перші розподілені
на луки болотні, справжні та остепнені, а також степи лучні, справжні (бідно- та багаторізнотравні) і чагарникові. Загалом виділено 34 корінних та 10 похідних рослинних формацій,
причому подано цілісний перелік формацій з указаною приналежністю до конкретного типу
рослинності (Vedenkov, 1977).
У складі рослинності діл. «Стара» виділено 4 типи: лучний, лучно-степовий, степовий
та пустельно-степовий, що надалі розподілені за екологічним принципом (форми рельєфу і
типи ґрунту) на «типи комплексів» та окремі контури: «Выделено 37 контуров, абсолютное
большинство которых имеет комплексные травостои. В составе этих комплексов
названо 85 обобщенных ассоциаций» (Vedenkov, Vodopyanova, 1969, с. 90). Цей оригінальний підхід непросто збагнути у контексті його теоретичних засад та практичної реалізації,
принаймні структури розробленої класифікаційної схеми рослинності. Зокрема, досить проблематично натурно розділити подібні подрібнені контури: а) «українськоковилово-грудницево-типчакова асоціація у комплексі з грудницево-українськоковилово-типчаковою,
українськоковилово-типчаковою, грудницево-типчаково-українськоковиловою і тирсовоукраїнськоковиловою» та б) «грудницево-українськоковилово-типчакова асоціація у комплексі з типчаково-тирсово-українськоковиловою, келерійно-українськоковилово-типчаковою та українськоковилово-келерійно-грудницевою» тощо.
Наступний етап тотального геоботанічного картографування цілинного асканійського степу
охоплює 1977–1980 рр. За матеріалами зйомки Є.П. Ведєньковим складено геоботанічну карту
у масштабі 1:10000 та розроблено легенду з 46 позицій (Vedenkov, 1985). У цілому, класифікаційний розподіл рослинності зберігає структуру попередньої схеми 1967–1968 рр. – 34 корінних та
10 вторинних формацій. На жаль, оприлюднено лише генералізовану (М 1:100000) картосхему
рослинності 1980 р. (Vedenkov, Yushchenko, 1987), хоча оригінальні картографічні матеріали (точніше, копії) на 4 листах передані до архіву Біосферного заповідника «Асканія-Нова».
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У подальшому Є.П. Ведєньковим складені спеціальні геоботанічні карти по діл. «Стара»:
1981 р. (М 1:10000), 1981–1985 р. (М 1:1000), 1997 р. (М 1:5000) (Vedenkov, Vedenkova, 2000), –
а також перелогах: 1996 р., М 1:5000. Останні оприлюднені у різною мірою зменшених масштабах (1:10000, 1:20000, 1:77000) на сторінках спеціальних рекомендацій щодо відновлення
природної рослинності (Vedenkov, 1997). У окремій публікації (Vedenkov, 1998) розкрито сучасне різноманіття ценобіоти асканійського степу, подано приблизну класифікаційну схему, що
охоплює, здебільшого, корінні ценози. Зокрема, виділено блоки чагарникової, степової, лучної, болотної та водної рослинності з окремими класами та групами формацій і конкретними
корінними формаціями у кількості понад 30.
Серія фітоценотичних досліджень асканійського степу, розпочатих у 2009 р. (Tkachenko,
Shapoval, 2010, 2011), мали на меті розкрити закономірності резерватогенних змін та специфіку мезоморфної трансформації фітосистем методами комплексної фітоіндикації та картометричного геоботанічного моніторингу. У ході цих досліджень було здійснено геоботанічну
зйомку модельних площ діл. «Північна» (квартали 14, 15, 23), а також серію узагальнень різночасових картометричних даних (М 1:10000) та кількісних характеристик фітоценозів 1967–
2009 рр. (Tkachenko, Shapoval, 2010).
Логічним поступом здійснених робіт стало геоботанічне картування у липні 2011 р.
найстарішої за часом заповідання, відтак найбільш цінної у аналітичній природоохоронній площині діл. «Стара» (Shapoval, 2013). Підсумком циклу картоскладальних робіт стала
електронна геоботанічна карта у оригінальному знімальному масштабі 1:10000, розроблена
методом ручної векторизації растрової графіки (сканованого зображення польового планшету зйомки з розподілом 600 dpi) у пакеті програм CorelDRAW Graphics Suite X3. Легенда
до геоботанічної карти складена за домінантним принципом класифікації і налічує 21 виділ,
охоплюючи степові, лучно-степові, лучні, чагарниковостепові фітоценози та антропогеннопохідні чагарники. За матеріалами обстежень сучасну ценоструктурну різноманітність діл.
«Стара» репрезентують зональні та інтразональні фітоценози у складі 3 степових асоціацій,
серед яких фоновою є лише Stipa ucrainica (+ S. capillata, S. lessingiana) + Festuca valesiaca,
5 лучно-степових з найбільш поширеними асоціаціями Stipa capillata (+ S. ucrainica) + Poa
angustifolia (+ Festuca valesiaca, Artemisia austriaca), Stipa ucrainica (+ S. capillata) + Carex
praecox + Leymus ramosus та Poa angustifolia + Stipa capillata (+ S. ucrainica), 10 лучних угруповань з максимальними площами асоціацій Poetum angustifoliae purum, Elytrigia repens
+ Poa angustifolia (+ Elytrigia pseudocaesia) та Bromopsidetum inermis purum, 2 корінних чагарниково-степових та 1 антропогенно-похідної чагарникової формацій. При цьому, більшість рослинних асоціацій флористично збіднені, насичені одноманітним комплексом синантропних рослин та постійними фітокомпонентами з широкою екологічною амплітудою,
що індиферентно «пронизують» зональні та інтразональні фітоценози: Galium ruthenicum
Willd., Phlomis pungens Willd., Falcaria vulgaris Bernh. (загальна константність 96–84 %).
Згодом, услід за масштабною пожежею 2012 р., були розпочаті періодичні зйомки рослинності закладеного постпірогенного профілю у межах ділянки «Стара» (квартали 59–62),
площею 95,4 га. Наразі складені 2 карти постпірогенного стану рослинності 2013 та 2015
рр. (Shapoval, Tkachenko, 2015; Shapoval, Hofman, 2016). У 2016 р. здійснено геоботанічну
зйомку Новоетапського перелогу у традиційному знімальному масштабі 1:10000 (Shapoval,
Hofman, 2017). Легенда до карти налічує 32 виділи (у тому числі фенісекціальні (сінокісні)
98

Заповідна справа у Степовій зоні України. Том 1

та постпірогенні асоціації Festuca valesiaca + Koeleria cristata + S. ucrainica (+ S. capillata),
Festuca valesiaca (+ Koeleria cristata, Stipa ucrainica, S. capillata) + Bromopsis inermis (+ Leymus
ramosus), Leymus ramosus + Stipa ucrainica (+ S. capillata) + herba varia (+ Carex praecox, Poa
angustifolia), Leymus ramosus + Poa angustifolia тощо).
Таким чином, на сьогодні структура та динаміка рослинності асканійського степу досліджені досить детально, але потребують подальшого моніторингу на модельних площах та широкого узагальнення багаторічних напрацювань з єдиних методологічних позицій.
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ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЗАПОВЕДОВАНИЕ СТЕПЕЙ
Фиаско идеи абсолютного заповедования степей давно уже доказывают многие ученые
своими исследованиями (Гавриленко, 2007; Савченко, Ронкин, 2007; Ткаченко, 2007; Ткаченко
та інш., 2009; Токарский, 2007; Смелянский, 2013; Лисенко, Коломійчук, 2015), однако природоохранные общественники (Борейко, 2013) и чиновники, от министерских работников до
экологических инспекторов, в своем большинстве, по-прежнему ее проповедуют. При этом,
в научной литературе практически не освещено мнение о последствиях абсолютного заповедования для птиц. Во многом это предопределено неким замкнутым кругом: степной орнитокомплекс в настоящее время наиболее ущербный (мало видов, многие из которых малочисленны) и, поэтому, считается неинтересным для исследования; а слабая его изученность не
позволяет выявлять основные тому причины и предлагать пути их устранения; в свою очередь,
без более ли менее целостных научно обоснованных подходов к охране автохтонные степных птиц и орнитосообществ, невозможно проводить мероприятия по их восстановлению; ну
а обедненный, практически утерянный степной орнитокомплекс, опять-таки не актуален для
большинства орнитологов. При этом, наименее интересными в орнитологическом отношении
являются как раз заповедные степи с их более бедным видовым разнообразием птиц, чем
на лесных, водно-болотных и урбанизированных территориях, и даже на прилегающих пастбищах, неудобъях, и с/х полях (Андрющенко, 2006а, 2006б, 2011). Об этом свидетельствует
практически полное отсутствие современных публикаций, посвященных степным орнитокомплексам заповедных территорий, как и то, что из отечественных орнитологов население
степных птиц в целом исследовал лишь М.А.Воинственский (1960), да и то еще в середине
прошлого века. А ведь добрая половина, если не большинство, орнитологов Украины проводят свои исследования в пределах степной зоны, которая охватывает более 40 % территории
страны (а с участками со степными условиями в лесостепной зоне и того больше).
Поэтому-то и очень мало актуальных данных для аргументации того, какие именно степи
и что собственно в них следует охранять для поддержания автохтонных видов и сообществ
птиц, восстановления их численности и ареалов, прежде всего, за счет степных объектов
природно-заповедного фонда. Однако, сложившаяся «традиция заповедования» не дает каких-либо оснований рассчитывать на эту их миссию. Ведь многие типичные степные птицы,
в том числе и такие, как занесенные в Красную книгу Украины (2009) огарь (Tadorna ferruginea),
савка (Oxyura leucocephala), степной журавль (Anthropoides virgo), дрофа (Otis tarda), стрепет
(Tetrax tetrax), авдотка (Burhinus oedicnemus), малый и серый жаворонки (Calandrella cinerea,
C. rufescens) и др., полностью отсутствуют или являются большой редкостью на значительных
по площади целинных участках, входящих в состав, в том числе и приморских (надморских)
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заповедных территорий: п-ов Ягорлыцкий Кут в Черноморском биосферном заповеднике,
о.Чурюк и п-ов Куюктук в Азово-Сивашском национальном природном парке, степные побережья и полуострова лиманов Приазовского национального природного парка, участок
«Половецкая степь» Национального природного парка «Меотида» и др. В то же время, перечисленные виды пока еще выживают на сельскохозяйственных землях, что свидетельствует
об отсутствии необходимых для них условий в степных объектах ПЗФ. Поэтому, данное сообщение – попытка обозначить основные причины такого, на первый взгляд, алогичного положения вещей, и посмотреть на проблему охраны степей с позиции орнитолога.
Каких птиц следует охранять
Согласно А.М.Воинственскому (1960), степной ландшафт, наряду с автохтонными кампофилами (степной комплекс), также населяют и степные дендрофилы (лесной комплекс),
гидрофилы (водолюбивый комплекс) и склерофилы (комплекс обрывов и оврагов). К кампофилам – видам, основные жизненные функции (кормление, отдых и гнездование) осуществляющим на поверхности грунта, относятся, прежде всего, перепел (Coturnix coturnix), серая
куропатка (Perdix perdix), луни – луговой (Circus pуgargus) и степной (C. macrourus), курганник
(Buteo rufinus), красавка, дрофа, стрепет, авдотка, болотная сова (Asio flammeus), жаворонки –
хохлатый (Galerida cristata), полевой (Alauda arvensis), малый, серый и степной (Melanocorypha
calandra), полевой конек (Anthus campestris), каменки – обыкновенная (Oenanthe oenanthe) и
плясунья (O. isabellina), чеканы – луговой (Saxicola rubetra) и черноголовый (Saxicola torquata),
садовая (Emberiza hortulana) и черноголовая (E. melanocephala) овсянки, просянка (Emberiza
calandra) и др. Среди степных дендрофилов (гнездящихся и отдыхающих на древесно-кустарниковой растительности, а кормящихся на ней или преимущественно возле нее) наиболее характерными являются такие соколообразне, как змееяд (Circaetus gallicus), могильник
(Aquila heliaca), балобан (Falco cherrug), чеглок (F. subbuteo), кобчик (F. vespertinus), голубеобразные – вяхирь (Columba palumbus), клинтух (C. oenas), обыкновенная горлица (Streptopelia
turtur), совы – сплюшка (Otus scops) и ушастая (Asio otus), дятлообразные – вертишейка (Jynx
torquilla) и пестрый дятел (Dendrocopos major), а также воробьинообразные – жулан (Lanius
collurio), чернолобый сорокопут (L. minor), иволга (Oriolus oriolus), скворец (Sturnus vulgaris),
сойка (Garrulus glandarius), славки – ястребиная (Sylvia nisoria), черноголовая (S. atricapilla) и
серая (S. communis), горихвостка обыкновенная (Phoеnicurus phoenicurus), соловьи – обыкновенный (Luscinia luscinia) и южный (L. megarhynchos), дрозды – черный (Turdus ruficollis) и
певчий (T. philomelos), синицы – лазоревка (Parus caeruleus) и большая (Parus major), зяблик
(Fringilla coelebs), зеленушка (Chloris chloris), щегол (Carduelis carduelis), коноплянка (Acanthis
cannabina), дубонос (Coccothraustes coccothraustes) и др. Склерофильный комплекс представлен наименьшим числом видов (гнездящихся на уступах, в нишах или норах обрывов, и часто
отдыхающих них) – обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus), домовый сыч (Athene noctua),
сизоворонка (Coracias garrulus), золотистая щурка (Merops apiaster), береговая (Riparia riparia)
и городская (Delichon urbica) ласточки, обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris), галка (Corvus
monedula), ворон (Corvus corax), плешанка (Oenanthe pleschanka).
Степных гидрофилов, или водолюбивых птиц, А.М.Воинственский (1960) условно делит
на три группы: «виды южного происхождения» – прежде всего кваква (Nycticorax nycticoraх),
желтая (Ardeola ralloides), большая белая (Egretta alba), малая белая (E. garzetta) и рыжая
104

Заповідна справа у Степовій зоні України. Том 1

(Ardea purpurea) цапли, лебедь-шипун (Cygnus olor), огарь, красноносый нырок (Netta
rufina), савка, камышница (Gallinula chloropus), лысуха (Fulica atra), ходулочник (Himantopus
himantopus), луговая тиркушка (Glareola pratincola), белокрылая (Chlidonias leucopterus)
и белощекая (C. hybrida) крачки, соловьиный сверчок (Locustella luscinioides), индийская
(Acrocephalus agricola), тростниковая (A. scirpaceus) и дроздовидная (A. arundinaceus) камышовки, усатая синица (Panurus biarmicus) и др.; «виды северного происхождения» –
серощекая (Podiceps grisegena) и большая (P. cristatus) поганки, серый гусь (Anser anser),
кряква (Anas platyrhynchos), малый зуек (Charadrius dubius), чибис (Vanellus vanellus), кулик-сорока (Haematopus ostralegus), травник (Tringa totanus), большой кроншнеп (Numenius
arquata), большой веретенник (Limosa limosa), речная (Sterna hirundo) и малая крачки
(S. albifrons) и др.; «виды, характерные для морских побережий, островов, соленых озер,
лиманов» – хохлатый баклан (Phalacrocoraх aristotelis), пеганка (Tadorna tadorna), морской
зуек (Charadrius alexandrinus), шнлоклювка (Recurvirostra avosetta), черноголовый хохотун
(Larus ichthyaetus), черноголовая чайка (Larus melanocephalus), морской голубок (Larus
genei), хохотунья (Larus cachinnans), чеграва (Hydroprogne caspia), чайконосая (Gelochelidon
nilotica) и пестроносая крачки (Thalasseus sandvicensis) и др. Наиболее типичными степными гидрофилами являются «виды южного происхождения, тогда как виды северного происхождения довольно широко распространены далеко за пределами, не только степной,
но и лесостепной зон. Морских же гидрофилов А.Е.Луговой (2007) аргументировано предлагает относить не к «интразональным» элементам фауны, а к автохтонным представителям
так называемой прибрежно-островной ландшафтной зоны южных морей медиальной части
Палеарктики. Таким образом, без водоемов, прежде всего охраняемых, невозможно восстановление и сохранение выше перечисленных степных водолюбивых птиц. Кроме того, без
степных водоемов, как водопоев (не только наличие воды, но и ее доступность), в принципе
исключено существование, не только автохтонных птиц кампофилов, дендрофилов и склерофилов, но и большинства других степных позвоночных, прежде всего средообразующих
копытных – сайгака, кулана, лошади.
При отсутствии необходимых условий на нетронутых или слабо преобразованных территориях, многие птицы широко заселяют промышленные и коммуникационные сооружения,
населенные пункты, а особенно – сельскохозяйственные земли (поля, пастбища, лесополосы,
сады и т.п.). Например, типично степной вид – журавль-красавка, селится на территориях
со всхолмленным рельефом и угнетенной травянистой растительностью, как на целине, так
и на сельскохозяйственных землях (Андрющенко, 2015). Так, в Крыму 43,7 % пар этого вида
гнездится на сельскохозяйственных полях: 22,5 % – на залежах, 16,1 % – на посевах злаков,
3,4 % – на парах. При выборе гнездовых участков определяющим для них является не видовой состав травянистой растительности, а невысокий (h = 0-75 см, в среднем 1,35см) и разреженный травостой (с плотностью проективного покрытия грунта 0-90 %, в среднем 37,2 %).
Среди высокого густого травостоя 66,2 % пар красавки для гнездования избирают каменистые
участки с угнетенной растительностью: на целине – 51,7 % пар и на полях – 14,6 % – на пастбищах. В послегнездовый и предмиграционный период вид также тяготеет к местам с низким
и разреженным травостоем – птицы кормятся в основном на пастбищах и скошенных полях,
а на водопой летают в дельты рек, на пруды, места сброса дренажных вод и артезианские
скважины (Андрющенко, 2011).
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Еще один степной кампофил – дрофа во всех типах местообитаний отдает предпочтение
мозаичному травостою, чаще всего устраивая гнезда на небольших участках (4-16 м2) относительно высокой густой растительности, расположенных среди средневысокого и невысокого,
умеренно разреженного травостоя, иногда – рядом с участками, практически лишенными растительности. Около 68 % гнезд вида располагалась на целине (при том, что возделываемые
поля обследованы в меньшей степени), тогда как на зимовках 96,7 % учтенных птиц отдавали
предпочтение сельскохозяйственным полям, из-за отсутствия на них густого травостоя, препятствующего свободному передвижению и поиску пищи (Андрющенко, 2006 б).
Около 60 % обнаруженных гнезд авдотки также располагались на полях, несмотря на то, что
больше обследовались естественные местообитания. Кроме того, вид охотно селится в любых
местах, даже незначительной площади, где нет или практически отсутствует растительность,
в том числе на участках среди высокого и густого травостоя (заброшенные карьеры, загоны для
скота, недействующие взлетно-посадочные полосы аэродромов и т.п.) (Андрющенко, 2006 б).
Это связано с кормовой тактикой авдоток – заметив издали крупных беспозвоночных, даже при
плохом освещении, в том числе и ночью, подбегать и склевывать их с поверхности грунта, чему
может препятствовать любая растительность, особенно высокая и густая.
Однако, именно из-за отсутствия на охраняемых территориях значительных участков
с разреженным невысоким травостоем и водоемов, пригодных для водопоя, не только эти, но
и многие другие степные виды отдают предпочтение сельскохозяйственным землям, в основном пастбищам и полям, особенно в условиях экстенсивного их использования. И это несмотря на то, что на сельскохозяйственных землях степные птицы подвержены воздействию таких факторов, которые на охраняемых территориях можно существенно минимизировать, а то
и полностью свести к нулю. Основными из них являются: повышенная смертность взрослых
особей в результате отстрела, отравления, столкновения с сооружениями и др.; недостаточное воспроизводство популяций вследствие прямого уничтожения потомства (гибели яиц и
птенцов под сельскохозяйственной техникой, под копытами домашнего скота и от пастушьих
собак) или из-за беспокойства размножающихся птиц (оставленные ими кладки и выводки
гибнут по естественным причинам – перегреваются, остывают, уничтожаются хищниками);
нарушение жизненного ритма птиц при частом беспокойстве человеком (мешает поиску половых партнеров и спариванию, нормальному насиживанию кладок и вождению птенцов,
препятствует кормлению и водопою, что приводит к дополнительным, порой трудно возобновимым потерям энергии) (Андрющенко, 2006 б).
Какие степи сохранять
Часто, пониманию сути данной проблемы мешает разнообразие определений самого понятия «степь». Как в притче о слепцах, описывающих слона по его частям, для ботаников это
«открытые травянистые формации, в которых доминируют ксерофитные дерновинные злаки
с зимним периодом покоя, главным образом виды родов Festuca и Stipa» (Словарь ботанических терминов …, 1984), для почвоведов – «черноземы и каштановые почвы», для географов –
«тип растительности с преобладанием многолетних ксерофитных дерновинных трав, которая
формируется в условиях равнинного рельефа и умеренно-континентального климата на черноземных и каштановых почвах» (Географічна енциклопедія …, 1993) и т.п. В целом большинство склоняется к ботанической или близкой к ней трактовке термина, в том числе, почему
106

Заповідна справа у Степовій зоні України. Том 1

то, и многие зоологи. Но, справедливости ради, далеко не все. Так, В.Г. Мордкович (1982)
обоснованно считает, что понятие «степь» должно включать в себя все элементы экосистемы – климат, почвы, микроорганизмы, растительность и животное население. По его мнению,
в биологическом круговороте степей от климата зависит поступление и круговорот энергии,
воды и воздуха, растения обеспечивают синтез органического вещества, животные служат
звеном, обеспечивающим первичное разрушение органического вещества и подготовку его
к будущему гумусонакоплению, а также регулируют ритмику активности микрофлоры, которая завершает разложение органического вещества, тогда как микроорганизмы синтезируют
физиологически активные соединения, обеспечивают гумусообразование и минерализацию
органических остатков. А выдающийся географ и ботаник, П.П. Семенов-Тян-Шанский (Чибилев, 1990), более 100 лет назад утверждал, что степь не исключает произрастание древесной
растительности, вплоть до перелесков, но обязательным в ней является наличие водоемов –
рек и пресноводных или соленых озер. По его убеждению, «безводная степь перестает быть
степью и делается пустыней». Многие ли заповедные степи этому соответствуют?
Из приведенного выше следует, что восстанавливать и заповедывать необходимо варианты степных ландшафтов (геокомплексов, экосистем, природных или природно-антропогенных
комплексов), т.е. участки суши, на которых в условиях зонального климата сформировались
комплексы степных микроорганизмов, растений, животных, почв и поверхностных вод. Причем,
растений – не только травянистых, но и автохтонных древесно-кустарниковых видов (шиповников, боярышников, вишни, груши, терна и др.), почв – весь спектр черноземов и каштановых,
включая солончаковые, каменистые, песчаные, поверхностных вод – ручьев, речушек, озер,
в том числе и сезонных, возникающих после таяния снега и сильных дождей в подах и других понижениях, но пересыхающих при продолжительном отсутствии атмосферных осадков.
При этом, следует иметь ввиду, что растительность для многих степных позвоночных имеет не
столько трофическое значение (к примеру, среди наших птиц не известны виды, жестко зависимые от конкретного вида или ограниченной группы видов растений), сколько физическое – для
размножения, отдыха, скрадывания и т.п. Поэтому, практически для всех степных видов птиц
определяющим является не видовой состав растительности (ассоциаций, формаций и т.п.), а ее
высота, плотность проективного покрытия ею грунта, мозаичность – чередование участков с разными значениями этих показателей или вообще лишенных растительного покрова. В естественных условиях к этому приводит вытаптывание и выедание растительности травоядными (а как
суррогат, очевидно, еще и выкашивание и выжигание) – ключевой средообразующий фактор
не только для степных животных, но и, как убедительно доказал ряд ботаников, для степной
растительности (Гавриленко, 2007; Савченко, Ронкин, 2007; Ткаченко, 2007; Ткаченко та інш.,
2009; Токарский, 2007; Смелянский, 2013; Лисенко, Коломійчук, 2015). Как указывалось выше,
лишенные растительности участки грунта или места с угнетенной растительностью являются необходимым условием для гнездования типичных степных кампофилов. Одиночные деревья и
кусты или их небольшие заросли использует для отдыха, присады и гнездования подавляющее
число степных хищных и воробьинообразных птиц, многие из которых как альтернативу используют для этого ЛЭП, всевозможные сооружения и строения. А разнообразные степные водоемы
используются не только кампофилами, дендрофилами и склерофилами как водопои, но и степными гидрофилами – как места гнездования и кормежки. Обрывистые берега этих водоемов,
а также многочисленных балок и оврагов населяют степные склерофилы.
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Копытные, как условие восстановления степей
Как указывалось выше, учеными накоплен огромный массив данных, указывающих на
полное фиаско идеи абсолютного заповедывания степей. Так, В.С.Ткаченко (2007), проанализировав результаты многолетнего мониторинга, утверждает, что современные «типичные»
или, так называемые эталонные, ценоструктуры степей являются вторичными, напрямую или
опосредовано антропогенно обусловленными, вследствие разрушения консументного блока
степных экосистем, заменой его пастбищным комплексом, а в заповедниках – полным его исключением. В.С.Гавриленко (2007), основываясь на многочисленных исследованиях, утверждает, что «… саморазвитие в условиях абсолютного режима в определенных условиях приводит к некоторой самостабилизации, которая выражается в изменении структуры травяных
сообществ, формировании кустарниковых ассоциаций и потере степных элементов …», тогда
как «... выпас копытных животных – домашних или диких – ведет к созданию ксерофитных
условий и удержанию территории в степном виде». И дальше: «Сейчас уже нет необходимости доказывать, что на абсолютно заповедных территориях сначала снижаются показатели
обилия степных ксероморф, а потом происходит их выпадение из травостоя. В зоологическом
комплексе идет интенсивное проникновение синантропных экотипов, сформировавшихся за
пределами заповедных территорий, а также силватизация фауны. К сожалению, степные заповедники Украины не решили проблему сохранения степного орла, стрепета, журавля-красавки, перевязки и многих других видов».
Г.А.Савченко и В.И.Ронкин (2007), опираясь на труды В.В.Алехина, Е.М.Лавренко,
Н.Ф.Комарова и А.Н.Формозова, объединили в единую концепцию положения, которыми следует руководствоваться в деле охраны степей: 1) степь не является статичной; 2) на протяжении, как минимум, последних тысячелетий (с возникновением в степи скотоводства и земледелия) происходит «встраивание» человека и его хозяйственной деятельности в степные
экосистемы; 3) степь всегда представляла собой комплекс биоценозов; 4) покос в степи – фактор относительно молодой; 5) еще более «молодым», не характерным для степного биома, является длительная абсолютная заповедность без крупных копытных. Именно поэтому, данные
авторы приходят к логичному заключению о том, что сформировавшаяся в условиях абсолютно
заповедного режима и рационального сенокоса растительность и связанный с ней зооценоз
настолько трансформированы, что степные заповедники следует считать не эталонами степей,
а объектами их консервации. Соответственно, «расконсервировать» деградированные степи
можно лишь научно обоснованно управляя ими, прежде всего, путем содержания типично
степных копытных или, как альтернатива, экологически близких им с/х аналогов.
Как правило, вольного содержания копытных, сдерживающих «заповедную сукцессию»,
опасаются из-за возможного негативного его воздействия на цветущие растения, многих беспозвоночных, рептилий, гнездящихся птиц и размножающихся млекопитающих. Однако, выпас
в осенний и зимний периоды полностью снимает эти противоречия. В степной зоне Украины
скот обычно выпасается до первых снегопадов, а в сухостепной подзоне, еще и всю зиму, даже
при довольно низких температурах, с перерывами лишь во время гололедицы, наста и сплошного глубокого снега. Такой умеренный регулируемый выпас, как и содержание оптимального поголовья диких копытных, не окажет негативное воздействие на степную растительность,
зато создаст условия для привлечения в степные объекты ПЗФ высокого ранга давно уже не
гнездящихся в них степных видов птиц, таких как, занесенные в Красную книгу Украины (2009),
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журавль-красавка, стрепет, дрофа, авдотка. В миграционный и зимний периоды благодаря этому в заповедных степях опять могут появиться и другие, пока еще обычные за их пределами,
краснокнижные виды, например, краснозобая казарка (Rufibrenta ruficollis), огарь, орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) и др. В результате умеренного выедания и вытаптывания степной растительности копытными, в заповедниках возрастет и численность степных рептилий, мелких
птиц и млекопитающих, которые привлекут питающихся ими курганника, могильника, балобана, болотную сову и других соколообразных и сов, успешно охотиться которым (высматривать и
схватывать кормовые объекты) препятствует густой высокий травостой и степной войлок. А восстановление полностью выпавшего пастбищного комплекса наземных беспозвоночных, особенно крупных капрофагов и паразитов, создаст надежную кормовую базу для подавляющего
большинства птиц энтомофагов и частичных энтомофагов.
Как охранять степь
Таким образом, заповедование степей должно быть направлено на восстановление и сохранение степного ландшафта, как условия поддержания зональной биоты – автохтонных
видов растений и животных или их сообществ. Поэтому, основным критерием ценности заповедных территорий должно быть не биологическое разнообразие в целом, включающее
естественных вселенцев, антропогенных интродуцентов и синантропов, а высокое разнообразие степных видов и сообществ. Однако, достижению этого сильно препятствует стереотип
«абсолютной заповедности», от которого не могут избавиться, не только часть природоохранной общественности и чиновников, но, даже, ряд ученых. И, поэтому, заповедное дело по
привычке сводиться всего лишь к простому созерцанию общей и повсеместной деградации
степей, вместо научно-обоснованного управления ими.
По мнению А.А.Чибилева (1990), охрана степи невозможна без правильного выбора режима природопользования, при котором абсолютное заповедование допустимо только в первые
годы после создания объекта ПЗФ, но в дальнейшем необходимы мероприятия, направленные на восстановление диких степных животных (сайгаков, тарпанов, куланов, туров, крупных
птиц и т.п.) или их домашних аналогов (с учетом того, что продолжительное время степи использовались кочевыми народами для выпаса скота). В хозяйственной зоне и вокруг заповедных территорий расширение площади степей можно осуществлять методом агростепи,
позволяющим быстро восстанавливать природную растительность и получать выгоду от регулируемых сенокосов и выпасов скота (Дзыбов, 2001). Агростепи сходны с настоящими степями
составом доминантных видов растений, ярусностью, урожайностью, кормовым достоинством,
проективным покрытием, сезонной сменой травостоев, противоэрозионной значимостью и
стойкостью к пастбищным нагрузкам. Одним из главных достоинств агростепи является ее
способность быстро «застепнять» прилегающие территории, в том числе, и деградированные
в следствие абсолютного заповедывания .
Если выступать с указанных позиций, то подход к заповедованию видится, как минимум,
в трех плоскостях: научной, общественной и управленческой (практической). Соответственно,
ученые накапливают знания об объектах заповедования (видах, популяциях, сообществах,
территориях) и на их основе предлагают научно обоснованные механизмы охраны. По образному высказыванию В.Г.Мордковича (1982): «Чтобы хорошо охранять, надо знать объект охраны.
Иначе можно оказаться мышью, которая охраняет кошку». Общественные природоохранные
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организации и активисты – формировать общественное мнение, «вдохновлять» граждан на
природосберегающую деятельность, лоббировать принятие необходимых законов и других
правовых актов, совершенствующих заповедное дело, но, обязательно, вооружившись научными наработками. Природоохранные организации (объекты ПЗФ, инспекции, комитеты,
министерства) должны осуществлять непосредственную охрану природы, и, опять же, сугубо
на научной основе, т.е. совмещать науку, общественную деятельность и практическую охрану.
Следует признать, что все эти три подхода по-разному продвинулись в понимании заповедования. Как показано выше, в научных кругах дискуссия по данной проблеме уже,
в принципе не актуальна, из-за почти полного признания учеными несостоятельности идеи
абсолютного заповедования степей (полемика продолжается лишь вокруг подходов: выпас,
сенокошение, палы и др.). А вот с природоохранной общественностью ситуация выглядит не
столь радужно. И не только из-за ее малочисленности в ареале евразийских степей, но также
из-за разношерстности и излишней «универсальности» контингента, а часто еще и от игнорирования им научных фактов и манипулирования понятиями.
Так, например, общественные природоохранные активисты часто называют себя «экологами», внося и без того излишнюю путаницу в это понятие на фоне других «экологов»: экологи
по образованию, о чем указывается в дипломах о высшем образовании; экологи, занимающиеся экологией своих объектов, популяций, видов, сообществ – ботаники, зоологи, гидробиологи и т.п.; экологами называют работников экологических инспекций и управлений, часто не
имеющих специального образования. Причем, у всех этих «экологов», не только разные цели,
подходы, методы, образование, но и разное понимание сути экологии. Соответственно, у всех
этих «экологов» довольно разное видение целей и способов охраны степей. И именно поэтому
открывается широкое поле для полемики, зачастую беспощадной и бесполезной из-за разношерстности полемизирующих. Если ученые констатируют, что абсолютное заповедование ведет
к деградации степи, то «общественники» не должны по этому вопросу вступать с ними в полемику. Им следует вооружаться достоверными фактами, собранными специалистами, и давить
ими на власти для законодательной модернизации заповедного дела. То же касается чиновников и властей, которым, вместо навязывания своего видения охраны степей, следует, используя
научные разработки и прислушиваясь к общественности, способствовать этой модернизации.
Об управленческой стороне вопроса говорить сложнее всего потому, что во многом она больше политика, чем биология, причем, не из-за «базиса» – сотрудников объектов ПЗФ, а из-за
«надстройки» – чиновников министерств, управлений, комитетов, инспекций и т.п. Мало того,
«надстройка» должна быть «пряником», а не «кнутом», и руководствоваться разработками сотрудников заповедников и ученых, а не мнением псевдообщественности.
Поэтому, большинство ученых знает, что и зачем заповедовать, но вот как это делать – представляют с трудом. На этом поле они не игроки, а лишь группа поддержки. Исключением являются
коллеги, получившие необходимое образование, совмещающие в себе опыт научной работы и
практической заповедной деятельности – т.е. сотрудники объектов ПЗФ (или специалисты, проводящие регулярные исследования в них) и, прежде всего, их квалифицированные руководители.
Поэтому ученые, результатами своих исследований, и общественность, давлением на все уровни
власти и органы самоуправления, должны выступать им помощниками в модернизации заповедного дела, в нашем случае – в деле восстановления и сохранения степей, а чиновники – обеспечивать этому необходимое законодательное и управленческое сопровождение.
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Заключение
Для орнитолога степь – ландшафт (геокомплекс, экосистема, природный или природно-антропогенный комплекс), поддерживающий существование степного орнитокомплекса, состоящего из птиц кампофиловов, дендрофилов, гидрофилов и склерофилов.
Степным кампофилам необходимы открытые пространства с травянистой растительностью, не препятствующей птицам свободно перемещаться, искать и добывать корм, водить птенцов, осматривать территорию (участки субстрата без растительности или с разреженным невысоким травостоем, лишенным степного войлока); степным дендрофилам и
склерофилам – доступные места для гнездования (первым – одиночные кусты и деревья
или их небольшие заросли, вторым – уступы, ниши и норы); степным гидрофилам – условия для гнездования, отдыха и кормления (водоемы с островками, надводной растительностью, мелководьями и примыкающими лугами и солончаками); а большинству
кампофилов, дендрофилов и склерофилов – еще и доступные для водопоя пресные или
слабосоленые водоемы.
Таким образом, без перечисленных компонентов возможно сохранение лишь отдельных видов птиц, но не восстановление и охрана всего степного орнитокомплекса. Однако,
к большому сожалению, такой ландшафт в Украине практически не охвачен заповедыванием, а его восстановлению в степных объектах ПЗФ препятствует полностью себя дискредитировавшая идея абсолютной заповедности. Для преодоления этой проблемы необходима
консолидация усилий ученых, общественности и управленцев по: изучению степных видов/
сообществ птиц и мониторингу их состояния; выявлению причин отсутствия/ухудшения
условий, необходимых для их существования; поиску путей восстановления/улучшения
условий для степных видов/сообществ птиц; разработке и проведению мероприятий по
восстановлению и охране степных орнитокомплексов. С учетом того, что максимального
эффекта можно достичь лишь в комплексе (ботаника, зоология, почвоведение, гидробиология, ландшафтоведение и т.п.), актуальным является развитие спеповедения: создание
специализированного института степи (аналогично Институту гидробиологии, Институту
морской биологии, Институту экологии Карпат); открытие в высших учебных заведениях
специальности «степоведение» (аналогично «лесному хозяйству» во многих вузах); включение степоведческих дисциплин в перечень обязательных курсов при подготовке экологов, ботаников, зоологов, специалистов сельского и лесного хозяйства и т.п.
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ВБУ ПРИАЗОВСЬКОГО НПП:
ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ
Особливістю території Приазовського національного природного парку (далі ПНПП) є переважання на його території земель водного фонду (62053,57 га, або 79,4 % від загальної площі
парку). Приморське розташування парку визначило існування на його території водно-болотних угідь різного статусу охорони. Морські прибережні акваторії, лимани й затоки Азовського моря, гирлові ділянки малих річок півдня Запорізької області (Молочна, Малий і Великий
Утлюки, Берда, Корсак, Домузла) – природно-аквальні комплекси зі значним біорізноманіттям, серед видового складу якого значна частка рідкісних та зникаючих видів флори й фауни.
В Проекті організації ПНПП серед визначених природних середовищ до водних можна віднести відкриті морські й приморські галофітні середовища Азовського моря, зарості рослин
з домінуванням видів роду Zostera в Азовському морі, естуарії складні та у вигляді лиманів,
стоячі засолені та солоні водойми (Проект організації, 2014).
На території парку розташовані ВБУ міжнародного, національного та місцевого значення:
-- 2 ВБУ міжнародного значення («Молочний лиман» та «Гирло річки Берди, Бердянська затока та Бердянська коса»);
-- 2 ВБУ національного значення («Утлюцький лиман», «Озеро Сивашик»);
-- 2 ВБУ місцевого значення («Тубальський лиман», «Гирло річки Корсак») та інші невеликі
локальні ВБУ.
Усі ВБУ парку мають статус об’єктів ПЗФ України загальнодержавного чи місцевого значення, значна їх площа розташована в межах заповідної зони за схемою функціонального зонування парку (заповідна зона становить 20 % від загальної площі парку).
ВБУ парку, особливо міжнародного значення, є джерелом багатьох природних ресурсів, а саме: рекреаційних, бальнеологічних (лікувальні грязі, кліматичні ресурси, морські
акваторії з пляжами, мінеральні води), біологічних, мінеральних, естетичних, що разом з історико-культурними пам’ятками різних епох створює умови для організації різних видів
туризму. На території ВБУ парку є поклади лікувальних мулів - пелоїдів. Родовища грязей
відомі в Молочному лимані (гирло р. Тащенак – Радивонівська затока Молочного лиману),
в Бердянських озерах-лиманах (ВБУ Гирло р. Берди, Бердянська коса та Бердянська затока), гирло р. Корсак (поблизу с. Строганівка). Пелоїди використовуються для надання бальнеопроцедур в бальнеокомплексі санаторно-курортних закладів Приазов’я. На узбережжі
Молочного лиману (смт Кирилівка, с. Богатир) та на Бердянській косі (м. Бердянськ) сформувалися потужні рекреаційні комплекси. ВБУ Молочний лиман та Утлюкський лиман мають
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важливе значення для рибогосподарської діяльності всього Азовського басейну, оскільки є
нерестилищем, місцем нагулу та зимівлі багатьох цінних промислових видів риб (піленгаса,
сингіля, лобана, глоси, бичків та ін.).
В процесі науково-дослідної діяльності співробітниками наукового відділу вивчається
біорізноманіття ВБУ, оновлюються списки первинної інвентаризації флори й фауни, сумісно
з інспекторами відділу держохорони проводяться спостереження за чисельністю і розповсюдженням як фонових видів, так і рідкісних видів рослин і тварин. Результати досліджень представлені в щорічних томах Літопису природи ПНПП, дозволили оформити картки первинного
обліку об’єктів ПЗФ, які розташовані в межах ВБУ (гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Молочний лиман», ландшафтний заказник місцевого значення «Степанівська
коса»), доопрацювати й опублікувати оновлені паспорти ВБУ міжнародного значення (Яровий
та інш., 2014), наукові статті й тези, презентувати на наукових конференціях і нарадах.
Дослідження проводяться на 14 визначених науковим відділом парку наукових полігонах, які розташовані на території ВБУ: Молочний лиман – 7, Гирло р. Берди, Бердянська затока та Бердянська коса – 2, Утлюкський лиман – 2, Сивашик – 1, ВБУ місцевого значення –
2 полігони.
Особлива увага приділялась гідробіологічним дослідженням Молочного лиману, що обумовлено його особливим значенням (найбільший природоохоронний об’єкт парку, входить
до складу головного Европейського міграційного коридору водно-болотних та навколоводних
птахів) та залежністю від існування постійного водосполучення з Азовським морем (спостерігаються значні гідрологічні зміни за останні 3 роки). За цей період екологічний стан лиману
суттєво змінився: до літа 2014 р. рівень води в лимані значно знизився, зменшилась площа
водного дзеркала, збільшилась солоність лиманської води до 90-120 ‰ внаслідок замулення
з’єднувального каналу з Азовським морем і відсутності постійного з ним водообміну. З середини 2014 р. в результаті відновлення водного зв’язку лиману з морем спостерігається поступове відновлення екосистеми Молочного лиману в цілому (заповнення котловини лиману водою
до корінних берегів, зменшення солоності до 27–35 ‰, поступове відновлення планктону і
бентосу, судинної водної рослинності, що підтверджує задовільний стан водного середовища Молочного лиману і достатню кормову базу для наступних ланок трофічного ланцюгу, які
представлені на теперішній час декількома видами іхтіофауни й багатим видовим різноманіттям орнітофауни). Оскільки зв’язок лиману з морем має підтримуватися штучною промоїною
(з’єднувальним каналом) і залежить від можливостей людей (фінансові, технічні) і погодних
умов (сильні штормові вітри замулюють гирло каналу), це викликає суттєві зміни для існування
біоти, особливо водної флори й фауни та потребує постійного моніторингу за змінами умов їх
існування (особливо в періоди міграцій представників іхтіофауни).
Науковцями парку проведено аналіз негативних чинників впливу на ВБУ міжнародного
значення парку і виявлено відмінності у ступені впливу їх на Молочний лиман (найбільший
вплив – зарегулювання річкового стоку, функціонування з’єднувального каналу, шторми, рекреаційна діяльність, браконьєрство) і Бердянську затоку і косу (найбільший вплив – місто
Бердянськ і рекреаційна діяльність, браконьєрство). Підготовлено план заходів зі зменшення
впливу негативних чинників на ВБУ. Підготовлено списки інвазійних видів рослин і тварин
в межах ВБУ міжнародного значення парку та розроблено проект природоохоронних заходів із
запобігання проникненню чужорідних видів на територію ПНПП.
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Матеріали щорічних томів Літопису природи ПНПП (здано і задепоновано 5 томів за період 2011–2016 рр.), наукових публікацій та природоохоронних рекомендацій щодо ВБУ співробітників наукового відділу парку використовуються фахівцями з екоосвіти при підготовці
еколого-освітніх заходів для учнівської й студентської молоді, для інформованості на сайті,
в соціальних мережах, на телебаченні.
Постійно поповнюються фото- та відеоматеріалами фонди парку щодо біорізноманіття
ВБУ, їх екостану, збереження та відновлення, які використовуються для організації пересувних виставок в бібліотеках і музеях, а також для проведення еколого-освітніх заходів з метою
популяризації цінності й значення ВБУ для природи і людини. Жвавий інтерес викликають
матеріали не тільки відносно птахів, риб, комах та іншої біоти парку, а також щодо проведених
природоохоронних заходів на території ВБУ.
Природоохоронні заходи проводяться відділом держохорони парку за рекомендаціями
наукового відділу. В зимовий період з метою підтримання життєдіяльності певних видів тварин на окремих ділянках узбережжя Молочного лиману, оз. Сивашик, на косах парку здійснюється підгодівля диких тварин та зимуючих птахів сумісно з місцевими фермерами; на деяких
ділянках акваторії Молочного лиману та в гирлах річок Молочна, Корсак і Берда проводяться
заходи проти зимової задухи (встановлюються очеретяні снопи з метою сприяння доступу
кисню для водних мешканців в умовах повного замерзання водойм). Влітку з настанням спекотного періоду року проводиться гідрологічний моніторинг з метою прогнозування заморних
явищ, прибирання території, особливо в рекреаційній зоні парку. Незалежно від пори року,
щотижня працівниками природоохоронних науково-дослідних відділень здійснюються рейди
на узбережжі та в акваторії водоймищ Азовського басейну в межах території Парку з метою
забезпечення охорони природних екосистем та спостереження за станом живої природи і фіксації виявлених змін, вживаються заходи щодо недопущення і припинення браконьєрства на
території парку, проводяться роз’яснювальні роботи з підприємцями, представниками органів
місцевого самоврядування та іншими зацікавленими організаціями, які мають спільні межі
з територією Приазовського НПП щодо цінності ВБУ.
Популяризацією ВБУ парку займаються фахівці з відділу рекреації та екоосвіти спільно зі
співробітниками наукового відділу та інспекторами відділу держохорони. На основі укладених
у 2010–2016 роках договорів про співпрацю (77 договорів) з різними закладами освіти, науки,
культури, охорони природи, органами місцевої влади міст і сіл Мелітопольського, Приазовського, Бердянського та Якимівського районів активно проводяться еколого-освітні заходи
з учнівською і студентською молоддю, співробітниками музеїв, бібліотек та ін.
Системність проведення екозаходів визначається датами міжнародного екологічного календаря, відповідно важливих дат якого розробляються різні інформаційні матеріали: електронні презентації, буклети й листівки, сценарії екосвят та вікторин. Основні форми організації
екоосвітньої діяльності – це лекції й бесіди з електронними презентаціями, вікторини, квести
й акції, конкурси, екскурсії та заходи з благоустрою території парку.
Подібні принципи використовуються також для відзначення Всесвітнього дня ВБУ. Насамперед, цілі й завдання Всесвітнього дня водно-болотних угідь – звернути увагу громадськості на
цінність і проблеми водно-болотних угідь для підтримки стійкого розвитку не тільки Запорізької
області, а й країни. Гасло, під яким проводиться Всесвітній день ВБУ, щорічно змінюється, тому
науковці та фахівці освіти готують відповідні тематичні матеріали для проведення заходів.
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Сьогодні ефективна популяризація екологічних знань не можлива без використання інформаційних ресурсів у електронному вигляді, залучення мультимедійних технологій. Тому
в основі багатьох заходів ПНПП лежить відеоінформація, що сприяє кращому її засвоюванню.
Також, використовуються пізнавальні відеоматеріали екологічного характеру «Топ 5 ВБУ світу», «Біорізноманіття ВБУ» в екопросвітництві, що робить захід жвавим та привабливим.
Вся екопросвітницька діяльність парку ведеться диференційовано, враховуючи вікові та
освітні особливості аудиторії. Для екологічного виховання школярів часто використовуються
ігри, вікторини, мультфільми. Так, інтерактивний урок екології за допомогою ігор та загадок
знайомить молодших школярів із рослинним та тваринним світом живої природи ВБУ рідного краю. А мультфільми екологічної тематики використовуються для формування етичних
настанов щодо бережного відношення до природи. Використовуються в екопросвітництві
й майстер-класи, їх полюбляють і малі, і дорослі. Майстер-клас з орігамі «Жаба» допоміг
п’ятикласникам СШ № 25 м. Мелітополя дізнатися про життя земноводних ВБУ Приазовського НПП.
З метою популяризації значного екотуристичного потенціалу ВБУ парку співробітники прийняли учать у підготовці й передачі матеріалів до Каталогу «Екологічний туризм і національні
природні парки» (Київ, 2016) та туристичного путівника «Вас вітає Мелітопольщина» (Мелітополь, 2016), в презентаціях на міжнародних туристичних виставках UITT «УКРАЇНА-Подорожі та
Туризм» (Київ) та І-му Запорізькому регіональному туристичному фестивалі (Запоріжжя, 2016);
розробили паспорти екологічних стежок і туристичних маршрутів в межах ВБУ міжнародного
значення «Молочний лиман» та морського маршруту «Навколо Бердянської коси», проводять
екскурсії для учнівської молоді з метою знайомства з біорізноманіттям та унікальністю ВБУ.
Водно-болотні угіддя Приазовського природного парку – найбільш унікальні й цінні в екологічному плані природні об’єкти, що визначає напрями наукової та еколого-освітньої діяльності, заходи з їх збереження та використання.
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ВИКОРИСТАННЯ ГІС-АНАЛІЗУ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ РОЗШИРЕННЯ ПЗФ
НА ПРИКЛАДІ МАНГУШСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Історії заповідної справи в Україні вже більше ніж 100 років. Вона мала свої злети і падіння.
На теперішній час вона переживає далеко не кращі свої часи. Але, все ж таки, у природоохоронців є принаймні формальний привід рухатися далі у справі розширення мережі об’єктів природно-заповідного фонду. Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, що
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, передбачене
неабияке збільшення площі природно-заповідного фонду (наприклад, для Донецької області
в 2,58 рази). В Донецькій області цей привід виглядає не таким вже й формальним, бо Головою
обласної адміністрації підписано розпорядження №144 від 01.03.2016 р. «Про подальше збільшення площі природно-заповідного фонду в Донецькій області» і Департамент екології дійсно
проявляє підвищення активності в цій сфері. З огляду на це, ми вирішили проаналізувати на
прикладі Мангушського району, а що ж ми зараз охороняємо в цих об’єктах і, відповідно, визначитися з тим, що ще було б бажано, а що справді можливо заповідати. Тому нас цікавили не
окремі види флори чи фауни, а певні ландшафтні елементи.
Для аналізу ми використовували не офіціальну статистику, яку не так легко навіть знайти,
а зробили ГІС-аналіз території Мангушського району за допомогою вільного програмного забезпечення Quantum GIS (QGIS) версії 2.14. У якості картографічної основи були використані космічні
знімки поверхні Землі, які знаходяться у вільному доступі (Карти Google, Яндекс.Карти). Частина
векторних даних була взята з OpenStreetMap, який теж знаходиться у відкритому доступі і які, на
подив, відносно добре опрацьовані для півдня Донецької області. Всі дані ретельно перевірялися і
виправлялися по знімкам і власним польовим дослідженням. Після всіх маніпуляцій було зроблено
єдиний полігональний шар з елементами ландшафтів і 100 %-м покриттям. На наш розсуд, такий
підхід значно знижує похибки в визначенні площ і економить час при редагуванні даних.
З точки зору охорони природи було б достатньо розділити територію на штучно змінену і природну, в якій ще виділити крупні біогеоценотичні одиниці. Однак, для більш повного розуміння способів використання землі і природних ресурсів взагалі, ми штучно змінені ландшафти теж розбили
на декілька категорій по типу використання. Взагалі вся територія району була поділена на наступні
ландшафтні елементи: 1. Населені пункти – з їх будівлями і, окремо, «природними» елементами
(парками, пустирями тощо); 2. Індустріальне використання – машинні двори, траси, кар’єри тощо;
3. Сільськогосподарські землі – з окремими полями, садами і фермами; 4. Штучні водойми; 5. Штучні
ліси – з лісосмугами та лісовими масивами на місці степів; 6. Природні ландшафти – з долинами
річок (які в регіоні, перш за все, включають теперішні чи минулі пасовища по схилах долин і їх заболочені днища), водно-болотними угіддями, схилом корінного берегу і петрофітними степами.
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Взагалі, природне середовище Мангушського району визначається його розташуванням
у степовій зоні на узбережжі Азовського моря. До узбережжя входить вузька полоса пляжу,
великий масив з піщаночерепашковою основою на Білосарайській косі та схил корінного берегу, що круто опускається до моря з висоти 30-50 м, часто утворюючи зсуви. Далі на північ
йде рівнинний степовий ландшафт на звичайних малогумусних чорноземах (Природа…, 1986)
зі слабо врізаними долинами малих рік та струмків. Більша частина району належить до Приазовської низовини і тільки в північних східному і західному кутах трохи заходить на Приазовську височину, де по долинах річок на денну поверхню виходять численні відслонення гранітів
з петрофітною рослинністю на них.
Це цілком сільськогосподарський район з населеними пунктами сільського типу. Однак
природні ландшафти (мал. 1) тут зазнали значних змін. Колись безмежні степи перетворилися на орні землі з розвиненою мережею лісосмуг. Наразі 71% всієї території району зайнято саме орними землями (табл. 1). Скоріш за все, навряд чи це було б можливим, якби свого
часу професор В. В. Докучаєв у своїй знаменитій праці «Наши степи прежде и теперь» (Докучаев, 1936) не обґрунтував засади успішного землеробства у степовій зоні. На превеликий
жаль, його потомки довели до абсурду окремі положення його праці, знехтувавши іншими.
Головною з цих засад було висадження лісосмуг між полями. На початку минулого століття
в цій місцевості деревної рослинності майже не було (Боровиков, 1907). Нині площа лише
лісосмуг в Мангушському районі сягає 2682 га (3,4% від загальної площі). Крім того, тут
створені суцільні масиви лісу в степу, площа котрих наразі сягає майже 1,8%. Друга засада –
це будівництво водосховищ на річках. Наразі на всіх річках і навіть тимчасових водотоках
знаходиться по декілька ставків, площа яких становить близько 460 га (0,6 % площі району).
Крім того, що ці ліси і ставки зайняли місце степів, вони, у купі з іншими факторами, ще й

Малюнок 1. Розташування елементів ландшафту і об’єктів ПЗФ на території
Мангушського р-ну.
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потягнули за собою непередбачувані наслідки, як-то обміління чи навіть повне висихання
струмків і заболочення луків.
Оскільки цей район не промисловий, то територія, зайнята індустріальними об’єктами, досить невелика (1,8 %) і сюди ми віднесли також асфальтовані дороги, механічні двори, кар’єри.
Більший відсоток (7,66 %) займають населені пункти з їх інфраструктурою.
У більш менш природному стані тут залишилося трохи більше 9000 га, що складає 11,6 %
території району. І це при тому, що цілком незайманої природи не залишилося зовсім, а всю
цю територію складають так звані «невгіддя», які використовувалися чи продовжують використовуватися як пасовища, у досить жорсткому режимі.
Якщо подивитися на частку територій, які збереглися у природному стані, по визначеним
нами зонам, то виходить, що найбільш збереженим є морське узбережжя. Круті берегові схили, вузький пляж і засолені ґрунти із солончаками на косі виявилися непридатними для використання в господарстві, хоча останнім часом з розвитком рекреації навіть болота не стали на
заваді забудові їх базами відпочинку. Тим не менш тут у природному стані залишилося близько
60 % території. На Приазовський височині на заваді господарському використанню земель стоїть
близьке розташування до поверхні ґрунту гранітів і якби не варварське знищення петрофітних
степів внаслідок насадження на них лісів, то у межах Мангушського району залишилося б у природному стані близько 19 % території проти нинішніх 12 %. Найбільш трансформована земля
на Приазовській низовині. Тут залишилися нерозораними чи незабудованими тільки неширокі
смуги вздовж річок та струмків, які складають близько 8 % території. На таких ділянках після
надмірного випасання чи іншого використання переважають рудеральні рослинні угруповання,
а справжня степова рослинність збереглася лише частково.
Таблиця 1. Співвідношення площ елементів ландшафту в районі і по об’єктах ПЗФ.
Елементи ландшафту

Площа, га

Природні
У тому ВБУ
числі долини
зсуви
петрофітні степи
Штучні лісові
У тому лісосмуги
числі лісові масиви в степу
Штучні водойми
Сільськогосподарські
У тому поля
числі скотні двори
сади та плантації
Населені пункти
У тому будівлі
числі парки та пустирі
Промислові
Всього

9172.71
2659.41
5383.35
388.27
741.68
4088.06
2682.39
1405.67
464.08
58002.49
56268.91
558.04
1175.54
6069.98
5211.87
858.12
1405.45
79202.77

% від площі
р-ну
11.58
3.36
6.80
0.49
0.94
5.16
3.39
1.77
0.59
73.23
71.04
0.70
1.48
7.66
6.58
1.08
1.77
100.00

Заповідна справа у Степовій зоні України. Том 1

Площа в
НПП, га
2065.59
1333.08
349.55
247.55
135.42
402.71
55.52
347.19
41.33
59.34
47.96
11.39
30.03
26.51
3.52
0.18
2599.18

Площа в
РЛП, га
1637.24
1317.38
179.14
140.72
214.19
119.52
94.67
5.28
2419.52
2244.11
16.98
158.44
1790.21
1582.90
207.31
150.00
6216.44

Площа
в ПЗФ, га
3702.84
2650.46
528.69
388.27
135.42
616.90
175.04
441.86
46.61
2478.87
2292.07
16.98
169.82
1820.24
1609.41
210.83
150.18
8815.62

% від площі
ландшафту
40.37
99.66
9.82
100.00
18.26
37.96
6.53
31.43
10.04
4.27
4.07
3.04
14.45
29.99
30.88
24.57
10.69
11.13

119

Тепер давайте подивимось, що ж охороняється у вже існуючих об’єктах природно-заповідного фонду. У межах району було створено 2 заказники і одна пам’ятка природи, які
у 2000 році повністю увійшли до регіонального ландшафтного парку «Меотида». В 2009 році
було створено національний природний парк з однойменною назвою, до якого увійшли особливо цінні природні об’єкти регіонального парку і деякі нові території. На теперішній час
у межах району весь заповідний фонд знаходиться у 2 парках – національному (2599,18 га –
3,3 %) і регіональному (6216,44 га – 7,8 %)
Як видно з діаграми (мал. 2), краще за все в заповідному фонді представлені водно-болотні угіддя, причому як на національному рівні охорони, так і на регіональному (приблизно по
1300 га на кожний). Це пов’язано з розташуванням на Білосарайській косі досить значного водно-болотного угіддя, яке також входить до списку як Рамсарських угідь, так і IBA (Important Bird
Area). Значно менше представлені степові ділянки по схилах до моря і на Приазовській височині
(480 га) і долини річок (580 га). Крім того, до заповідного фонду потрапили 4180 га населених
пунктів та сільгоспугідь, які входять до складу регіонального парку, що займає все узбережжя,
ще й чималу смугу вздовж нього. Однак включення до національного парку тільки особливо цінних природних територій теж не є вдалим варіантом і має зворотній бік. Бо на такі установи, крім
природоохоронних функцій, покладені і рекреаційні, які просто ніде виконувати.
По визначених зонах у природно-заповідному фонді району найкраще представлене узбережжя – 100 % його площі входить у ПЗФ, з яких близько 30 % на національному рівні, що
досить непогано. До національного парку увійшла як більша частина міжнародного ВБУ, так і
берегові зсуви. На Приазовській низовині на національному рівні охороняється трохи більше
540 га (0,9 %), причому з них близько 370 га природних комплексів і майже 140 га – штучних
лісів і лісосмуг. До регіонального парку тут віднесено майже 3120 га (5,1 %), але з них тільки
250 га природних ландшафтів, 110 га лісів, а все інше – населені пункти і поля. Ще гірша
картина на Приазовській височині. Тут до національного парку увійшло 451 га (3,2 %), із яких
180 га природних ландшафтів і 195 га – штучних лісів.
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Ліси
НПП
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РЛП
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0,00
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Малюнок 2. Представленість елементів ландшафтів в національному і регіональному парках.
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Враховуючи все вищесказане, можна зробити наступні висновки. На теперішній час
в Мангушському районі до природно-заповідного фонду входить 11,13% території. При цьому
розподіл об’єктів ПЗФ у межах району дуже нерівномірний.
На узбережжі Азовського моря ситуація набагато краща, але і тут, зважаючи на те, що на
теперішній час регіональний парк не має адміністрації і, відповідно, охорони, слід розширити територію національного парку як мінімум до меж міжнародного ВБУ, а також включити
до нього і вільні ділянки на береговому схилі напроти Білосарайської коси, які, незважаючи
на велике антропогенне навантаження, на відміну від зсувів, зберегли унікальну природну
флору і фауну.
На Приазовській височині слід по максимуму до ПЗФ включити ділянки петрофітного степу, тим паче, що наявний їх певний запас дозволяє це зробити. Крім того, з метою збереження
корінного ландшафту, на законодавчому рівні слід заборонити насадження лісових культур на
степових ділянках.
У найгіршому стані збереженості знаходяться природні об’єкти на Приазовській низовині. Тут замість безкрайнього степу у незораному стані залишилися тільки вузенькі шматки
уздовж річок і на косогорах. Це приблизно всього 7 % території і тільки 10 % з них потрапили до природно-заповідного фонду. Завдяки своїй малій ширині і непомірному випасу
у минулому, на них майже не залишилося притаманних степам видів рослин і тварин. І,
незважаючи на це, ми повинні зберегти якомога більше таких ділянок, бо і на решті території Донецької області Приазовська низовина представлена тільки у відділенні Українського степового природного заповідника «Хомутовський степ» і на невеликих ділянках Парку
в Новоазовському районі (у Харцизькій балці та по долині р. Грузький Єланчик). Взагалі ж,
щоб якось поліпшити тут екологічний стан, можна рекомендувати відновлення природного
ландшафту цього регіону – степу. І починати це потрібно з охоронних зон річок, розораних
крутосхилів тощо. Можливо, ці рекультивовані ділянки не слід включати до складу природно-заповідного фонду, але разом з тим вони є потенційними об’єктами екологічної мережі
та повинні увійти до неї.
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ПЕРСПЕКИВИ КОНСЕРВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ТА
ПРИВАТНОГО ЗАПОВІДАННЯ ПІСЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ
РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Проблема дефіциту земель під об’єкти природно-заповідного фонду. За останню
чверть століття планета втратила ще 10 % природних екосистем суходолу, які тепер охоплюють лише 23,2 % земної тверді, при цьому основна їхня частина це малопродуктивні
екосистеми: південні та арктичні пустелі, тундра і т.п. (Watson and others, 2016). В той час
як для запобігання екологічного колапсу природні екосистеми мають охоплювати не менше
2/3 площі суходолу за умови, що біологічна продуктивність таких екосистем буде дорівнювати середньоглобальному показнику.
Збереження дикої природи напряму пов’язано зі створенням об’єктів природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ). Україна законодавчо задекларувала досягти до 2021 р. площі ПЗФ на
рівні 15 % від території держави і сьогодні відбувається її формальне зростання, але реальна
площа природних екосистем зменшується. Станом на 2000 р., згідно даних, вказаних в Законі
України «Про програму формування загальнодержавної екологічної мережі на 2000-2015 рр.»
(який, щоправда, вже втратив легітимність), екосистеми, які мають стан притаманний природному, охоплювали лише 12,7 % території України. Якщо ж врахувати процес знищення природи за останні 17 років, то очевидно, що навіть ця цифра, виглядає далекою від реальності і
є насправді значно меншою.
Таким чином, в Україні для виконання планів із заповідання наявним є дефіцит природних
угідь, який за самими оптимістичними та застарілими розрахунками складає як мінімум 2,3 %
від площі країни. Виникає питання, а за рахунок яких земель держава має збільшити площу
ПЗФ до 15 %? Тому проблема полягає не лише в наданні залишкам природи формального
природоохоронного статусу. Має місце куди складніше завдання – відтворення природних
екосистем на частині антропогенних територій з подальшою перспективою надання їм природоохоронного статусу.
Проблему охорони природи не можна розглядати окремо від фундаментального питання –
земельного, адже земля це життєвий простір для всіх живих істот. На жаль, екологи мало звертають увагу на те, що більш ніж 85 % території України по суті підзвіті Мінагрополітики. Згідно
даних Державного агентства земельних ресурсів України сьогодні одна лише рілля охоплює 54 %
території України. До речі, з 2008 р її площа збільшилась ще на 64,8 тис. га, не дивлячись на
негативні демографічні тенденції. Як відомо, перші напрацювання Національної програми охорони ґрунтів, передбачали масштабну консервацію орних еродованих земель та відтворення природного рослинного покриву на 9 млн. га малопродуктивної ріллі (Сайко, 2000). Проте, держава
поквапилась здійснити масштабне розпаювання, чим і поховала цю ідею, адже реалізувати її
можна було лише в межах державної власності на основні площі земель.
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Однак, при всіх негативах розпаювання існує ще куди більш небезпечна загроза – невизначеність стану на ринку землі, жорстко нав’язане цільове призначення та безапеляційна
«сільськогосподарська приреченість» України, її бачення лише в «касті» аграрних держав без
жодних спроб змінити цю парадигму. При цьому величезні площі ріллі – це прямий шлях
до опустелювання. З часом така манера господарювання зазнає не лише екологічного, але й
економічного краху. Хоча є й інші економічні аргументи. Наприклад, чи порівнював хто-небудь
економічну ефективність 10 га підприємства, що виробляє сонячні панелі, з 10 га кукурудзи?
Поки що економічна ефективність вимірюється грошима, а не центнерами, тому факт того, що
Україна в 2016 р. зібрала більш ніж 60 млн. т. зернових не має глибинного економічного сенсу, адже примітивна аграрно-сировинна економіка безмежних орних земель надає селянам
можливість хіба що зводити кінці з кінцями, не забезпечує їм пристойного рівня життя та консервує економічний розвиток країни.
У розвинутих країнах відсоток сільського населення незначний при високій ефективності
сільського господарства. Середній рівень розораності ґрунтів там теж значно менший. Наприклад, в ЄС він складає 25,6 % (Матеріли…, 2010), що вдвічі менше ніж в Україні, при тому, що
щільність населення там значно вища. За розрахунками європейських науковців, не дивлячись
на очікування щодо зростання попиту на сільськогосподарську продукцію в світі, площа сільськогосподарських угідь в Євросоюзі все одно буде скорочуватись за рахунок функціонування
більш продуктивних господарств як в Європі, так і за її межами. Тому ряд європейських країн
розглядають не лише масштабні проекти із консервації сільськогосподарських земель, але й ренатуралізацію великих ссавців, які давно зникли на континенті (Navarro, Pereira, 2012).
Через дефіцит природних ландшафтів Україні потрібен мораторій на освоєння будь-яких
природних та напівприродних угідь хоча б до досягнення рівня ПЗФ у 15 %. В державі вистачає
промислових зон та занедбаних індустріальних об’єктів, де можна втілювати нові виробництва, щоб не захоплювати нові природні території. Але навіть у випадку впровадження такого
мораторію, проблема дефіциту площі для досягнення показника в 15 % ПЗФ залишиться. Вирішити цю проблему можна лише через консервацію деяких антропогенних територій, перш
за все частини еродованих орних земель, та надання їм в подальшому природоохоронного
статусу. Проте, на заваді цьому стоїть жорстка прив’язка до цільового призначення земель,
особливо це стосується найбільш поширеної категорії – ріллі, більша частина якої розпайована. Ця проблема стосується й «малопродуктивних» цілинних земель, адже в деяких регіонах
вони теж були розпайовані. Щоправда, такі землі не віднесені до особливо цінних і проблем зі
зміною їх цільового призначення дещо менше.
Виходячи з п. 10 Постанови Кабінету Міністрів від 11.04.2002 р. № 502 «Про затвердження
Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб» питання зміни цільового призначення ділянки ріллі вирішується на найвищому
рівні, на рівні Уряду (з подачі районної та обласної влади). Юристи, які спеціалізуються на земельних питаннях, зазначають, що «найбільш відповідального ставлення при підготовці клопотання про зміну категорії земель та проекту її відведення потребує розробка обґрунтування
необхідності зміни цільового призначення земельної ділянки, адже саме від його вагомості
має залежати точка зору органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які погоджують чи приймають відповідні рішення» (Мартин, Аврашко 2006). Проте, відсутність конкретних,
виражених у цифрах критеріїв стану земель, які мали б зобов’язувати змінювати сільськоЗаповідна справа у Степовій зоні України. Том 1
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господарське призначення на природоохоронне, робить цей процес повністю залежним від
суб’єктивної думки місцевої влади.
Після масштабного розпаювання держава не має достатніх важелів на зміну співвідношення
екосистем. Земля роздана безкоштовно, але не може безкоштовно бути націоналізована через
загрозу соціального вибуху. Держава також немає коштів, щоб її викупити. Єдиним виходом
могло б стати спрямування коштів від екологічного податку на скупку розпайованих земель після
запуску ринку сільськогосподарських земель. Щоправда, такий крок виглядає малоймовірним
за нинішніх політичних умов. Одночасно, держава встановила такі жорсткі рамки цільового використання сільськогосподарських земель, що навіть реалізація ініціативи землевласника щодо
консервації свого паю виглядає вкрай складною. Таким чином, високий рівень розораності ґрунтів та дефіцит природних екосистем фактично закріплені в Україні законодавчо. Через цей казус
навіть об’єкти зеленої енергетики стають активними руйнівниками природи, адже інвесторам
простіше отримати напів- та природні ділянки під вивіскою малопродуктивних земель, ніж змінювати цільове призначення еродованої ріллі під свої проекти.
Приватне заповідання: світовий досвід та перспективи в Україні. Взаємодія природоохоронної громадськості з національними урядами або міжнародними організаціями якщо й
призводить до якихось позитивних рішень, проте, її результативність вкрай низька, фактично
зі знаком мінус. Саме тому відбувається скорочення площі дикої природи в світі. Природоохоронцям вдається лише пригальмувати цей процес.
Останніми роками деякі закордонні організації та меценати стали практикувати скупку земель та створення недержавних природоохоронних територій. Наприклад, в маленькій Австрії
існує дві організації, Австрійський Альпійський Клуб та Австрійська Ліга Охорони Природи, які
займаються викупом пасовищ та цінних природних комплексів під заповідання. Серед меценатів можна згадати шведа Й. Еліаша, який викупив більш ніж 160 тис. га амазонського лісу
і зробив його заповідником (http://rb.ru/article/millionery-ekologi). До речі, наша Асканія-Нова
також була заснована Ф. Е. Фальц-Фейном, як приватний заповідник. Однак, наведені вище
приклади стосуються збереження того, що залишилося, а не збільшення площі дикої природи.
Такий підхід дублює державну функцію, просто здійснює це за власні кошти, хоча, безумовно,
ця діяльність також є надзвичайно корисною.
Проте, з’являються проекти які йдуть значно далі. Вони практикують купівлю антропогенних територій та повертають їх природі. Таким чином відбувається те, що в англомовній термінології називається «ревайлдінг» (rewilding), тобто «здичавіння». Показовим прикладом такого підходу є проект «Нокус» в США, заснований меценатом М. С. Девісом, в який він вклав
більш ніж 90 млн. доларів. Завдяки цьому проекту в лісозаготівельних компаній було викуплено
53 000 акрів (21 450 га) знелісених територій тобто рукотворної пустелі. Першочерговим завданням проекту стало відтворення на цьому місці природної аборигенної екосистеми. На спустошеній землі було насаджено мільйони дерев. Розпочатий в 2000 р., проект вже досяг значного успіху у відтворенні природного середовища та його біорізноманіття. До того ж ділянка була обрана
неподалік іншого масиву вже існуючих державних природоохоронних територій. Таким чином,
проект «Нокус» допомагає створити щось на зразок екомережі (http://nokuse.org).
Згідно до ст. 4 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» «Території природних заповідників, заповідні зони біосферних заповідників, землі та інші природні ресурси,
надані національним природним паркам, є власністю Українського народу». Отже, зазначе124
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ні вище категорії ПЗФ можуть перебувати лише в державній власності. Проте, інші категорії
«можуть перебувати як у власності Українського народу, так і в інших формах власності, передбачених законодавством України». Таким чином, приватна власність на такі об’єкти ПЗФ,
як регіональні ландшафтні парки, заказники або заповідні урочища не суперечить чинному
законодавству, адже вона відноситься до «інших форм власності».
У приватної власності на землю можливо є лише одна, але дуже важлива перевага – її можна
захищати самостійно поза межами зайвої протокольності і не лише «добрим словом». Приватне
заповідання зародилось в розвинених країнах як відповідь на незграбність державної машини.
Хоча ніхто не заперечує паралельного існування двох систем, які доповнюють одна одну.
Якщо розглядати перспективи приватного заповідання в Україні, то для його реалізації потрібно створити низку нормативно-правових умов. Перша й найголовніша з них – це вільний ринок
земель сільськогосподарського призначення. Без цього воно не можливе апріорі. Другою умовою
має стати конкретизація та спрощення процедури зміни цільового призначення із сільськогосподарського на природоохоронне. Одночасно потрібен законодавчій запобіжник щодо заборони на
зміну цільового призначення природоохоронних земель за винятком дуже обмежених ситуацій,
наприклад, введення військового стану. Отже, «священною коровою» мають стати землі з природоохоронним статусом, а не орні землі. Третя умова – це вирішення питання суб’єкта купівлі. Якщо
вона буде дозволена лише фізичним особам, то це значно ускладнить створення приватного ПЗФ,
адже в першу чергу в такому процесі будуть зацікавлені саме неурядові екологічні організації, які є
юридичними особами. В цьому випадку з боку юридичних осіб потрібно буде делегувати фізичним
особам значні повноваження та фінансові ресурси з купою додаткових юридичних запобіжників.
Четверта умова – збільшення ліміту площі володіння земель фізичною особою, в разі заборони
купівлі земель юридичним особам. В такому випадку цифра не більше 1000 га в «одні руки» виглядатиме більш привабливою, ніж не більше 100 га. П’ята умова – звільнення об’єктів ПЗФ від податку на землю. Сьогодні Податковий кодекс цього не гарантує. Нульова ставка оподаткування може
вводитись за рішенням місцевої влади, але це не означає обов’язковості такого рішення. Отже, не
відомо як буде реагувати місцева влада на приватні природоохоронні території й чи захоче вона
надавати податкові пільги для них. Звичайно, що одним з головних питань є фінансування проектів
зі створення приватних об’єктів ПЗФ. Однак, його вирішення вже залежатиме лише від активності
тих, хто планує їх реалізовувати.
Не дивлячись на названі вище 5 умов, поштовх приватному заповіданню можна надавати
вже при виконанні першої умови – запуску ринку. Реалізація такої ідеї вимагатиме юридичної
винахідливості, а можливо і певних формальних домовленостей з органами влади. Зрозуміло, такий підхід не може дати 100 % гарантії успіху без вирішення 4 інших умов. Проте, після
впровадження ринку земель тактику приватного заповідання можна хоча б випробувати на
невеличких площах, щоб скористатись цим досвідом надалі.
Поки що не можна сказати в якому саме вигляді буде прийнято закон про ринок земель,
але спробуємо розглянути примітивний алгоритм приватного заповідання, виходячи з тих не
дуже зручних умов, які неодноразово були озвучені представниками Мінагрополітики та експертами з аграрних питань. Отже, припустимо, що ринок землі запускається, але матиме наступні обмеження:
-- процедура зміни цільового призначення із сільськогосподарського на природоохоронне
залишається в нинішньому вигляді;
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-- вводиться заборона купівлі сільськогосподарських земель юридичним особам;
-- дозволяється не більше 100 га у власності однієї особи;
-- податок на землю для об’єктів ПЗФ залишається в нинішньому підвішеному стані.
В такому випадку примітивна схема придбання земельних ділянок і подальше надання їм
природоохоронного статусу може виглядати наступним чином.
1. На придбання ділянки сільськогосподарського призначення фізична особа (скоріш за все
еко-активіст або група еко-активістів на правах спільної власності) отримує фінансовий
ресурс (від меценатів, еко-НГО) та купує земельну ділянку.
2. При купівлі паю цілинної ділянки стадія консервації не потрібна. Якщо це орна ділянка,
то землевласник відразу подає документи на її консервацію, при всіх незручностях цього
процесу. Для обґрунтування її консервації можна задіяти нинішню нормативно-правову
базу, яка проголошує необхідність боротьби з ерозією, зменшення площі орних земель
тощо: Наказ Мінагрополітики України «Про затвердження Концепції збалансованого розвитку агроекосистем в Україні на період до 2025 року» від 20.08.2003 № 280; Розширений
п’ятирічний звіт про опустелювання та деградацію земель Міністерства екології та природних ресурсів України за 2012 р.; Закон України «Про основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2020 року», який, до речі, проголошує зменшення площі ріллі на 5–10 % до 2020 року.
3. Після консервації подаються документи на зміну цільового призначення землі з сільськогосподарського на природоохоронне. Для цього також можна знайти необхідні юридичні
аргументи: Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики
України на період до 2020 року»; Державна стратегія регіонального розвитку на період до
2020 року від 06.08.2014 № 385; Закони України «Про тваринний світ», «Про рослинний
світ», «Про Червону Книгу України».
4. Лише після зміни цільового призначення ділянка продається юридичній особі, тобто природоохоронній організації на базі якої створюється заказник, РЛП або заповідне урочище.
Обмеження на площу земель природоохоронного призначення для юридичних осіб у вітчизняному законодавстві відсутнє, тобто те, що не заборонено, те дозволено.
5. Залишається вирішити лише проблему оподаткування. В принципі місцева влада має бути
зацікавлена у виконанні планів щодо збільшення площі ПЗФ за рахунок приватного ПЗФ,
оскільки Держстратегія регіонального розвитку не вказує, якої форми власності він має
бути. Можна йти іншим шляхом і домовлятись про надання приватного ПЗФ у безоплатну
оренду державі на тривалий термін за умов збереження статусу природоохоронної території та дозволу на охоронні заходи з боку землевласника.
Існують й більш оптимістичні сценарії. Наприклад, законопроект «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» № 5535 від 13.12.2016 пропонує дозволити купівлю таких
земель юридичним особам (з 2020 р.), при цьому ліміт на землеволодіння пропонується в розмірі не більше 33 % від площі району. В законопроекті виглядає достатньо ліберальною пропозиція щодо зміни цільового призначення. Проте, все це лише проект, тому поки що варто
виходити з вищезазначених пунктів алгоритму.
Відмінність підходів до консервації земель та ревайлдінгу в ЄС та Україні. Успішне
відтворення природи залежить від належного формування громадської думки. Тому сьогодні в екологічній просвіті мають бути розставлені правильні акценти. До суспільства потрібно
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доносити, що екологічне питання це перш за питання порятунку дикої природи, а не абстрактної «охорони навколишнього середовища». Що це питання не естетики, а виживання,
адже саме природа формує параметри середовища, які необхідні для біологічного життя
суспільства. На жаль проблема дезорієнтації екологічних пріоритетів має глобальний прояв.
Про це говорять і автори резонансного звіту «Катастрофічне зменшення площі дикої природи – удар по глобальним природоохоронним завданням», які зазначають, що «Міжнародна
політика не визнає особливих якостей та користі, що витікають з екосистемних процесів
у великому масштабі… Можна навіть сказати, що зневага до дикої природи в Паризькій
Угоді та Рамковій Конвенції з Клімату чітко виражена в аспекті фінансування» (Watson and
others, 2016, p. 5).
Останні природоохоронні тенденції дають зрозуміти, що напрямок відтворення природних
екосистем на антропогенних територіях буде розвиватись. Звіт Секретаріату Конвенції з Біологічного Різноманіття ООН за 2010 р. зазначає, що «формуються умови за якими до 2050 року
в Європі очікується повернення в природний стан за рахунок здичавіння близько 200 тис. кв. км
земель, а відтворення популяцій великих травоїдних та хижаків стане важливим фактором
у створенні саморегульованих екосистем з мінімальної потребою щодо подальшого втручання
людини» (Global Biodiversity Outlook 3, 2010 р.75). Л. Наварро та Х. Перейра в статті «Здичавіння покинутих земель Європи» зауважують, що зменшення відсотку сільського населення
в Європі буде продовжуватись, при цьому зайнятість в сільському господарстві буде зменшуватись. Автори розглядають здичавіння як пасивний менеджмент сукцесій з кінцевою метою
відтворення природних екологічних процесів, акцентуючи увагу на відсутності менеджменту
з боку людини або його низькому рівні (Navarro, Pereira, 2012).
В Україні також спостерігається тенденція скорочення сільського населення, що пов’язано
не тільки з економічними проблемами на селі, але й зі зміною стилю життя, тобто культурними
причинами. Тепер значна частина сільських мешканців не працює в сільському господарстві.
Навіть більше, зміна традиційного укладу призводить до того, що багато сільських мешканців
відмовляють вести типове для села домашнє господарство, перш за все це стосується відмови
від присадибного тваринництва. Особливо це актуально для людей молодого та середнього
віку. Ринок землі призведе до того, що значна частина сільської молоді, яке отримала або
отримає земельні паї в спадок, буде готова продавати свої ділянки. Тому природоохоронцям
варто готуватися до такого перебігу подій та не втрачати шанс, якщо ідея створення приватного ПЗФ знайде підтримку та розвиток.
Ринок земель сільськогосподарського призначення стане поштовхом до ще масштабнішої
урбанізації, яка буде додатково прискорюватись через процес «добровільного» об’єднання
громад. Ринок землі призведе до чіткого визначення цін на землю в межах різних регіонів.
При цьому ціна землі буде визначатись суто з точки зору економічної привабливості, її бонітету. Це означає, що не всі родючі землі коштуватимуть більше за менш родючі, якщо останні
матимуть економічні переваги, наприклад, більш зручну логістику.
Сьогодні є дуже приблизні розрахунки щодо ціни гектару землі сільськогосподарського
призначення. В одному з достатньо детальних довоєнних досліджень загальна вартість розпайованих сільгоспугідь в Україні (тобто 27,5 млн га) складає 40,9 млрд доларів США. Вартість
державних сільгоспугідь (10,15 млн га) сягає 14,35 млрд дол. США. Вартість землі значно розрізняється між різними оцінювачами. Державна нормативно-грошова оцінка в середньому
Заповідна справа у Степовій зоні України. Том 1

127

оцінює 1 га землі в 1500 дол. Експертна (незалежна) ринкова оцінка надає значно менші цифри, в межах 190–960 дол./га (Земельна реформа в Україні…, 2013).
Проте, приміряти загальноєвропейські процеси в сільському землекористуванні на українські реалії зарано. Проблема дисбалансу ландшафтів не «розсмокчеться» сама по собі через
демографічні процеси. Про це говорить досвід попередніх років. Не дивлячись на скорочення
населення України за останні 25 років, площа ріллі не тільки не зменшилася, а навпаки збільшилася, оскільки агроіндустрія України спрямована на експорт і мало залежить від внутрішнього попиту. Не дивлячись на те, що катастрофічна ситуація з розораністю ґрунтів відзначена
в законодавчих актах, економічні інтереси продовжують домінувати. Через це годі очікувати
самоліквідації проблеми дисбалансу ландшафтів в Степовій та Лісостеповій зонах, тому саме
ці регіони мали б стати головною метою в разі впровадження приватного заповідання, адже
степові екосистеми України зазнали найбільших втрат.
На жаль, розпочата в 2012 р. федералізація екологічної політики, а потім нав’язаний через
політичні причини «бренд» децентраліазації, ставить під сумнів подальшу можливість держави консолідувати землі під розширення ПЗФ. В згаданому вище проекті закону № 5535 від
13.12.2016 зазначається, що «Об’єднані територіальні громади, створені відповідно до перспективного плану формування спроможних громад, набувають право розпоряджатися землями
сільськогосподарського призначення державної власності, відповідно до вимог статті 122 Земельного кодексу України з 01.07.2017 р.». Отже, державні землі стають власністю територіальних громад і центральні органи влади не будуть мати суттєвого впливу на земельну політику
в регіонах. На жаль, держава відмовляється від скоординованої земельної політики. Це означає,
що Україна наштовхнеться на проблеми, які мають місце, наприклад в Польщі, коли розширити
площу національного парку або створити новий неможливо саме через те, що землі є власністю
конкретних територіальних громад, а не держави взагалі (Бурковский, Войцеховский, 2012). Вирішити цю проблему зверху буде вже неможливо. Очевидно, що люди на місцях дивляться на
земельне питання приземлено і коли постає вибір дати території спокій задля відтворення природи або надати її під господарські потреби, то немає жодного сумніву, що народ, який сповідає
принцип «земля не повинна гуляти», майже завжди буде обирати другий варіант.
Ми стоїмо на порозі кардинальних змін в земельній, територіально-адміністративній, а значить
і природоохоронній сфері, оскільки земельну політику будуть визначати два основних гравці: територіальні громади та приватні власники. Тому природоохоронна громадськість має підготуватися
до нових викликів часу, щоб розробити й задіяти адекватні механізми задля відтворення, а не
лише збереження, дикої природи. В цьому контексті перспективним напрямом виглядає приватне
заповідання. По суті, це єдиний вихід вирішення земельного питання для розширення дикої природи та ПЗФ. В першу чергу це відноситься до відтворення степу, як найбільш постраждалої від
антропогенної діяльності екосистеми України. Тим більше, що основні масиви розпайованих орних
еродованих земель розташовані саме в Степовій та Лісостеповій зонах.
Виходячи з великої (за європейськими мірками) площі нашої держави та значного екосистемного та видового потенціалу, Україна має всі шанси стати важливим суб’єктом відтворення
дикого природного середовища та покращення екологічного стану на європейському континенті. Зрозуміло, що все зазначене вище є загальною концепцією, яка потребує детального
обговорення та значних правок з боку професійних юристів, які спеціалізуються на земельному
та природоохоронному законодавстві.
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ОХОРОННІ ЗОНИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
Одним з напрямків охорони природних територій, передбачених у чинному законодавстві
України, є створення охоронних зон навколо територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Статтею 39 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» передбачається, що
«для забезпечення необхідного режиму охорони природних комплексів та об’єктів природних
заповідників, запобігання негативному впливу господарської діяльності на прилеглих до них
територіях установлюються охоронні зони. В разі необхідності охоронні зони можуть
установлюватися на територіях, прилеглих до окремих ділянок національних природних
парків, регіональних ландшафтних парків, а також навколо заказників, пам’яток природи,
заповідних урочищ, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків та парківпам’яток садово-паркового мистецтва. Розміри охоронних зон визначаються відповідно до
їх цільового призначення на основі спеціальних обстежень ландшафтів та господарської
діяльності на прилеглих територіях».
Відповідно до статті 40 Закону «в охоронних зонах не допускається будівництво
промислових та інших об’єктів, мисливство, розвиток господарської діяльності, яка може
призвести до негативного впливу на території та об’єкти природно-заповідного фонду.
Оцінка такого впливу здійснюється на основі екологічної експертизи, що проводиться
в порядку, встановленому законодавством України. Положення, що визначають
режим кожної з охоронних зон територій та об’єктів природно-заповідного фонду,
затверджуються державними органами, які приймають рішення про їх виділення. Охоронні
зони територій та об’єктів природно-заповідного фонду враховуються під час розробки
проектно-планувальної та проектної документації» [1].
Вищезазначені cтатті Закону в переважній більшості випадків не використовуються (для
більшості територій ПЗФ охоронні зони ніколи не розроблялись і не затверджувались). Проте,
так було не завжди.
В часи СРСР охоронні зони були у 8 з 12 українських заповідників та займали площу
40 000 га [2]. Хоча індивідуальний режим для жодної з охоронних зон не був розроблений.
Також, у радянський час, на рівні областей приймались рішення про затвердження охоронних зон для об’єктів ПЗФ. Результатом тих і прийнятих за час незалежності рішень стало існування на сьогодні охоронних зон у близько 178 об’єктів ПЗФ площею понад 132 км2
(Додаток 1).
Інститут охоронних зон лишається недостатньо продуманим у законодавчій та адміністративній сферах, адже:
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-- відсутні нормативні акти, що регулювали б встановлення та контроль за дотриманням режиму охоронних зон;
-- відсутні науково-практичні розробки рекомендацій щодо визначення необхідності затвердження охоронних зон, їх розмірів та режиму для різних категорій природоохоронних
територій;
-- відсутній адміністративний контроль за дотриманням режиму визначених охоронних зон.
Фактично, питання охоронних зон є розпочатою в законодавстві, але незавершеною в нормативно-правовій, адміністративній, прикладній площинах справою.
Щоб зрозуміти, якими мали бути охоронні зони об’єктів ПЗФ, варто звернутись до передумов їх створення. Ідеї створення охоронних зон виникли практично одночасно з ідеями
створення заповідних територій. З 1919 до 1939 року, в час існування перших українських
заповідників, охоронну зону реально мала одна Асканія-Нова. Асканія планувалась з охоронною зоною від початку її заснування. Ще в 1917 році господар Асканії-Нової, Ф. Е. ФальцФейн писав харківському ботаніку В. Талієву: «Мой защитный участок целинной степи въ
500 дес. представляетъ собою объект большой научной ценности, остальная целинная
степь, расположенная вокругъ этого участка, какъ сенокосная и выпасная, является
необходимымъ окаймленіем и дополненіем для участка защитнаго, ограждая этотъ
последний отъ засоренія и видоизмененія флоры» [3].
Перша згадка про охоронні зони навколо заказників опублікована 1928 року мисливцем, що підписувався як «Вусоровець». Він писав (збережена орфографія оригіналу): «До
числа головних умов вселяких заказників, а надто – лісних вгідь, крім охорони ще треба
обмежовувати їх і певною площею поля. З лісного заказника звір часто може вийти
з нього і залягти. (…) Тому я вважаю, що конче треба це питання поставити в загальному
центровому масштабі і взяти, як загальне правило, й встановити заборонну смугу,
припустимо по одному кілометру навколо кожного заказника» [4].
В різний час науковці пропонували варіанти вирішення ситуації з охоронними зонами ПЗФ.
Найбільший сплеск таких пропозицій відбувся на зорі незалежності України, в час, коли формувалось законодавство про природно-заповідний фонд. Назвімо низку оригінальних бачень
цього питання.
На думку Т. Л. Андрієнко, в охоронних зонах слід ввести базові обмеження: навколо лісових рівнинних заповідників не проводити осушувальну меліорацію, суцільні рубки головного
користування, не проводити господарські заходи, що можуть бути причиною зміни корінних
природних комплексів та вихідного рослинного покриву. Також необхідно відмовитись від використання в охоронних зонах пестицидів, а також потрапляння в охоронні зони інвазивної й
рудеральної рослинності [4].
У 1990 році В. Терлецький і А. Філоненко відмічали, що поширення інвазійних видів як
рослин, так і тварин є суттєвим недоліком невеликих за площею українських заповідників [5].
Також Є. Н Матюшкін у 1990 році пропонував розглядати територію заповідників диференційовано, виділяючи реальні локалітети збереження рідкісних видів; розділяючи корінні угруповання і ділянки, що несуть сліди порушень у минулому. У зв’язку із цим автор пропонував
повернутись до класичної ідеї крупномасштабного картографування території заповідників [6].
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У 1993 році О. Прядко запропонувала деталізувати режим охоронних зон заповідників [7].
Основними шляхами оптимізації екосистем охоронних зон степових заповідників, визначалися наступні:
1. Перегляд культур у сівозмінах територій зон, зменшення площі просапних і зернових культур, введення і постійне збільшення посівів багаторічних кормових трав.
2. Заборона хімічної обробки ланів, перш за все, пестицидами та отрутохімікатами.
3. Усунення осередків рудеральних рослин та інших екологічно-неблагонадійних ділянок,
наприклад місць складування соломи.
4. Постійний контроль за сучасним станом охоронної зони і проведенння заходів, які б знижували антропогенний вплив на екосистеми заповідника.
Фактично охоронні зони чимось нагадують у сукупності з самим заповідником або заказником – зонований об’єкт ПЗФ, подібний до національного природного парку. Таким чином,
наявність законодавчої можливості створювати охоронні зони навколо територій ПЗФ є кроком
до регуляційного підходу до охорони ПЗФ.
Висновки.
Концепція охоронних зон навколо територій ПЗФ виникла практично одночасно зі створенням перших природоохоронних територій, як захід спрямований на зменшення негативного впливу на саму природоохоронну територію. У разі необхідності, охоронні зони можуть
встановлюватись навколо територій ПЗФ з метою утворення буферу між самим заповідними
територіями й навколишніми землями, на яких ведеться діяльність, що може опосередковано
спричинити негативні впливи на заповідні території.
При цьому, законодавство не визначає передумови та норми обов’язкового затвердження
охоронних зон та подробиці правового режиму їх функціонування.
На даний час в Україні навіть не ведеться плановий облік площ охоронних зон ПЗФ.
Рекомендації.
-- Внести зміни до законодавства, направлені на конкретизацію умов створення та функціонування охоронних зон територій ПЗФ.
-- Виявити всі чинні охоронні зони територій ПЗФ.
-- Запровадити щорічну звітність про охоронні зони.
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Дніпропетровська

2 Волинська

№
Область
п/п
1 Вінницька

ОДА

ОДА Управління
екології та природних
ресурсів

ОДА (Обласна Державна адміністрація)
Департамент екології
та природних ресурсів

Запит до

2

1

Кількість
зон
39

Загальнодержавного лісового заказника «Урочище Яцево» та
природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»

1189 та 3125 га
відповідно

Розпорядження Волинської
ОДА від 12.12.1995 № 213
«Про збереження і розвиток
ПЗФ області»
Розпорядження Представника
Президента від 30.12.1993
№ 518 «Про збереження і розвиток ПЗФ області»

Нормативне підкріплення
існування
Рішення 5 сесії 23 скликання
–
Вінницької обласної ради
від 29 квітня 1999 року;
«встановлення
Рішення Обласної Ради
20-метрової охоронної
зони навколо об’єкту
від 30.06.2016 № 143 «Про
оголошення об’єкту
природно-заповідного фонду „Ставки“ зі природно-заповідного фонду
місцевого значення - орнітолосторони садків»
гічного заказника „Ставки”»

Розміри

Загальнодержавного значення:
загальнозоологічний заказник «Бугодеснянський»; ландшафтні заказники «Коростовецький» і «Володимирська дубина»;
парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Чернятинський
парк», «Антопільський парк»; ботанічні заказники «Іллінецький», «Дашівський», «Дяківці», «Вендичанська дубина»,
«Криве», «Урочище Білянський ліс»; ландшафтний заказник
«Урочище Самчинецьке», лісовий заказник «Марксова дубина», комплексна пам’ятка природи «Урочище «Княгиня», зоологічна пам’ятка природи «Урочище «Рибчинецька дубина».
Місцевого значення:
ботанічні заказники «Крушинівський», «Стрижавські Орхідеї»,
«Курочка», «Урочище «Турська стінка», «Урочище «Суха
долина», «Закрута», «Половича», «Копистерин», «Дранка»;
ландшафтні заказники «Мовчани», «Левада», «Бутова»,
«Прибузький», «Марусине», «Ковалева»; загальнозоологічні
заказники «Лебединий», «Сандрацький»;
гідрологічний заказник «Осоковий», комплексний заказник
«Гопчиця», орнітологічні заказники «Тростянецький», «Мазуровецька дубина», «Ставки»; зоологічна пам’ятка природи
«Озеро», «Бобровий»; заповідне урочище «Шкаликів Яр».
Ландшафтний заказник «Заставненський»
42,3 га (25 м шириною
по периметру
заказника)

Назва

Додаток 1. Охоронні зони територій та об’єктів ПЗФ в Україні (відповідно до інформації наданої ОДА) станом на 2016 рік
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Нормативне підкріплення
№
Кількість
Область
Запит до
Назва
Розміри
п/п
зон
існування
35869 га
Рішення третьої сесії Житомир4 ЖитомирОДА Управління
34
Поліський природний заповідник (9878 га).
ської обласної ради 23 склиська
екології та природних
ПЗФ загальнодержавного значення ландшафтний заказник
кання від 17.09.1998 «Про
ресурсів
«Плотниця» – 733 га, загальзоологічні заказники «Казястворення об’єктів ПЗФ місцева» – 2161 га, «Кутнє» – 1657 га, орнітологічний заказник
вого значення і встановлення
«Часниківський» – 1011 га, гідрологічні заказники «Заохоронної зони Поліського
барський» – 1049 га, «Червоновільський» – 1156 га, «Дідове
природного заповідника»,
озеро» – 850 га.
Рішення Обласної Ради від
ПЗФ місцевого значення: ботанічні заказники «Микитче» –
07.03.91 № 68 «Про підсумки
750 га, «Циганка» – 930 га, «Ігорів брід» – 1367 га, загальнозоінвентаризації мережі ПЗФ та
ологічні заказники «Барвенкове» – 508 га, «Щабель» – 669 га,
доповнення переліку держав«Токов мох» – 1112 га, «Страхов» – 1462 га, «Кленовський»
них заказників»
– 132 га, «Боброве болото» – 171 га, гідрологічні заказники «Галове болото» – 409 га, «Сущанські ставки» – 453 га,
«Коморище» – 510 га, «Можарівський» – 540 га, «Клунище» –
270 га, «Щуче» – 355 га, «Галове» – 160 га, «Волосне» – 583 га,
«Сукачове» – 344 га, «Чорний мох» – 176 га, «Мисловичі» –
437 га, «Телячий мох 1» – 1604 га, «Телячий мох 2» – 1144 га,
«Бучмани» – 200 га, «Вовчі острови» – 1287 га, «Речиця»
– 1026 га, «Зимник» – 951 га.
5 Запорізька
ОДА
2
Орнітологічний заказник загальнодержавного значення
1) однокілометрова; 1) Проект організації території
«Великі і Малі Кучугури», загальногеологічний заказник
2) 50 м від берегових
НПП «Великий Луг»
загальнодержавного значення «Дніпровські пороги»
смуг (о-ви. Хортиця, 2) Положення про загальногеБайда, Три Стоги,
ологічний заказник загальнодержавного значення «ДніДубовий, Растьобін)
провські пороги» затверджене
Мінприроди від 03.11.2008
№ 564

Додаток 1. (продовження)
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Запит до

ОДА

Область

ІваноФранківська

9

Загалом

Чернігівська

Державна екологічна
інспекція області
ОДА

МиколаївОДА
ська
8 Харківська ОДА Управління забезпечення доступу до
публічної інформації

7

№
п/п
6

Додаток 1. (закінчення)

178

94

2

1

2

Кількість
зон
1

Зазначені всі заказники, що існували області станом на
05.07.2016

~132398,9 5 га (132
км2)

71949 га

Розміри

Постанова, рішення, згідно
якого створено кожний об’єкт –
вказана у відповіді ОДА

Нормативне підкріплення
існування
Розпорядження Голови ОДА від
Природний заповідник «Горгани»
3852,8 га
03.02.1997 № 62 «Про охоронну
Середня ширина
зону природного заповідника
охоронної зони –
„Горгани“» та Положення про
750–1000 м. З півохоронну зону
денно-східного боку
заповідника охоронна
зона не виділяється,
в цьому місці заповідник межує з Карпатським НПП
Трикратівське відділення НПП Бузький Гард, Чорноморський
1658,05 га та 8013,8
–
біосферний заповідник
га відповідно
НПП «Гомільшанські ліси»
6700 га
Проект організації території
НПП «Гомільшанські ліси»
(Гомільшанські ліси затверджений Мінприроди від 28.11.2011
№ 478)
Ічнянський НПП, Мезинський НПП
–
–
Назва

Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя від створення Надморських заповідників),
с. Урзуф, 14-15 березня 2017 року. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 2, Т. 1. – С. 137–140.
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3 Ukrainian Nature Conservation Group

Про необхідність включення до Смарагдової мережі
деяких територій ПЗФ Донеччини
Смарагдова мережа (Emerald Network, далі – СМ) – це ряд територій природоохоронного значення, що представляють особливий інтерес для збереження оселищ з Резолюції
№ 4 та видів флори і фауни з Резолюції № 6 Конвенції про дикі види флори та фауни і
середовища існування у Європі (Бернська конвенція, 1979). Мережа розробляється у країнах-сторонах Бернської конвенції та державах-спостерігачах. Для держав-членів ЄС до
«смарагдових» об’єктів (т. зв. сайтів) вже належать території мережі Natura 2000 – природно цінних ділянок, що перебувають під охороною. У 2016 році Секретаріатом Конвенції
була затверджена схема Мережі, розроблена на замовлення Міністерства екології та природних ресурсів України. Проте, професійна спільнота та незалежні фахівці, зокрема, оцінили дану розробку як низькоякісну і недостатню для охорони зазначених у відповідних
резолюціях видів і оселищ. У зв’язку із цим була утворена ініціативна група авторів, що
здійснюють розробку додаткових елементів СМ України (Shadow list of Emerald Network)
на громадських засадах. Робоча група вже запропонувала низку потенційних сайтів СМ,
важливих для збереження видів та оселищ резолюцій Бернскої конвенції .
Серед регіонів, пріоритетних для пошуку та оцінки потенційних сайтів СМ, перебуває, зокрема, Донецька область, що є недостатньо охопленою затвердженою схемою
СМ. В межах Донеччини одним з найбільш унікальних природних ландшафтів є крейдяні відслонення. І, на нашу думку, саме ці ландшафти мають бути пріоритетними для
формування СМ області. На цьому було наголошено 6-8 вересня в Києві, під час міжнародного біогеографічного семінару з оцінки Смарагдової мережі «Emerald Network
Biogeographical Seminar for all habitats and species (except birds) for the Steppic region (the
Republic of Moldova, the Russian Federation and Ukraine), the Alpine Caucasus (the Russian
Federation), the Marine Black Sea (Ukraine, the Russian Federation) and the Marine Caspian
Sea». У Донецькій області площа відслонень крейди, за нашими розрахунками становить
лише 1158 га, що становить 0,05 % загальної площі області. Значна частина відслонень не
входить до існуючих територій природно-заповідного фонду і не має іншого охоронного
статусу. В ході аналізу бази даних, що веде ініціативна група, серед територій крейдяних відслонень виявлено 2 пріоритетні локації кретофільних угруповань: «Мар’їна гора»
та «Балка Різниківська».
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Мар’їна гора. Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Мар’їна гора» знаходиться
поряд із с. Серебрянка Бахмутського району Донецької області. Площа – 81,0 гa. Об’єкт отримав
природоохоронний статус лише у 1993 році, хоча був описаний науковцями вже понад століття
тому. З цієї причини чимала кількість літературних джерел, що містили опис флори даного
об’єкту, згадують його під назвою «с.Серебрянка». Урочище є класичним місцезнаходженням
багатьох видів флори крейдяних відслонень. Тут описано новий для науки вид – Schivereckia
mutabilis (M. Alexeenko). Сьогодні урочище є одним із трьох відомих місцезнаходжень цього
виду в Україні. Загалом в межах пам’ятки природи зустрічаються 16 видів рослин, занесених
до Червоної книги України та ще понад 220 інших видів вищих рослин.
За даними Червоної книги Донецької області на території урочища зустрічаються Adenophora lilifolia (L.) A. DC., Alyssum gymnopodum P.A. Smirn., Anthericum ramosum L.,
Artemisia hololeuca Bieb. Ex Bess., Artemisia tanaitica Klokov., Asperula tephrocarpa Czern. Ex
M.Pop. Et Chrshan., Astragalus albicaulis DC., Brassica cretacea (Kotov) Stank. Ex Tzvel., Carex
humilis Leys., Carex liparicarpos Gaudin, Carex pediformis C.A. Mey., Centaurea ruthenica Lam.,
Chaenorhinum klokovii Kotov., Diplotaxis creatcea Kotov., Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski)
Nevski, Erysimum cretaceum (Rupr.) Schmailh., Euphorbia cretophila Klokov, Ferula tatarica Fisch.
Ex Spreng., Festuca cretacea T. Pop. Et Proskor., Genista donetzica Kotov., Genista tanaitica P.A.
Smirn., Hedysarum grandiflorum Pall., Hyssopus cretaceus Dubjan., Krascheninnkovia ceratoides
(L.) Gueldenst., Matthiola fragrans Bunge, Onosma tanaiticum Klokov, Polygala cretacea Kotov,
Rhinanthus cretacea Vassilcz., Schivereckia mutabilis (M. Alexeenko), Scrophularia cretacea Ficsh.
ex Spreng, Silene cretacea Fisch. Ex Spreng., Stipa disjuncta Klokov, Stipa grafiana Steven, Stipa
joannis Celak, Syrenia talijevii Klokov, Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz. За даними інших джерел на
території урочища ще знаходяться такі важливі для збереження види як Artemisia salsoloides
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Willd., Dianthus elongatus C.A. Mey., Epipactis atrorubens (Hoffm.), Erysimum ucrainicum J. Gray.,
Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. Lehm., Fritillaria meleagroides (Patrin ex Schult. et Schult.f.), Iris
humilis Georgi., Koeleria talievii Lavr., Linum hirsutum L., Pedicularis kaufmannii Pinzger., Stipa
capillata L., Stipa pulcherrima K. Koch, Vincetoxicum donetzicum Ostapko.
В контексті формування СМ варто відмітити, що в межах об’єкту зустрічається Adenophora
lilifolia, хоча в офіційній базі СМ Донецької області місця зростання цього виду взагалі відсутні.
До того ж, не зазначено точки знахідок цього виду і на території офіційного об’єкту СМ – Національного природного парку «Святі гори».
Балка Різниківська. Ділянка проектованого «смарагдового» сайту включає балочний комплекс на межі Слав’янського, Бахмутського і Лиманського районів із значними виходами крейди.
Через розташування на межі районів весь комплекс балок із крейдяною рослинністю досі не має
природоохоронного статусу. При створенні заказника, поряд вже sснувала заповідна територія –
заказник «Степ біля с. Кірове». Початково до його складу було включено ділянку плошею 150 га,
а у 2006 році на сесії Донецької обласної ради було прийнято рішення про зміну меж заказника
за рахунок приєднання до нього природних територій площею 192,3 га. В результаті загальна
площа території заказника збільшилася до 342,3 га. В липні 2016 року розпорядженням голови
Донецької обласної державної адміністрації №539 створено ще один заказник – «Ділянка Різниківська», площею 80 га, що включив цінні території, які не входили до складу створеного раніше
заказника, а також частину проектованого смарагдового сайту.
Територія балки, що між с. Різниківка та с. Свято-Покровське (раніше – Кірове) охоплює
комплекс кретофільних видів, у т. ч. Linaria cretacea Fisch.ex Spreng. (єдине місцезнаходження в області), Silene cretacea Fisch. ex Spreng. (одне з чотирьох відомих місцезнаходжень),
Hyssopus cretaceus Dubjan., Artemisia hololeuca M. Bieb. ex Besser, A. salsoloides Willd та інших. За даними Червоної книги Донецької області на території урочища також зустрічаються
Astragalus albicaulis DC., Alyssum gymnopodum P. Smirn., Onosma tanaitica Klokov, Diplotaxis
creatcea Kotov., Genista tanaitica P. Smirn., Ephedra distachya L., Koeleria talievii Lavr., Caragana
scythica (Kom.) Pojark, Polygala cretacea Kotov, Stipa capillata L., Stipa lessingiana Trin. et Rupr.,
Asarum europaeum L., Festuca cretacea T. Pop. Et Proskor., Linaria cretacea Fisch. et Spreng,
Asperula tephrocarpa Czern. ex M. Pop. et Chrshan., Melampyrum cretaceum Czern., Hyssopus
cretaceus Dubjan., Elytrigia stipifolia, Artemisia tanaitica Klokov (A. salsoloides Willd.), Artemisia
nutans Willd., Artemisia hololeuca Bieb. Ex Bess., Scrophularia cretacea, Teucrium chamaedrus L.,
Silene cretacea Fisch. ex Spreng., Hedysarum grandiflorum Pall, Scutellaria creticola Juz.
Слід зазначити, що в межах обох вищеописаних об’єктів зростає вид з Резолюції №6
Бернської конвенції – Silene cretacea. Знахідки цього виду також відомі в НПП «Святі гори»,
РЛП «Краматорський» та інших місцях, які ми також про пропонуємо включити до СМ (у Кальміуському каньйоні – на Донеччині, а також в долині річок Красна, Айдар, Деркул і Комишна –
на Луганщині).
Для забезпечення належної охорони видів, що включені до Резолюції № 6 Бернської
конвенції та визнані пріоритетними для охорони в Європі, ми пропонуємо включення до
СМ Донеччини нових об’єктів – «Мар’їна гора» в межах існуючого об’єкту природно-заповідного фонду та «Балка Різниківська», включно зі всією балочною системою в околицях
сіл Рай-Олександрівка, Каленики, Різниківка, Свято-Покровське, Никифорівка, Федорівка
та Платонівка.
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1 Національний природний парк «Тузловські лимани»
2 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Позитивний досвід відновлення рельєфу МИСУ Калфа
у національному природному парку «Тузловські лимани»
Національний природний парк «Тузловські лимани» розташований на узбережжі Чорного моря у Татарбунарському районі Одеської області. При його загальній площі 27865 га
з них 22991,199 га (82,5 %) припадає на акваторію 13 лиманів та 882,79 га (3,2 %) – на прибережну морську смугу шириною 200 м. Суходіл займає лише 3991,011 га (14,3 %) – головним
чином, це смуга шириною близько 100 м вздовж всього материкового узбережжя лиманів.
Сюди також входить 316,831 га загального для всіх лиманів піщаного пересипу між лиманами та морем.
Мис Калфа знаходиться між лиманами Бурнас, Алібей та Курудіол. За функціональним
зонуванням території національного парку, тут (в урочищі Калфа) передбачена зона регульованої рекреації. Ця територія досить зручна для провадження рекреаційної діяльності:
прилеглі ділянки лиманів мають піщане дно, невеликі глибини, відстань до піщаного пересипу між лиманами та морем відносно невелика, і туристи легко можуть її подолати на
плавзасобах, на приморському пересипу, як і на прибережних ділянках моря у цьому районі
антропогенний вплив майже непомітний. З цього місця відкривається обширний огляд лиманів та прилеглої території.
У 2015 році попередній директор НПП «Тузлівські лимани» І. Вторенко без будь-яких обговорень на НТР та обмежень дозволив на цій території проводити військові навчання, що є
порушенням режиму об’єкту природно-заповідного фонду. Територія була підготовлена військовими для навчань, але самі навчання ще не проводились. Тут були вириті водойми, рови,
зроблений високий насип, було багато сміття. Рослинний покрив території на значній площі
був порушений важкою військовою технікою.
Новий директор національного парку, який приступив до виконання обов’язків 15 грудня
2016 року, зробив необхідні заходи щодо заборони проведення військових навчань на території національного парку (в зоні регульованої рекреації), зокрема звернувся до в. о. міністра
В. І. Курикіна з доповідною, у якій висвітлив дану проблему, тим самим спонукав Мінприроди
до дій на захист Парку. Крім цього, сформулював завдання щодо виконання плану дій на відновлення первинного стану півострова Калфа.
Першим етапом дій щодо порушень є складання акту про порушення Службою охорони
об’єкту ПЗФ або іншою уповноваженою структурою. У даному випадку акт про порушення,
який наведено нижче, був складений Державною екологічною інспекцією Північно-Західного
регіону Чорного моря у присутності співробітників національного парку.
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«Акт обстеження»
16.01.2016 р.Одеська область, Татарбунарський район, с. Тузли
Ми, державні інспектори Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря (далі Держекоінспекція), […] в присутності: в. о. директора НПП «Тузловські лимани»
Русєва І. Т., в. о. заступника директора НПП «Тузловські лимани» І. М. Вихристюк, інспектора
з охорони природно-заповідного фонду І категорії, громадського інспектора Держекоінспекції
[…] молодшого наукового співробітника НПП «Тузловські лимани» […] під час спільного рейду
узбережжям озер: Шагани, Алібей, Будури, Карачаус, Бурнас, що є територією та акваторією
Національного природного парку «Тузловські лимани», в районі села Новомихайлівка Тузлівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області, на мисі Калфа, що знаходиться
між лиманами Алібей, Бурнас, Курудіол виявили наступне:
В зазначеному вище районі, на ділянці площею біля 2 га, що межує з урізом води зазначених водоймищ, виявили численні сліди військової техніки підвищеної прохідності, сліди
роботи спеціальної будівельної техніки, зведені рви, котловани, насипи, призначення яких носить ознаки військового характеру, що виникли в результаті робіт по зніманню та переміщенню ґрунту. На ділянці також виявлено засмічення території побутовими відходами на площі
50 кв. м. Рів 1 розмір 1×2 метри, глибиною 1,5 метри, вийнятий ґрунт в обсязі 3 метри кубічних відсипаний поряд з ровом. Рів 2 розмір 1×2 метри, глибиною 1,5 метри, вийнятий ґрунт
в обсязі 3 метри кубічних відсипаний поряд з рвом. Рів 3 має розмір 1×2 метри, глибиною
1,5 метри, вийнятий ґрунт в обсязі 3 метри кубічних відсипаний поряд з рвом. Два котловани
розміром 10×4 метри глибиною 3 метри, заповнений ґрунтовою водою. Дві глиняно-піщаних
насипи розміром 10×4 висота 3,5 метри. Траншея з периметром 8×15 метрів, ширина 30 см,
глибина 40 см., заповнена ґрунтовою водою. Колії будівельної та військової техніки, на протязі
понад 3 км зі слідами знищення рослинного шару.
До акту додаємо фотофіксацію на цифровому носії.
Інспектори ДЕІ ПЗРЧМ [Підписи]

Присутні [Підписи]»

Науково-дослідний відділ та відділ державної охорони національного парку здійснили
підрахунок збитків (див. нижче).
«Розрахунок збитків, нанесених землям та рослинному світу
національного природного парку «Тузловські лимани»
Підрахунок збитків включає чотири складові: 1. Знищення рослинного покриву; 2. Побутове засмічення території; 3. Зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту); 4. Складання
будь-яких матеріалів.
1. Знищення рослинного покриву. Збитки від знищення рослинного покриву розраховуються за Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд» відповід142
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но до пункту про знищення дикорослих трав’янистих рослин (додаток 6: Такса для обчислення
розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконного збору або знищення дикорослих трав’янистих рослин, лісової підстилки,
лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, другорядних лісових матеріалів).
Відповідно до додатку 6 розмір шкоди за 1 знищену наземну трав’янисту рослину становить 44 грн.
Кількість знищених рослин може бути підрахована як добуток кількості рослин на одиниці
площі та пошкодженої площі. Кількість знищених рослин встановлюється за аналогічною ділянкою з непошкодженим рослинним покривом, розташованою поруч з пошкодженою ділянкою
у таких само екологічних умовах. Рослинність знищена на площі 2 га. Фактична площа знищеної
рослинності, що складає 20 % проективного покриття, становить 2 га × 0,2=0,4 га=4000 кв. м.
Підрахунок кількості рослин на одиниці площі. Рослинність представлена угрупованнями з домінуванням щільнодерновинних галофітних злаків. Проективне покриття угруповання
становить близько 100 % (врахуємо найбільш розповсюджену ситуацію, коли проективне покриття становить 90–95 %. Точно підрахувати кількість рослин є неможливим через щільність
їх зростання та щільне кущіння всередині особин. Тому при підрахунку щільності особин (їхньої
кількості з одиниці площі) виходимо із значно занижених показників. Розміри куртини рослини
у середньому не перевищують діаметру 10 см, хоча зазвичай у зазначених рослин вони значно
менші. Тоді площа однієї куртини становить πD2=76 cм2, тобто на 1 кв. м розташовується приблизно 118,4 рослин. Нехай зменшимо майже вдвічі – 60 екз. рослин зростає на площі 1 кв. м.
Вартість збитку на 1 кв. м. 44 грн. × 60 =2640 грн. Пошкоджена площа = 4000 кв. м. Звідси збитки
від знищення рослин становлять 2640 грн. × 4000 кв. м =10560000 грн.=10 млн 560 тис. грн.
2. Побутове засмічення території. Збитки від побутового засмічення території розраховуються за Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру
шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд», додаток 10.
Відповідно цього додатку, за кожну покинуту річ, банку, пляшку, тару тощо встановлено розмір
шкоди 16 грн. за одну одиницю. На даний час територія очищена від побутового сміття.
3. Зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту). Збитки від зняття ґрунтового покриву підраховуються за «Методикою визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу» за
формулою: Шг = Пг х Нг х Кi, де Пг – площа знятого ґрунту, Нг – нормативні втрати від знищення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту), визначені у додатку 11 (для Одеської області ця
цифра становить 12 770 грн/га), Кі – коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель,
якій дорівнює добутку коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за 2007 та
наступні роки, що визначаються відповідно до Порядку проведення індексації грошової оцінки
земель, затвердженого постановою Кабміну від 12 травня 2000 р № 783 (783-2000-п). Коефіцієнти індексації наступні: 2007 рік – 1.028; 2008 – 1,152; 2009 – 1,059; 2010 – 1,0; 2011 – 1,0;
2012 – 1,0; 2013 – 1,0; 2014 – 1,249; 2015 рік – 1,249. Добуток перерахованих коефіцієнтів
становить 1,9564.
Площа земель, з яких знято поверхневий шар, становить: 1 рів 3 м × 1,5 м=4,5 м2; 2 рів
12 м × 3м=36 м2; 3 рів 3 м × 1 м=3 м2; шість ровів 4м × 1,5 м=36 м2; котлован 77 м × 5 м=385 м2;
траншея шириною 0,3 м та загальною довжиною 8+8+15+15 м =13,8 м2.
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Враховуючи площу пошкоджених земель, з яких знято поверхневий шар (4,5 + 36 + 3 + 36 +
385 + 13,8 = 478,3 м2 = 0,0478 га), збитки становлять:
Шс = 0,0478 га × 12 770 грн/га × 1,9564 = 1194,95 грн.
4. Складання будь-яких матеріалів. Дві насипи розміром 20 × 6м2 та одна насип розміром 10х5м2 розглядаються як складання будь-яких матеріалів. У цьому випадку розмір шкоди
підраховується таким чином.
Насипи можна розглядати відповідно до «Методики визначення розміру шкоди...» (№963)
як шкоду заподіяну внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок та використання земельних ділянок не за цільовим призначенням. Відповідно до Методики..., розмір шкоди визначається окремо по кожному з правопорушень.
4. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, визначається: для всіх категорій земель (крім земель житлової та громадської забудови) за такою
формулою: Шс = Пс × Нп × Кф × Кі (1), де Шс – розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки, гривень; Пс – площа самовільно зайнятої земельної ділянки,
гектарів; Для трьох насипів ця площа становить 6 × 20 + 6 × 20 + 10 × 5 = 290 м2 = 0,029 га, Нп –
середньорічний дохід, який можна отримати від використання земель за цільовим призначенням, визначений у додатку 1, з урахуванням переліків, наведених у додатках 2 і 3; Для земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення для Чорноморського
узбережжя Одеської області (дод. 2 – Тузлівська сільська рада Татарбунарського р-ну) середньорічний дохід від використання земель становить 1880 грн/га; Кф – коефіцієнт функціонального використання земель, визначений у додатку 4; Коефіціент функціонального використання
земель національного природного парку становить 10 згідно з цим додатком; Кі – коефіцієнт
індексації нормативної грошової оцінки земель, який дорівнює добутку коефіцієнтів індексації
нормативної грошової оцінки земель за 2007 та наступні роки, що визначаються відповідно до
Порядку проведення індексації грошової оцінки земель, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 12 травня 2000 р. N 783 (783-2000-п) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 20, ст. 823); Коефіціент індексації становить 1,9564 (див. вище). Ітого збиток становить:
0,029 × 1880 × 10 × 1,9564 = 1066,63 грн.
5. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки не за цільовим
призначенням, визначається: для всіх категорій земель (крім земель житлової та громадської
забудови) за такою формулою: Шц = Пн × 0,33 × (Нп + Нф × Кр) × Ко × Кі (3), де Шц – розмір
шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки не за цільовим призначенням,
гривень; Пн – площа земельної ділянки, яка використовується не за цільовим призначенням,
гектарів; 0,029 га; 0,33 – коефіцієнт для врахування частки середньорічного доходу, що перерозподіляється через державний та місцеві бюджети; Нп та Кі – мають таке саме значення, як
у формулі 1; Відповідно 1880 грн/га та 1,9564; Нф – середньорічний додатковий дохід, отриманий внаслідок фактичного використання земельної ділянки не за цільовим призначенням,
визначений у додатку 8; За цим додатком заподіяна внаслідок утворення насипів шкода не
підраховується, тому що дохода отримано не було; Кр – коефіцієнт, що застосовується для
врахування регіональної відмінності формування середньорічного доходу, отриманого від фактичного використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, визначений у додатку 9; Для Одеської області цей коефіцієнт становить 0,91; Ко – коефіцієнт, що застосовується
для врахування природоохоронної цінності, наявності обмежень (обтяжень), які зумовлюють
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особливий режим використання земельної ділянки, визначений у додатку 10; для територій
природно-заповідного фонду цей коефіцієнт становить 10.
Таким чином, шкода, заподіяна використанням ділянки не за цільовим призначенням
становить 0,029 × 0.33 × (1880 + 0 × 0,91) × 10 × 1,9564 = 0.029 × 0,33 × 1880 × 10 × 1,9564 =
351,99 грн. Отже, шкода за самовільне використання земель національного природного парку
становить 1194,95 грн + 1066,63 грн + 351,99 грн = 2613,57 грн.
За «Методикою визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття
земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття
ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу» розмір шкоди від зняття ґрунту не включає витрати на:
-- приведення ділянок у стан, придатний для їх подальшого використання за цільовим призначенням;
-- проведення рекультивації порушених земель (за вищезазначеною методикою).
Розрахунок збитків виконано науково-дослідним відділом НПП «Тузловські лимани»
ЗАВІРЯЮ:

Головний бухгалтер НПП «Тузловські лимани»
Провідний економіст НПП «Тузловські лимани»

[]
[ ].»

Слід зазначити, що побутове сміття, збитки від наявності якого не вдалося підрахувати,
було зібрано і вивезено з території НПП військовими, аж до найменшої одиниці.
Ці матеріали були розглянуті на засіданні науково-технічної ради НПП «Тузловські лимани» 19.02.2016 р. у присутності представників Південного командування. Питання було сформульовано наступним чином: «Про відновлення природного ландшафту (рекультивацію) мису
Калфа, зміненого в результаті військових дій.» Доповідач: в. о. заступника директора, головний природознавець Вихристюк І. М. Після обговорення питання було прийняте таке рішення
НТР: «Погодити план рекультивації природного ландшафту мису Калфа. Нанесені військовими
збитки оформити як претензію до них, що дасть їм змогу показати всі витрати, які потрібні для
заходів з рекультивації.»
Військовим була пред’явлена претензія (текст наведено нижче).
«11 березня 2016 року № 172/01/29-16	Командиру повітряного командування
«Південь» П. П. Зуєву
Претензія
на суму 10562613,57 грн.
На території Національного природного парку «Тузловські лимани», в районі села Новомихайлівка Тузлівської сільської ради Татарбунарського району Одеської області, на мисі Калфа,
що знаходиться між лиманами Алібей, Бурнас, Курудіол з 03 грудня 2015 року по 17 грудня
2015 року був розташований зенітно-ракетний комплекс С-125-2Д, який знаходиться на балансі військової частини А 0800.
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Після передислокації даного зенітно-ракетного комплексу було проведено обстеження
мису Калфа Державною екологічною інспекцією Північно-Західного регіону Чорного моря
спільно з представниками Національного природного парку «Тузловські лимани». Обстеження
виявило наступні порушення законодавства про природно-заповідний фонд: зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу на загальній площі 0,0478 га,
вирито дев’ять ровів, один котлован, насипано три глиняно-піщаних насипи, вирита траншея,
знищено більш 20 % рослинності на площі в 2 га. (копію акту додаю).
Загальні збитки, нанесені розміщенням зенітно-ракетного комплексу землям та рослинному фонду Національного природного парку «Тузловські лимани», у відповідності до Постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної
порушенням законодавства про природно-заповідний фонд» та «Методики визначення розміру
шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття земельних ділянок, використання земельних
ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без
спеціального дозволу», складають 10562613 грн. 57 коп. (розрахунок збитків додаю).
У відповідності до ч. 2 ст. 58 Закону України «Про охорону навколишнього середовища», вимоги екологічної безпеки повинні додержуватись при дислокації військових частин, проведенні
військових навчань, маневрів, переміщенні військ і військової техніки. Згідно до вимог ст. 69
Закону України «Про охорону навколишнього середовища», ст.ст. 64, 65 Закону України «Про
природно-заповідний фонд України» шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про
охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі.
Враховуючи наведене, прошу перерахувати компенсацію за заподіяні збитки в сумі
10 562 613 грн. 57 коп. (десять мільйонів п’ятсот шістдесят дві тисячі шістсот тринадцять грн.
57 коп.) на розрахунковий рахунок № 35226301079630 в Державній казначейській службі
України м. Київ МФО 820172, отримувач: Національний природний парк «Тузловські лимани»,
код ЄДРПОУ 37197893
Додаток: 1. Копія акту від 16.01.2016 року
2. Розрахунок збитків.
З повагою, директор НПП «Тузловські лимани»
д.б.н. І. Т. Русєв»
Одночасно військовим було надіслано листа наступного змісту.
«11 березня 2016 року № 173/01/29-16	Командиру повітряного командування
«Південь» П. П. Зуєву
Шановний Павло Павловичу,
Рішенням Науково-технічної ради Національного природного парку «Тузловські лимани»,
(Протокол № 6 від 19.02.2016 року) погоджено план рекультивації природного ландшафту мису
Калфа, порушеного в результаті дій військових в період грудня місяця 2015 року.
Нанесені збитки оформлені як Претензія, що дає можливість показати реальну вартість
збитків, завданих довкіллю. Сума, що необхідна для повного відновлення природної екосистеми, згідно розрахунку фахівців науково-дослідного відділу НПП «Тузловські лимани», складає 10 562 613,57 грн.
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Враховуючи попереднє спілкування представника НПП «Тузловські лимани» безпосередньо з Вами щодо шляхів вирішення проблеми; той факт, що зазначена територія була очищена
від побутового сміття військовими, а також складну фінансову складову Збройних сил України
в особливий період, пропонуємо вирішити проблему шляхом проведення спільних заходів
з рекультивації даної земельної ділянки Нацпарку.
Для проведення заходів з рекультивації земельної ділянки на мисі Калфа необхідні наступні ресурси, якими просимо забезпечити. Зокрема:
Технічні засоби: культиватор (1), бульдозер (1), екскаватор (1),
Людські ресурси – 30 осіб військових з інвентарем (сапки (20), граблі (5), штикові (5), совкові (5) лопати) із постачанням.
Початок проведення робіт 8 квітня 2016 року в 8-00 на мисі Калфа
З усіх організаційних питань звертатися до головного природознавця Ірини Вихристюк,
конт. тел.[].
З повагою, директор НПП «Тузловські лимани»
д.б.н. І. Т. Русєв»
В березні військовослужбовці під наглядом природоохоронця Парку Є. Коваленко очистили територію від побутового сміття та вивезли на сільське сміттєзвалище.
8 квітня 2016 р. військовими (власним коштом) під наглядом співробітників парку були
проведені роботи з відновлення рельєфу урочища Калфа, а саме: зариті рови, котловани, розрівняний насип, вирівняні сліди військової техніки.
Таким чином, законні й грамотні дії керівництва НПП «Тузловські лимани» привели до
позитивного результату. Цьому сприяло також те, що серед військових виявилися досить розумні представники, які адекватно зреагували на власні порушення.
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Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя від створення Надморських заповідників),
с. Урзуф, 14-15 березня 2017 року. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 2, Т. 1. – С. 148–153.
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ГЕОСИСТЕМНИЙ ПРИНЦИП РОЗВИТКУ ЗАПОВІДНОЇ СПРАВИ
У ПРИБЕРЕЖНІЙ СМУЗІ АЗОВСЬКОГО МОРЯ
Актуальність. Сучасні світові тенденції свідчать про інтенсивне антропогенне освоєння
приморської суші. Не є винятком і українське узбережжя Азовського моря з неконтрольованим розвитком рекреації, збільшенням площі приморських населених пунктів, освоєнням
узбережжя під садові товариства, сільськогосподарське виробництво та ін. В таких умовах
збереження прибережних ландшафтів є актуальним. Актуальність підкріплюється також застосуванням залишкового принципу при створенні нових територій ПЗФ. Яскравим прикладом
цього є Приазовський НПП, територія якого сформована не за принципом структурної чи функціональної цінності, а переважно за залишковим.
Мета статті полягає у необхідності врахування геосистемного принципу при створенні та
розвитку мережі природоохоронних об’єктів в прибережній смузі Азовського моря.
У процесі досягнення мети вирішувалися такі завдання:
-- сформулювати існуючі головні проблеми досліджень прибережних смуг моря;
-- виявити геосистемну сутність прибережних смуг моря;
-- визначити межі геосистемних взаємовпливів суші та моря на прикладі Азовського моря;
-- окреслити проблеми створення природоохоронних об’єктів у прибережній смузі Азовського моря.
Вступ. Географічний простір організований ієрархічно, полісистемно і полікомпонентно.
Він включає відмінні за ознаками, характерними рисами та зв’язками політико-адміністративну, етнокультурну, ландшафтно-геосистемну, екомережеву і т.д. складові. Найбільш системною по суті є ландшафтно-геосистемна складова організації географічного простору. Ландшафти функціонують у межах певного типу середовища: на суші – сухопутні, а на морському
дні – акваландшафти. Такий поділ відобразився і на диференціації географічних досліджень
ландшафтів. Морські досліджуються винятково фахівцями з морезнавства, не пов’язуючи їх
функціонування з ландшафтами суші й навпаки. Лінією розмежування об’єктів досліджень
при цьому є берегова лінія. З іншого боку лінія берега, яка розділяє контрастні середовища, є
осередком нового типу взаємодій і формування відповідних ландшафтних комплексів. Тут на
основі взаємодії суші та води формується прибережний тип ландшафтів, який є однією з найбільш яскравих контактних зон ландшафтного простору. Ландшафти в її межах вирізняються
високою динамікою, значним різноманіттям, високою біопродуктивністю, особливим типом
господарського використання. А тому потребують і належної охорони.
Упродовж багатьох десятиліть прибережна смуга моря досліджується представниками
різних галузевих наукових напрямів (геоекологія, ландшафтна екологія, геологія, зоологія,
орнітологія, іхтіологія, біогеографія, ботаніка) у єдності її наземної і водної складових. Не зважаючи на це, у ландшафтно-геосистемному відношенні прибережна смуга моря як цілісний
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природний комплекс, що включає взаємодіючі територіальні та аквальні комплекси, до теперішнього часу географами досліджена слабо. Це пов’язано з тим, що до недавнього часу берег
як частина суші й прибережна акваторія як частина водойми розглядалися ландшафтознавцями окремо, навіть в різних класах ландшафтів. Однак вони знаходяться у найтіснішому багатогранному взаємозв’язку [1].
Комплексне дослідження має ґрунтуватися на теорії парадинамічних ландшафтних систем.
Виявлення усіх взаємозв’язків між контрастними ландшафтними середовищами дозволить підійти до їх вивчення як цілісних утворень, сформованих на основі єдності і тісної взаємодії між собою. Врахування таких особливостей прибережних смуг моря дасть можливість точніше обґрунтувати межі природоохоронних територій і відповідним чином підвищити ефективність охорони.
Українське узбережжя Азовського моря має власні унікальні, неповторні у просторі і часі
ландшафтні риси, сформовані внаслідок спільної взаємодії низки природних факторів в межах
взаємодіючих контрастних середовищ – суші і води. Деякі з таких рис неповторні в межах Європейського ландшафтного простору (перейми, берегові бари, коси «азовського типу», донн
пасма-банки та ін.).
Матеріали та методи. Не зважаючи на актуальність окресленої проблеми, парадинамічні
комплекси дотепер залишаються слабо вивченою ланкою ландшафтно-географічних та екологічних досліджень. Це пояснюється, з одного боку, досить складним характером взаємодії
між природними ландшафтними комплексами та їх компонентами між собою, багатофакторною взаємодією між сушею та морем, а з іншого – недостатньою розробленістю методологометодичних основ ландшафтно-екологічних досліджень парадинамічних ландшафтів.
За основний методологічний підхід у дослідженні прибережних смуг моря як потенційних
природоохоронних територій нами застосований ландшафтно-геосистемний на основі аналізу
і синтезу наявних емпіричних даних в галузі геології, геоморфології, кліматології, гідрології,
біогеографії, зоології та ін. Крім нього застосований генетико-динамічний підхід.
Результати та їх обговорення. У сучасній географії сприйняття географічного простору відбувається на цілісній (системній) основі. Його дослідження ґрунтується на врахуванні речовинноенергетичного обміну, зовнішніх і внутрішніх зв’язків та загального процесу розвитку. Географи
розуміють ландшафт як множинну структуру різних типів, відмінних як за структурою, так і функціонуванням. Одним з типів ландшафтної структури є парадинамічна ландшафтна структура.
Поняття про парадинамічні ландшафтні комплекси-системи виникло у ландшафтознавстві порівняно недавно. За початок уявлень слугує стаття Ф. М. Мількова [8] про контрастність
середовищ та її значення для фізичної географії, як пізніше висловився автор – у якості «фундаментальної закономірності географічної науки» [10]. Пізніше [9] він обґрунтував першочерговість врахування саме процесної складової між контрастними середовищами географічного
простору атмосфери, гідросфери й літосфери, що привело до формулювання ідеї про існування
парадинамічних ландшафтних комплексів та необхідності їх дослідження у межах нового перспективного напряму ландшафтознавства.
Термін «парадинаміка» (para – біля, рядом; dynamic – рух, взаємодія) визначає певний
процес взаємодії. Слід зазначити, що термін «парадинаміка» на той час не був новим для науки. Найчастіше його застосовували у фізичних дослідженнях – наприклад, при дослідженні
різноманітних фізичних явищ взаємодії [7]. У географії та ландшафтній екології в поняття парадинаміки вкладали першочергове врахування як генетичних, так і функціональних особливосЗаповідна справа у Степовій зоні України. Том 1
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тей ландшафту, пов’язаних з рухом у ньому речовини, енергії та інформації. Під приморською
парадинамічною ландшафтною системою ми розуміємо складну єдність просторово суміжних
та генетично відмінних ландшафтних комплексів, формування та функціонування яких спричинене взаємним впливом суші й моря внаслідок обміну речовиною, енергією та інформацією
[3]. Основою їх виділення є так зване «ядро ландшафтогенезу» – прибережна смуга моря.
Аналіз показав, що в береговій смузі морів система контактів між сушею і водою надзвичайно складна. Це пояснюється значною концентрацією в її межах різнонаправлених речовинно-енергетичних потоків і переносів – як поздовжніх, так і поперечних. Останні спричинені багатьма факторами: мікрокліматичною диференціацією, складною конфігурацією берегової лінії
та її просторовою орієнтацією, переважанням вітрових потоків певного напряму та їх силою,
впливом гирлових систем річок, характером циркуляції водних мас, особливостями рельєфу
суші та морського дна та ін. Наслідком такого контакту є різноманітні утворення – від особливостей рельєфу до підвищених концентрацій і сукупностей живих організмів. Унікальність
ландшафтних комплексів берегових смуг пов’язана також з їх високою динамічністю і як наслідок – просторово-часовою мінливістю станів. Провідними процесами при цьому виступають
кліматогенні, гідрогенні, біогенні.
У смузі взаємовпливу Азовського моря з прилеглою сушею сформувалася неповторна, а за
результатами взаємодії – унікальна система. Взаємозв’язки у ній поширюються, поступово затухаючи, від берегової смуги як у бік суші, так і в бік моря. Відстань поширення залежить від
сили та інтенсивності процесів взаємодії суші з водою через мобільні агенти – повітряні маси,
воду і живі організми.
У визначених межах [4] Приазовська парадинамічна ландшафтна система представлена територією водозбору Північно-Західного Приазов’я, північною частиною водозбору Керченського
півострова, Північно-Східною частиною рівнинного Криму з Арабатською стрілкою та акваторією
Азовського моря до ізобати 10 м. Однак найтісніша взаємодія відбувається у прибережній смузі
моря, обмеженій на суші лінією найдальшого заплеску води під час сильних штормів, а на морському дні – нейтральною лінією дна, вираженою зовнішнім прибережним пасмом.
Системоутворюючими факторами Приазовської парадинамічної ландшафтної системи виступають горизонтальні (поперечні та поздовжні відносно лінії берега) речовинно-енергетичні та інформаційні зв’язки. Прикладом атмосферних зв’язків у визначеній системі є бризова
циркуляція, яка поширюється углиб суші до 45–50 км. Окремі кліматичні впливи, обумовлені
впливом Азовського моря (зокрема певне підвищення температури повітря), поширюються до
90–120 км від берега углиб суші [2]. Разом з тим, з віддаленням від берега збільшується кількість атмосферних опадів, що пояснюється ослабленням впливу переважаючої на морському
узбережжі бризової циркуляції. Суша своєю більшою посушливістю повітря через рухи повітряних мас впливає на мікрокліматичні особливості прибережної акваторії.
Гідросферні впливи моря на сушу пов’язані переважно з прибійною діяльністю та згінно-нагінними явищами. Результати прибійної діяльності у поєднанні з конфігурацією берега, особливостями вітрового режиму, літологією гірських порід берега, мілководністю моря
проявилися у значному різноманітті акумулятивних утворень берега – кіс «азовського типу»,
перейм, берегових барів, піщано-черепашкових пляжів. Згінно-нагінні коливання рівня Азовського моря з максимальною амплітудою до 4,5 м в межах української частини узбережжя
сприяють прискореній абразії берега під час нагонів. Під час вітрових нагонів у пригирлових
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частинах приазовських річок формується особливий гідролого-гідрохімічний режим, добре
досліджений у роботі В. Г. Симова [12]. Вітрові згони спричинюють відтік води з мілководних
прибережних заток та відступання берегової лінії на різну відстань залежно від профілю морського дна та інтенсивності вітрового режиму. Так, в районі м. Генічеськ та Арабатської стрілки
чисельне моделювання на прикладі даних за вересень 2007 року показало, що величина відступання моря перевищує 33 м, а поблизу м. Бердянська – до 24 м [6]. В окремих критичних
випадках вітер зганяє воду від берега на понад 1000 м, як це сталося восени 2014 року поблизу
Генічеського морського порту (рис. 1, 2).
Хімічна взаємодія моря і суші у першу чергу пов’язана з виносом хімічних елементів та солей з поверхні моря нічними бризами, а з суші – денними на відстань до 45–50 км від берега.
Суттєву роль у поповненні осадових відкладів Азовського моря хімічними речовинами теригенного походження відігравав їх твердий стік, особливо до антропогенного зарегулювання
річкового стоку. Річковий алювій став основою для формування прибережних кіс так званого
«азовського типу» [5]. З суші у море з вітровою циркуляцією надходять в основному продукти
атмосферних викидів промислових підприємств, автотранспорту, а під час ерозійно небезпечних вітрів – дрібнозем з навколишніх сільськогосподарських угідь [13].
Вплив суші на море проявляється у показниках річкового стоку, гравітаційному знесенні речовин та хімічних елементів з більш високих гіпсометричних рівнів на низькі включно
з акваторією моря, перенесення дрібнозему вітром з сільськогосподарських угідь. Формування сегментного типу берега у межах Північно-Західного Приазов’я з чергуванням абразійних
та акумулятивних ділянок з фокусами у місцях розташування кіс «азовського типу» також
спричинене прямою взаємодією суші та моря. Це підтверджується абіогенним та біогенним
складом відкладів тіла коси. Геологічну основу відкладів становлять теригенні, винесені з річковим стоком. Живлення акумулятивних кіс відбувається одночасно як з берега (абіогенний
матеріал), так і з морського дна (біогенний). Тому в основі коси лежать відклади абіогенного походження, а з віддаленням від берега частка біогенних речовин збільшується з їх домінуванням у дистальних частинах кіс. Абіотичне живлення коси прямо пропорційне довжині
абразійного берега на схід від неї. Свідченням цього є поступове нарощування відстаней між
косами зі сходу на захід і збільшення довжини та потужності кіс. Біогенний матеріал для росту
кіс виноситься прибійним потоком з глибин моря і представлений переважно черепашками
церастодерми зі значною часткою мії та мітілястру.
Надзвичайно різноманітною та багатогранною є взаємодія моря і суші через міграцію
живих організмів, органічних та біогенних речовин у прибережній смузі моря [11]. Саме тут
концентруються «згустки» органічного життя, представлені водними (бентосні, планктонні й
нектонні) та навколоводними (мікроорганізми, птахи) їх групами. Прибережна смуга моря є
місцем концентрації й трансформації значної кількості енергії, яка забезпечує динаміку та розвиток прибережних геосистем.
Розуміння процесів та взаємодій, які відбуваються у прибережній смузі моря між сушею та
водою, дасть можливість планувати та організовувати природоохоронну діяльність в її межах. Комплексність бачення природоохоронного процесу полягає в плануванні територій ПЗФ
з врахуванням території та акваторії як єдиного функціонально цілісного – з гирлами річок,
яружно-балковими комплексами, різноманітними типами берегів, акумулятивними утвореннями, островами, частинами акваторії з донними мілководними банками та западинами.
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Основною сучасною проблемою новостворених природоохоронних територій в Україні є
загальнодержавна тенденція до залишкового
принципу їх створення. Як показує аналіз новостворених національних природних парків,
значна фрагментованість їх територій пов’язана
з включенням до складу НПП малопридатних
та малопродуктивних для господарського використання територій. Аналогічна проблема
постає у прибережній смузі Азовського моря,
оскільки значна частина приморських земель
приватизована в результаті створення так
званих «садових товариств» з наступним використанням території під рекреаційний чи рибопромисловий бізнес, частина зайнята вже
існуючими рекреаційними та оздоровчими закладами, населеними пунктами, інфраструктурою. Залишаються малопридатні для ведення
бізнесу землі – крутосхили балок та річкових
долин, зони зсувів, регулярно підтоплювані
Рис. 1. Згін води від генічеського узбережжя
восени 2014 року. Вигляд від фундаменту ста- солончакові пониження та ін. Саме ці залишкові ділянки надаються з вилученням устанорого маяка у бік існуючого (фото І. Пирогова)
вам природно-заповідного фонду. При цьому
основні складові природоохорони – ландшафтна і біотична – відіграють другорядну роль.
Виняток становлять вже існуючі об’єкти й території природно-заповідного фонду. Такий
само остаточний принцип застосовують і до
акваторій (за винятком водно-болотних угідь
міжнародного значення та існуючих ПЗФ). Усі
ж інші території надаються установам ПЗФ без
вилучення, тобто з правами природоохоронного контролю та без права управління ними.
Результатом такого підходу до створення веРис. 2. Згін води від генічеського узбережжя
ликих за площею ПЗФ рангу національного
восени 2014 року. Вигляд від фундаменту староприродного парку є значна фрагментованість
го маяка у бік відкритого моря (фото І. Пирогова) території, яка ускладнює як процес охорони,
так і управління нею.
Детальні знання особливостей функціонування Приазовської парадинамічної ландшафтної системи є основою для інтегрованого управління приморською зоною Азовського моря.
Останнє, крім економічних та соціальних питань, передбачає глибокі знання особливостей
прибережного середовища. Застосувати тут певний уніфікований підхід неможливо, оскільки
кожна прибережна смуга моря відрізняється її власними унікальними умовами формування та
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розвитку, ресурсною базою і тому вимагає власного рішення та відповідних підходів до комплексного управління нею. Це дозволить на основі довгострокових наукових даних впровадити
комплексне, добре сплановане і стале використання всіх ресурсів, функцій і послуг прибережних морських смуг. В результаті цього можливе досягнення максимальної еколого-соціальноекономічної ефективності використання території. Знання про інтенсивність берегової абразії
та акумуляції, особливості вітрового та гідрологічного режимів, особливості забруднення та
міграції забруднюючих речовин та ін. дадуть можливість прийняти правильні управлінські рішення та уникнути багатьох непередбачуваних проблем у майбутньому.
Висновки. Прибережна смуга моря є складною парадинамічною ландшафтною системою.
Її функціонування спричинене багатьма процесами взаємодії суші та моря через мобільні компоненти ландшафту – повітря, воду, живі організми. Тому при створенні нових об’єктів природно-заповідного фонду слід керуватися не тільки наявністю охоронюваних видів рослин і
тварин в межах території та акваторій, але й обов’язково враховувати тісний зв’язок території
з акваторією та між компонентами ландшафту на основі геосистемного принципу. Також слід
уникати залишкового принципу при наданні природоохоронній установі територій у постійне
користування.
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ПЕРСПЕКТИВИ КАРТОГРАФІЧНОГО СУПРОВОДУ
ДОСЛІДЖЕНЬ ВИХОДІВ КРЕЙДЯНИХ ПОРІД
(НА ПРИКЛАДІ НПП «ДВОРІЧАНСЬКИЙ»)
Annotation. Landscape feature of the southern part of Serednoruska Upland is the availability
of the outcrops of the cretaceous rocks to the surface. They are a protected core of the National
Nature Park “Dvorichanskyi”. On the territory of NNP are conducted active researches, including
using cartographic methods, geographic information systems and remote sensing data of the Earth.
Until recently for the territory of Ukraine, including the territory of National Nature Park hasn’t been
created the distribution map of the chalk outcrops. Therefore, an actual task is creation of such
maps for further researches the outcrops of chalk on the surface, the study of their plant and animal
diversity. The basic tools of localization and mapping of the cretaceous outcrops was based on data
from remote sensing, orthophotos territories and geographic information systems. Made a map of
the distribution of chalk steppes in Ukraine, which is now freely available on the web-site, dedicated
to the cretaceous steppes, as well as more detailed maps for the territory of National Nature Park
“Dvorichanskyi”. The study determined that the mapping of the chalk outcrops is a promising direction and has an applied character, these maps can be used as a reference for scientists, volunteers,
tourist, environmental and educational purposes.
Key words. Chalky outcrops, National Nature Park (NNP), geoinformation systems (GIS), remote
sensing data, a map.
Анотація. Ландшафтною особливістю півдня Середньоруської височини є наявність виходів
крейдяних порід на денну поверхню. Саме вони є заповідним ядром національного природного
парку «Дворічанський». На території НПП ведуться активні наукові дослідження, у тому числі
й з використанням картографічного методу, геоінформаційних систем та даних дистанційного зондування Землі. Донедавна для території України, зокрема й для території національного
природного парку не існувало карти розповсюдження крейдяних відслонень. Отже, актуальним завданням постало створення такої карти для подальших досліджень виходів крейди на
поверхню, вивчення їх рослинного і тваринного різноманіття. Основними інструментами пошуку місцезнаходження та картографування крейдяних відслонень стали дані дистанційного
зондування Землі, ортофотоплани територій і геоінформаційні системи. Була укладена карта
поширення крейдяних степів на території України, що зараз знаходиться у вільному доступі
на веб-ресурсі, присвяченому крейдяним степам, а також більш детальні карти для території
національного природного парку «Дворічанський». У результаті дослідження визначено, що
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картографування крейдяних відслонень є перспективним напрямом і має прикладний характер, укладені карти можна використовувати як довідкову інформацію для науковців, волонтерів, у туристичних та еколого-освітніх цілях.
Ключові слова. Крейдяні відслонення, національний природний парк (НПП), геоінформаційні системи (ГІС), дані дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), карта.
Аннотация. Ландшафтной особенностью юга Среднерусской возвышенности является
наличие выходов меловых пород на дневную поверхность. Именно они являются заповедным ядром национального природного парка «Двуречанский». На территории НПП ведутся
активные научные исследования, в том числе и с использованием картографического метода,
геоинформационных систем и данных дистанционного зондирования Земли. До недавнего
времени для территории Украины, в том числе и для территории национального природного
парка не существовало карты распространения меловых обнажений. Следовательно, актуальной задачей стало создание такой карты для дальнейших исследований выходов мела
на поверхность, изучения их растительного и животного мира. Основными инструментами
поиска местонахождения и картографирования меловых обнажений стали данные дистанционного зондирования Земли, ортофотопланы территорий и геоинформационные системы.
Была составлена карта распространения меловых степей на территории Украины, которая сейчас находится в свободном доступе на веб-ресурсе, посвященном меловым степям, а также
более детальные карты для территории национального природного парка «Двуречанский».
В результате исследования определено, что картографирование меловых обнажений является перспективным направлением и носит прикладной характер, созданные карты можно
использовать как справочную информацию для ученых, волонтеров, в туристических и эколого-образовательных целях.
Ключевые слова. Меловые обнажения, национальный природный парк (НПП), геоинформационные системы (ГИС), данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), карта.
Вступ. Південь середньоруського лісостепу, рівнини території України з лісостеповими й
степовими ландшафтами вкриті різноманітними пухкими четвертинними породами. Вони відрізняються строкатим набором ландшафтних комплексів. Значне місце серед них займають
реліктові ландшафти.
Реліктові урочища у складі конкретної ландшафтної місцевості у порівнянні з характерними
геосистемами відрізняються наступними ознаками:
1) вони займають невеликі площі, належать до категорії рідкісних і приурочених до них
урочищ;
2) у більшості випадків вони знаходяться у фінальній стадії своєї динаміки;
3) дані комплекси мають тенденцію постійно (з року у рік) скорочувати свій ареал;
4) вони втратили здатність до самовідновлення, що є наслідком несприятливих зовнішніх
впливів (наприклад, після вирубування деревостану або навпаки, насаджень лісових порід
дерев) (К. А. Дроздов, 1997).
Крейдяні відслонення Середньоруської височини – типовий приклад реліктових ландшафтів морфологічного типу. Їх реліктова природа найбільш яскраво відбивається в літогенній
основі, а також у своєрідності рослинного і тваринного світу.
Заповідна справа у Степовій зоні України. Том 1

155

З крейдяними відслоненнями пов’язана специфічна рослинність. Їх флора включає безліч ендемічних кальцефітних видів, що ростуть на відкритій крейді та на крейдяних ґрунтах.
При всій своєрідності рослинності, крейдяні угруповання степової зони невіддільні від степових екосистем, представляються як частина різних кальцефітних варіантів зональних степів,
частина – як особливі крейдяні степи, рослинність яких близька до середземноморської та
пустельної рослинності (Ермоленко, Горелова, Кушнарева, 1981). У порівнянні з іншими біотопами, частка охоронюваних видів флори крейди значно вище середніх показників.
Всі вищевказані фактори свідчать про те, що території, на яких поширені крейдяні відслонення, унікальні й потребують особливої охорони. Однією із таких територій є національний
природний парк «Дворічанський», що розташований у північно-східній частині Харківської
області на території Дворічанського району. Площа парку 3131,2 га, з яких 658,8 га надано
у постійне користування. Заповідним ядром НПП є крейдяні природні комплекси.
Матеріали і методи. У зв’язку із технічним переоснащенням сучасного картографування
у нашому дослідженні були використані переважно камеральні методи, які базуються на використанні даних дистанційного зондування Землі та інструментів геоінформаційних систем.
Для вивчення поширення крейдяних
відслонень на території України використовувалися космічні знімки, ортофотоплани територій. Виходи крейди на поверхню досить
добре ідентифікуються за супутниковими
знімками. Вони чітко відрізняються світлим,
білим кольором (рис. 1).
Для визначення територій з крейдяними
відслоненнями проводилася класифікація
космічних знімків Landsat. Відомі два типи
Рис. 1. Крейдяні відслонення на березі р. Оскіл
класифікації:
1. Класифікація з навчанням (контрольова- (Куп’янський район, Харківська область)
(знімок Bing Sat)
на класифікація).
2. Класифікація без навчання (неконтрольована класифікація).
Методи контрольованої класифікації враховують апріорну інформацію про типи об’єктів та
ймовірності їх представлення даними знімка, еталонних значень спектральних характеристик
цих об’єктів. У процесі проведення такої класифікації значення яскравості поточного пікселя
порівнюються з еталонними й на підставі цього порівняння піксель відноситься до найбільш
схожого класу об’єктів. Після проведення класифікації за наявними наземними даними оцінюється якість проведеної класифікації. Класифікація з навчанням або контрольована класифікація (Supervised Classification) здійснює розпізнавання на знімку всіх ділянок, заданих користувачем, через подання «зразків» цих об’єктів (їх спектральних кривих) спеціальною програмою
з обробки супутникових знімків (рис. 2).
Результати та їх обговорення. У результаті класифікації космічних знімків на території, де
передбачалося поширення крейдяних відслонень, була укладена карта крейдяних степів на
територію України, що зараз представлена на сайті, присвяченому крейдяним відслоненням
(http://chalksteppe.org/ru) (рис. 3).
156

Заповідна справа у Степовій зоні України. Том 1

а)
б)
Рис. 2. Використання знімків Landsat для картографування крейдяних відслонень:
а) фрагмент вихідного знімку; б) результат класифікації (фрагмент)	 

Рис. 3. Поширення крейдяних степів на території України
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Рис. 4. Поширення крейдяних відслонень на території НПП

Модельною ділянкою для крупномасштабного картографування став національний природний парк «Дворічанський». На його території крейдяні відслонення виділялися також за
допомогою космічних знімків та ортофотопланів території (рис. 4).
Висновки. Перспективність картографування і привабливість картографічних методів для
потреб досліджень біорізноманіття та моніторингу унікальних ландшафтних комплексів визначається їх сучасним методологічним і технологічним переоснащенням. Можливості сучасної
картографії, безумовно, сприятимуть інтенсифікації досліджень біорізноманіття з метою задоволення сучасних наукових, освітніх та практичних запитів. У межах нашого дослідження
основною перевагою є можлива інтеграція знань картографів (ГІС-фахівців) і біологів, що дозволить більш ефективно вирішувати завдання збереження унікальних крейдяних комплексів. Отримані картографічні матеріали та відповідні цифрові дані у ГІС будуть слугувати основою для подальших досліджень унікальних крейдяних комплексів, вивчення їх рослинного
покриву і тваринного світу. Таким чином, картографування виходів крейди визначається нами
як одна з актуальних завдань географічних і біологічних досліджень. Створення таких карт
має наукове і прикладне значення, укладені картографічні матеріали можна використовувати у наукових та еколого-освітніх цілях, для подальших детальних досліджень на місцевості
крейдяних комплексів у різних регіонах України.
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МОНІТОРИНГ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ
НА ПРИРОДНІ КОМПЛЕКСИ НПП «СВЯТІ ГОРИ» НА ПРИКЛАДІ
РЕКРЕАЦІЙНОГО ПУНКТУ «ОЗЕРО БЕЗДОННЕ».
Донецька область являється високо урбанізованим промисловим регіоном України, в якій
склалась найбільш несприятлива екологічна ситуація. На території області розташовано 52 великих та маленьких міст, в яких проживає 90,5 % всього населення. У таких умовах не можна
недооцінити роль рекреаційного лісокористування для нашого регіону. Але на Донбасі спостерігається гостра недостача природних територій, призначених для рекреаційного використання. 79 % території області займають сільськогосподарські угіддя. Показник лісистості регіону
становить лише 7,6 %. Близько 70 % лісових масивів мають штучне походження (структурно
51 % становлять дубові та 25 % соснові насадження). Всі ці ліси віднесені до першої групи,
тобто виконують винятково природоохоронні та рекреаційні функції [1].
Потреби населення нашого регіону у відпочинку й туризмі перевищують можливості їхнього задоволення і тому пошук нових територій для організації відпочинку та лікування набувають в даний час важливого значення. Будь яке природне середовище за певних умов
може стати місцем відпочинку людей, тобто здатне робити на людей певний фізіологічний
та психологічний вплив, відновлюючи сили й здоров’я, іншими словами, воно має курортнорекреаційний потенціал. Проте, при відвідуванні незайманих природних територій завдяки
зростаючому антропогенному впливу дедалі складніше стає підтримувати їх у задовільному
стані. Тому для організації відвідування відпочиваючими найбільш цінних рекреаційних територій з мінімально можливим негативним їх впливом на природні комплекси створюються
такі природоохоронні організації, як національні природні парки (НПП). Досвід організації НПП,
набутий у світі, в тому числі й в нашій країні, свідчить що при створенні в них розгалуженої
динамічної системи обслуговування та влаштування місць для короткочасного і тривалого відпочинку та прокладання змістовних туристських маршрутів, значно зменшить вплив відпочиваючих на природні комплекси.
Станом на 1 січня 2016 року в Донецькій області існує два національних парки, а загальна кількість об’єктів природно-заповідного фонду становить 117 одиниць фактичною площею
92,9 тис. га, тобто 3,5 % від всієї території.
Дані спостережень співробітників Донецького національного технічного університету показали, що особливо привабливими для відпочинку на території НПП «Святі Гори» являються
заплавні ліси по берегах ріки Сіверський Донець. Найбільша кількість відпочиваючих фіксується
ближче до річки. Вже на відстані 300 метрів від берега їхня кількість зменшується в 6,5 разів,
а при віддаленні до 500 метрів – у 27 разів. З типів лісу найпривабливішими для відпочинку
є насадження тополі білої, завдяки тому, що вони розташовані на піщаній гряді вздовж більш
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пологого лівого берега річки. Дуб знаходиться на другому місці. А сосна – на третьому, тому що
представлена молодими деревами з високою повнотою та несформованим надґрунтовим покривом. Вільшняків, тобто мокрих біотопів, рекреанти, як правило, уникають [6].
Основним багатством лісів України по праву вважаються діброви. Деревина дуба, маючи високі технічні якості, має винятково широке різноманітне застосування. Дефіцитність її
зростає з року в рік, і це ставить дуб на одне з перших місць при відновленні лісів. Цінність
дібров не вичерпується деревною сировиною. Дубові ліси, що зростають головним чином у
лісостепу і степу, де лісистість території невелика, мають величезне захисне та водоохоронне значення, вони сприяють збереженню і поліпшенню природного середовища, виконують
важливу оздоровчу роль.
Хоча діброви України й є одними з найбільш продуктивних у країні, сучасний їхній стан у національному природному парку «Святі Гори» не скрізь можна вважати цілком задовільним. Так, у
старовікових дубів (від 100 до 300 років) спостерігається всихання верхівок і бокових гілок. Часто
зустрічаються недостатня повнота насаджень і незадовільний їхній склад. На більшій частині
території спостерігається різка нерівномірність вікової структури насаджень, що проявляється
в перевазі питомої ваги спілих та приспіваючих деревостанів на тлі практично відсутніх молодняків. Можливо, однією з причин деградації лісових насаджень дуба звичайного являється антропогенний вплив і, зокрема, величезні рекреаційні навантаження у місцях масового активного
відпочинку, де починають переважати стадії дигресії, при яких екосистеми самі відновитися
уже не можуть. Тому є необхідність у систематичному дослідженні стану заплавних дібров для
виявлення взаємозв’язку антропогенного впливу з цими деструкційними процесами.
Для спостереження за рекреаційним впливом в 300-річній старовіковій заплавній діброві
НПП «Святі Гори» було закладено декілька стаціонарів. Одним з них є стаціонар № 9 – рекреаційний пункт «Озеро Бездонне». Ця постійна пробна площа знаходиться на території Теплінського ПНДВ (землі колишнього державного заказника «Гори Артема»).
Ґрунтоутворюючими породами на даному стаціонарі є давньоалювіальні та делювіальноалювіальні відклади. Ґрунтові води залягають близько від поверхні. Тип ґрунту – ґрунти лучні,
супіщані. Горизонти:
0–3 см – підстилка, що складається з напіврозкладених трав;
3–34 см – темний гумусовий, сухий, супіщаний, перехід помітний;
34–63 см – свіжий, супіщаний, палевий колір, перехід поступовий.
Перший раз пробна площа була закладена 6-го липня 1998 року. Розмір її становив
50×100 м, а площа – 0,5 га. У зв’язку зі збільшенням місць для відпочинку 25-го вересня 2013
року було змінено розмір стаціонару, що відповідно вплинуло і на збільшення його загальної
площі. Розмір стаціонару склав 165×130 м, а площа – 1,35 га (без озера).
Стаціонар № 9 являє собою біогалявину біля лісового озера, на якій ростуть одиничні або
розташовані куртинами деревно-чагарникові породи.
На пробній площі зростають: дуб звичайний (3 шт.) висотою від 16 до 18 м; вільха чорна,
ясен звичайний, тополя біла, осика, берест, груша лісова. Підлісок представлений кленом татарським, глодом Клокова та обманливим. Підріст – одиничний, в основному представлений
тополею білою.
На стаціонарі № 9 створений рекреаційний пункт, який має огорожу, стоянку для автотранспорту та обладнаний місцями для відпочинку.
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Слід зазначити, що від озера «Бездонне» також починається екологічна стежка «Дубовий
Гай», яка проходить по 58 кварталу (11, 13, 18, 22, 24, 36, 37 виділи) та по 59 кварталу (27, 25,
16, 10, 31, 14, 13, 12 виділи) Теплінського ПНДВ. Стежка є кільцевим маршрутом, обладнана
місцями короткострокового відпочинку з лісовими меблями, інформаційними щитами та вказівниками. Вона проходить лівим берегом ріки Сіверський Донець по унікальній 300-річній
заплавній діброві насіннєвого походження площею більш ніж 100 га. Довжина екологічної
стежки – 2,2 км.
Сукупність усіх вище згаданих факторів має істотний вплив на інтенсивність відвідування
відпочиваючими даної території.
Базовим методом визначення рекреаційних навантажень є метод пробних площ, який дозволяє оцінити вплив певного виду відпочинку на ландшафтні комплекси й ґрунтується на
зв’язку рекреаційних навантажень з відповідними змінами природних ландшафтних комплексів, їх продуктивності.
За основу визначення рекреаційного навантаження і похідних від нього показників взята
тривалість перебування відпочиваючих на стаціонарі. Враховувалась середня кількість годин
щоденного перебування відпочиваючих на одному гектарі. Для зменшення абсолютних величин облікових та розрахункових показників одержану середню кількість годин ми ділили
на ту кількість годин, яка була затрачена на обліки в конкретний день спостережень. Замість
людино-годин на 1 га (чол.-г/га) отримуємо більш зручну для практичного застосування одиницю – чоловік в день на 1 га (чол./дн./га).
Визначення рекреаційних навантажень на стаціонарі № 9 «Озеро Бездонне» проводилось
впродовж 2004–2016 років протягом комфортного періоду. При визначенні цього періоду враховується система ефективних температур. Вона включає в себе температуру повітря, відносну
вологість, швидкість вітру. Середня комфортна температура для людини знаходиться у межах
між +17 та +23 °С. Але нормальне самопочуття можливе і при таких співвідношеннях температури та вологості: 20 °С – 85 %; 25 °С – 60 %; 35 °С – 33 % [4]. Однак, в нашій місцевості, за
оцінками деяких фахівців, сприятливі умови для відпочинку настають вже тоді, коли середньодобові температури стають вищими +5 °С. В середньому цей період триває 210 днів за рік
з квітня до жовтня [3].
Кількість днів обліку відвідування пробної площі напряму залежить від величини стадії рекреаційної дигресії. Чим вище стадія дигресії об’єкту, який досліджується, тим більше потрібно
днів для обліку. Оскільки стаціонар № 9 в різні роки мав стадії дигресії, які коливались за Ромашовим від III до II [5] та за Генсіруком від IV до II [3], обліки проводились з квітня до жовтня та охоплювали повністю сім днів одного з тижнів місяця. Облікові дні були вибрані підряд
з обов’язковим включенням вихідних днів. Відповідно до методики облік відпочиваючих проводився з однієї точки протягом усього світлового дня. Обліковий інтервал дорівнює 5 хвилинам,
що приблизно відповідає часу спокійного переходу відпочиваючих через пробну площу [3].
Як показують наші спостереження, по місяцях найбільша кількість відпочиваючих на даному стаціонарі спостерігається в липні-серпні, найменша – в квітні та жовтні. За днями тижня
найбільша кількість врахованих відпочиваючих фіксується в основному тільки у вихідні, тоді
як фактична кількість відпочиваючих в будні дні іноді може бути вищою за вихідні. Якщо розглянути розподіл кількості відпочиваючих на стаціонарі № 9 впродовж дня, то видно, що потік
рекреантів в будні дні спостерігався в основному з 10-ї до 12-ї години та з 14-ї до 16-ї години.
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У вихідні дні відпочиваючі в більшості випадків перебували на стаціонарі з 12-ї до 18-ї години.
Влітку, коли триває пляжний сезон, в будні дні інтенсивність відвідування цього рекреаційного
пункту змінюється і пік його відвідування припадає на проміжок часу від 11-ї до 17-ї години.
Оскільки через «Озеро Бездонне» проходить екологічна стежка «Дубовий Гай», то в літній
період тут також часто проходять пізнавальні екскурсії для дітей, які відпочивають в дитячих
таборах. Вони в основному проводяться в першій половині дня з 10-ї до 12-ї години.
На стаціонарі № 9 комбінуються декілька видів рекреаційного відпочинку – пікніковий,
пляжний, прогулянковий. Навесні та восени тут переважає прогулянковий та пікніковий вид
відпочинку, влітку в зв’язку з наявністю придатного для купання водойму, до цих видів додається ще й пляжний вид відпочинку. Тому ця пробна площа зазнає рекреаційних навантажень
протягом всього комфортного сезону, але всі вони різні за інтенсивністю. При прогулянковому
виді відпочинку на лінійних маршрутах припустиме число екскурсантів може без шкоди для
навколишнього середовища значно перевищувати ту кількість, що розраховується за нормою
на всю площу об’єкта, оскільки воно діє тільки на вже прокладену та обладнану стежку. В протилежність цьому на стаціонарах, де є можливість для більш тривалого відпочинку, при меншій кількості відвідувачів рекреаційні навантаження більш тривалі за часом і здійснюються на
всю площу стаціонару.
Насадження, де переважають I та II стадії рекреаційної дигресії, вважаються зоною прогулянок і тихого відпочинку. На більшій частині територій з III стадією рекреаційної дигресії
поєднуються тихий відпочинок, пікніки та прогулянки. Наймасовіше відвідування припадає
на лісонасадження з IV та V стадіями дигресії. Тут переважають або зони активного відпочинку (пляжі, місця для спорту), або зони стаціонарного туризму (наметові табори відпочинку,
стоянки неорганізованих туристів).
Рекреаційне навантаження – це агрегатний показник безпосереднього впливу рекреантів,
їх транспортних засобів, будівництва рекреаційних споруд на природні та ландшафтні комплекси. Розрізняють допустимі (оптимально та гранично допустимі) і деструкційні (критичні та
катастрофічні) рекреаційні навантаження. Стаціонар «Озеро Бездонне» за умовами зростання
відноситься до вологої діброви (Д3) і тому має 2-й клас рекреаційної стійкості. Для цього класу стійкості, залежно від стадії рекреаційної дигресії, відповідають такі гранично припустимі
рекреаційні навантаження:
для І стадії – 1,0 (від 0 до 2,0) чол\дн\га;
для ІІ стадії – 3,0 (від 2,0 до 4,0) чол\дн\га;
для ІІІ стадії – 8,0 (від 4,0 до 12,0) чол\дн\га;
для ІV стадії – 17,9 (від 12,0 до 23,8) чол\дн\га.
Стійкість до рекреаційних навантажень у даного стаціонару є достатньо високою, оскільки
для виникнення ІV стадії дигресії, коли лісові біоценози втрачають здатність до самовідновлення, потрібні постійні навантаження від 12,0 до 23,8 чол\дн\га [3].
За 13 років спостережень стаціонар «Озеро Бездонне» зазнавав різної інтенсивності рекреаційних навантажень (рис. 1). Порівнюючи результати наших спостережень видно, що після
2010 року, коли рекреаційні навантаження досягли свого піку 20,38 чол.\дн.\га (що відповідає
ІV стадії дигресії за Генсіруком), почалось їх поступове зменшення. У 2016 році вони досягли
свого мінімуму за всі роки спостережень і становили 3,13 чол.\дн.\га. Отже, рекреаційні навантаження в минулому році за Генсіруком відповідають ІІ стадії рекреаційної дигресії.
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Рис. 1. Динаміка змін рекреаційних навантажень на стаціонарі № 9 за роками.

Для складання лімітів на відвідування рекреаційного пункту «Озеро Бездонне» та визначення доходу від відвідування цього об’єкту відпочиваючими нами була вирахувана приблизна кількість рекреантів, які можуть впродовж комфортного періоду перебувати на даному
об’єкті. У 2016 році кількість відпочиваючих, які відвідали рекреаційний пункт «Озеро Бездонне» склала біля 6,8 тис чол. Але хоч ці підрахунки приблизні й базуються на обчисленні середньої кількості відпочиваючих, які відвідали стаціонар № 9 впродовж комфортного періоду,
чітко простежується тенденція до зменшення їх кількості. Якщо в 2013 році загальна кількість
рекреантів склала біля 25 тис чол., то вже в наступних роках цей показник значно зменшився
і становив 9,5 тис чол. у 2014 році та 8,6 тис чол. у 2015 році. У 2015–2016 роках також додатково було враховано і кількість автомобілів, які зупинялись на стоянці рекреаційного пункту.
За всі дні спостережень в 2016 році їх було 62, що в середньому становило 3 автомобілі за
день. В перерахунку на весь комфортний період (200 днів) середня загальна кількість була
приблизно 600 автомобілів за сезон. У 2015 році загальна кількість становила 752 автомобілі
за комфортний період.
Оскільки однією з головних задач з охорони території НПП «Святі Гори» являється організація відвідування його відпочиваючими з мінімально можливим негативним впливом на
лісові природні комплекси, то для зменшення рекреаційних навантажень на даному стаціонарі проведено низку заходів з охорони та відновлення даної території. Стаціонар «Озеро Бездонне» було огороджено, що дало можливість закрити до нього в’їзд автомобілів. Введення
плати за відвідування значно зменшило загальний потік рекреантів. А укріплення розмитого
берегу і благоустрій (збудовано альтанки для відпочинку, розставлені лісові меблі й обладнані місця для розведення багаття) допомогло усунути наслідки антропогенного впливу. Тепер
концентрація відпочиваючих на цьому стаціонарі відмічається, головним чином, тільки біля
обладнаних для цього місць. Їх вплив на біоценози став більш компактним і майже не виходить за межі обладнаної території.
Отже суттєву роль в регулюванні рекреаційних навантажень грає розвиток інфраструктури
територій для відпочинку. Добре обладнаний рекреаційний пункт може прийняти та роззосередити на своїй території в 10 разів більше відпочиваючих, ніж необладнаний природний
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комплекс [2]. Крім елементарної інженерної облаштованості території, велике значення має
продумана розбивка дорожньо-стежкової мережі з логічно завершеними прогулянковими
маршрутами й об’єктами огляду найбільш мальовничих перспектив. Це дозволяє впорядкувати, дисциплінувати рух відпочиваючих, рівномірно роззосередити їхні потоки.
Зрозуміло, що впорядкування й обладнання треба проводити до того, як почнуть з’являтися
ознаки рекреаційної дигресії лісу. Однак, стійкість лісу до рекреаційних навантажень можна
підвищувати не тільки шляхом благоустрою. При необхідності окремі ділянки можна оголошувати закритими для відвідування. Тоді первинне трав’яне покриття відновиться вже через
5–6 років.
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ОХОРОНА СТЕПІВ ЧЕРЕЗ ОХОРОНУ СУКЦЕСІЙНИХ СИСТЕМ
Євразійські степи, особливо у західній частині Причорноморсько-Казахстанської підобласті, що не зазнали антропогенної трансформації, зберігаються лише на вкрай обмежених
територіях природно-заповідного фонду. Однак, впроваджені режими заповідання, насамперед – абсолютно заповідний режим, не дозволяють у повній мірі вирішувати питання, що
стоять перед заповідниками – збереження видового та ценотичного різноманіття типових
зональних або унікальних природних комплексів (Справочник, 1988). Результати більш ніж
півстолітніх досліджень (Осичнюк, 1979; Семенова-Тян-Шанская, 1981; Данилов, Недосекина,
1999; Боровик, Боровик, 2006; Ткаченко, Гавриленко, 2007; Ткаченко, 1993; Ткаченко, 2012;
Гавриленко, 2014) свідчать, що тривалий вплив режиму абсолютної заповідності призводить
до глибоких та часто незворотних змін не лише резерватних фітоценоструктур та зоокомплексів, а й до суттєвих зміщень величин цілої низки екологічних чинників, передусім – едафічних,
котрі виходять далеко за межі степового біому. Підсумком цього є втрата не лише габітуальних
особливостей резерватних степів, а й зникнення типових степових видів та угруповань, котрі
неспроможні конкурувати з видами іншої екології та життєвої стратегії.
В історії степового заповідання лише перші етапи можна охарактеризувати як такі, що відповідають поняттю стратегія. Термін «стратегія» багатоаспектний, проте всі дефініції можна
звести до наступного. Під стратегією розуміють вибір ключових напрямків розвитку, спрямованих на досягнення довготривалої мети шляхом координації ресурсів, або іншими словами –
вміння міркувати та приймати рішення на перспективу. Саме тому, на рубежі XIX та XX століть
вилучення земель із сільськогосподарського використання та сувора заборона будь-якого антропогенного втручання сприяли відновленню заповідних біогеоценозів, і, як на той час, ці дії
повністю відповідали заповідній стратегії.
Однак, подальший розвиток заповідної справи було зведено лише до вирішення тактичних завдань, під якими слід розуміти конкретні дії спрямовані на забезпечення стратегічної
мети. Втім, узагальнені алгоритми тактичних рішень виявились дещо некоректними, принаймні для низки степових заповідників. Як виявилося, дія існуючих регуляційних заходів нездатна зупинити наявні тенденції трансформації автотрофного блоку степових екосистем та
пов’язаних з ним угруповань тварин.
Варто згадати, що за більш ніж столітню історію степового заповідання науковцями різних
галузей знань та наукових шкіл було запропоновано широкий спектр методологічних підходів
щодо охорони та збереженню степової біоти від охорони окремих видів (Червоні книги різних
рангів) до охорони рослинних угруповань (Зелена книга України) та ландшафтних комплексів
в цілому.
Втім, нам видається слушним розглядати Степ як цілісну динамічну біогеоценотичну систему, що характеризується низкою специфічних рис організації та функціонування, а саме: ши166
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рокою амплітудністю явищ, різкою контрастністю, високою частотністю та аритмією (Мордкович, 1987). Прикладом цього виступає кліматична нерівноважність екологічних режимів у зоні
Степу. Так, амплітуда коливань узагальненого терморежиму у природно-зональному ряду
(тундра – 75–80º С; тайга – 82º ; мішані ліси – 85º; степи – 92º ; напівпустелі – 80º; пустелі –
75–80º) є найбільшою для степової зони. Показник нестабільності умов (відношення різниці
між мінімальними та максимальними значеннями до середнього значення фактору) за кількістю опадів також найбільший для зони степу: тайга – 0,52; лісостеп – 0,61; степ – 1,14–1,56;
пустеля – 1,04. Все це вказує на те, що степи є динамічними екосистемами здатними до досить швидких змін видового складу та ценотичної структури.
Питання трансформації надорганізмових систем у просторі й часі завжди були актуальними, адже однією з фундаментальних особливостей біоти є постійний адаптаціогенез різних ієрархічний систем – від організму до біоценозу, що виникає на тлі квазістабільних умов
середовища. Разом з тим, проблеми еволюції біоценозів виявились найменш дослідженими
у сучасній еволюційній теорії (Разумовский, 1981; Жерихин, 2003). Зазвичай у біології під еволюцією розуміють спонтанне виникнення апріорно непередбачуваних незворотних змін в онтогенетичній програмі, котрі надалі стійко відтворюються у ряді поколінь. Отже необхідною
умовою такого процесу є здатність системи до відтворення. Виникає закономірне питання:
чи здатні системи біоценотичного рівня організації до самовідтворення? В. В. Жеріхін (2003)
відмічає, що угруповання відтворюються лише у ході сукцесійних змін, самі ж угруповання до
самовідтворення нездатні.
Слід наголосити, що під сукцесією ми розуміємо лише ті зміни, що виникли у результаті життєдіяльності самого угруповання (ендоекогенез), виключаючи всі екзогенні впливи
будь-якого походження (пірогенні, пасквальні, ексараційні, ексцизійні, антропогенні тощо)
(Clements, 1973; Разумовский, 1981). Таким чином, сукцесійні зміни являють собою жорстко
фіксовані процеси, що повторюються у подібній формі лише у тому випадку, коли для цього
виникнуть певні умови. Наразі існує й альтернативна точка зору, послідовники якої вважають,
що хід кожної конкретної сукцесії залежить від дії багатьох, часом випадкових, чинників які
змінюють її напрям, формують цикли, перетворюють в іншу сукцесію і т. п. Однак, таке розуміння сукцесійних змін призводить до неможливості розділення їх на окремі дискретні процеси,
що унеможливлює об’єктивне дослідження динаміки рослинного покриву.
Емпірично було встановлено, що повна сукцесія степової рослинності включає сім детермінованих стадій саморозвитку – піонерну, типчакову, ковилову, кореневищно-злакову, різнотравну, чагарникову та лісову. За концепцією В. С. Ткаченка (1993) слід виділяти сукцесійно
пов’язані між собою демутативні, резерватні та клімаксові фази розвитку степових фітоценоструктур. До демутативних (відновлюваних або сингенетичних) змін відносять піонерну,
типчакову та ковилову стадії, де едифікаторами виступають дернинні злаки родів Festuca L.,
Stipa L., Koeleria Pers. та ін. Ковилова стадія характеризує «типові» («еталонні») зональні
структури степів і є вузловою стадією біотичного субклімаксу, для якої властивий максимум
біологічного різноманіття. Всі три стадії були широко поширені у дозаповідних степах і описані
класиками степознавства.
Після утворення степових заповідників та запровадження на їх території заповідного режиму степові фітоценоструктури перейшли до кореневищно-злакової (представники родів
Elytrigia Desv., Calamagrostis Adans., Bromopsis Fourr., Poa L., Dactylis L., Arrhenatherum Beauv.)
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та різнотравної (Vicia tenuifolia Roth, Euphorbia semivillosa Prokh., Lactuca serriola Torner,
Clematis integrifolia L., Thalictrum minus L., Inula germanica L., Galatella rossica Novopokr. тощо)
стадій, які В. С. Ткаченко визначає як сукцесійний колапс – критичний період автогенезу за
якого до певного мінімуму знижується біорізноманіття та рівень організації угруповань, значно
послаблюється фітоценотичний бар’єр і фітоценози стають преадаптованими до нових перебудов. Рослинний покрив більшості абсолютно заповідних ділянок перебуває у фазі сукцесійного
колапсу і їх габітуальні особливості далекі від «типового» ковилового стану, який більшістю
дослідників сприймається як еталон степового типу рослинності.
Клімаксові фази розвитку степів – чагарникова та лісова – формуються на ділянках з тривалою, більше півстоліття, дією режиму абсолютної заповідності. На сьогодні великі площі
заповідних степів займають зарості чагарникових видів (Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. еx
Volosczs.) Klaskova, Caragana frutex (L.) C. Koch, Amygdalus nana L.). Подібна тенденція відмічається і для степових лігнозних біоморф (Prunus stepposa Kotov, Cerasus fruticosa Pall., Rhamnus
cathartica L. та ін.). Вони формують щільні зімкнуті зарості з відсутнім трав’янистим ярусом.
Такі місцезростання є полігонами для проникнення дерев’янистих біоморф (Acer tataricum L.,
Populus tremula L., Fraxinus excelsior L., Pyrus communis L., Malus sylvestris Mill. тощо), котрі
формують зовсім нетипові для степу фітоценокомплекси.
Відмічені вище сім стадій саморозвитку характерні для низки степових заповідників: «Михайлівська цілина», «Стрільцівський степ», «Провальський степ», у відділеннях «Стрілецький
степ» та «Козацька ділянка» Центрально-Чорноземного заповідника, відділенні «Ямський
степ» заповідника «Білогір’я», відділеннях Українського степового природного заповідника
«Хомутовський степ» та «Кам’яні Могили», Біосферного заповідника «Асканія-Нова», що цілком узгоджується із запропонованою В. С. Ткаченком схемою.
Після завершення демутаційних змін накопичені протиріччя внутрішньої структури фітоценозів разом зі зміщенням величин екологічних чинників у напрямку мезофітизації екотопів («олучнення степу») провокують початок автогенетичних процесів, кінцевою метою яких є формування
клімаксового угруповання, максимально адаптованого до умов середовища на конкретний відтинок часу. Трансформації основних фітоценоструктур багатьох степових заповідників, особливо
тих, що розміщуються у зоні Лісостепу, можна охарактеризувати як елементарну філоценогенетичну подію у результаті якої формується багатовидове угруповання видовий склад, ценотична
структура та функціональні механізми якого кардинально відрізняються від вихідних степових
фітоценозів заради збереження яких і були створені заповідні об’єкти.
Охорона степових екосистем у заповідниках має свою специфіку. З одного боку, необхідно створити умови для підтримання «типових» ковилових субклімаксових структур шляхом
застосування законодавчо-дозволених регуляційних заходів та забезпечити формування клімаксових фітоценокомплексів на ділянках з режимом абсолютного невтручання – з іншого.
Наразі існує широке коло проблем (правових, наукових, господарських, морально-етичних та
ін.) пов’язаних з практичною реалізацією регуляційних схем, що призвели до сучасної кризи
регулювання та навіть знецінення самої ідеї заповідання (Ткаченко, Гавриленко, 2007).
Доведено, що за умови пасивної охорони (абсолютна заповідність) відбуваються процеси «самодеградації» степів, під якими, як правило, розуміють негативні процеси олучнення,
а подекуди й заліснення степових фітоценозів, що призводить до деструкції екосистем з домінуванням трав’янистих екобіоморф. Ця форма, по суті, є одним з експериментальних методів
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досліджень процесів самоорганізації та саморозвитку резерватних степів. Разом з тим, численними експериментами доведена ефективність регулювальних заходів (сінокосіння, випасу
та контрольованих палів) для підтримання субклімаксових «еталонних» дернино-злакових
фітоценозів, що репрезентували рослинність степів у дозаповідний період (Ткаченко 2012; Лисенко, 2013; Гавриленко, 2014).
Водночас застосування тих чи інших регуляційних прийомів та їх корекція можливе лише
ґрунтуючись на сигналах зворотного зв’язку, отриманих у результаті регулярних тривалих
у часі моніторингових спостережень, здійснюваних на розгалуженій мережі постійних дослідницьких ділянок, котрі репрезентують максимальне біологічне та екотопічне різноманіття
(Ткаченко, 1993; 2012).
Існуюча мережа об’єктів природно-заповідного фонду України не забезпечує самовідтворення та еволюціонування степових екосистем. Це пояснюється низкою причин. По-перше,
слід відмітити надзвичайно малі площі резерватів, які не охоплюють всього різноманіття ландшафтів, екотопічних варіацій та ґрунтових відмін. По-друге, у складі заповідної мережі відсутні
деякі типологічні варіанти степів та дієва система екологічних коридорів, що утруднює, а то
й унеможливлює обмін генетичним матеріалом. По-третє, у складі заповідних екосистем відсутні функціонально важливі групи степових консументів різних порядків та редуцентів, які
безпосередньо беруть участь у біотичній регуляції автотрофного блоку.
З проблемою біоценотичної неповночленності степових екосистем тісно пов’язана проблема інсулярності. Класифікаційна схема включає такі основні типи: абсолютні, геологічні,
геоморфологічні, кріогенні, біогеографічні, комплексні та флористичні. Зазвичай, флористичні інсулярні геосистеми виділяються за наявності ізольованих рослинних асоціацій, причому
чинниками диференціації виступають проективне вкриття та флористичний склад. Класичним
прикладом флористичних інсулярних геосистем є невеликі за площею ділянки лісів серед степових ландшафтів. Разом з тим, на нашу думку, до флористичних інсулярних геосистем цілком
коректно відносити й існуючі степові заповідники, які, як правило, вкраплені в агроландшафт.
Адже система існуючих охоронних зон, що оточують територію заповідних об’єктів, у багатьох
випадках не є дієвим буфером між заповідною екосистемою та її антропогенно трансформованим середовищем.
Ізольованість інсулярних флороценотичних геосистем визначає низький рівень їх стійкості до варіативних зовнішніх чинників і, особливо, до антропогенних порушень. Адже
малі розміри та структурна неповночленність степових резерватних біоценозів, відсутність
типових консументів, передусім копитних, адаптованих до відкритих просторів степових
гризунів (байбак, ховрах крапчастий та ін.), птахів (дрохва, хохітва,орел степовий, канюк
степовий, луні степовий і лучний , кібець, боривітер степовий, деркач тощо), значної гільдії
копрофагів істотно змінює кругообіги основних біогенних речовин та потоки енергії в степових екосистемах.
Усі нині існуючі степові заповідники у дозаповідний період активно експлуатувались як пасовища. Тому класики вітчизняного степознавства Й. К. Пачоський, В. І. Талієв, Г. І. Танфільєв,
Г. М. Висоцький, Є. М. Лавренко, В. В. Альохін, Г. І. Дохман та ін. зазвичай описували різні етапи
пасквальної дигресії та, почасти, постпасквальної демутації. Саме тому їх основною рекомендацією було зменшення пасовищних навантажень. Разом з тим В. В. Жеріхіним (1993) з позицій
функціонального біоценологічного підходу було доведено, що домінування у рослинному покриві
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трав’янистих екобіоморф у більшості випадків пояснюється екзогенними механізмами стабілізації, адже степи формувались як екосистеми пасквального типу. Такі екосистеми у процесі еволюції виникали у різні геологічні епохи на різних континентах лише завдяки наявності травоїдних фітофагів, фітосапрофагів, копрофагів та некрофагів. Представники степового фауністичного
комплексу забезпечують надзвичайно високий рівень відчуження первинної продукції, що сприяє стабілізації автотрофного блоку степових екосистем. Крім того, зоокомплекс сприяє збільшенню гетерогенності екотопів, що характеризують ті чи інші стадії сукцесії, тим самим впливаючи на
формування варіабельності екологічних ніш.
За тривалої дії абсолютно заповідного режиму відбувається накопичення біомаси як у ґрунті,
так і у вигляді мортмаси (мертвих рослинних залишків), що у свою чергу призводить до запуску
сукцесійного механізму. Надлишок органіки (енергії) починає акумулюватись у чагарникових та
дерев’янистих біоморфах, що у певній мірі уповільнює темпи саморозвитку, але не зупиняє їх.
Навіть за умови відмирання лігнозних екобіоморф їх повна деструкція буде досить тривалою,
що робить неможливим швидкий реверс до попередньої норми організації та способу функціонування. Поза всяким сумнівом межі змін степового типу рослинності визначаються кліматичними чинниками, передусім величинами радіаційного балансу та вологозабезпечення. Однак за
відсутності блоків травоїдних та копрофагів, пов’язаних коадаптивними зв’язками зі степовими
едифікаторами, біоми з домінуванням трав завжди будуть еволюціонувати у напрямку фітоценоструктур з домінуванням лігнозних біоморф як більш стабільної у часі системи.
Стратегічним напрямком розвитку заповідної справи в Україні є розширення меж існуючих
заповідників, не відкидаючи, звичайно, практику створення нових природоохоронних територій. Адже як визнається багатьма науковими школами, слід охороняти не окремі види та
угруповання, а й сукцесійні системи, котрі здатні до самовідтворення. Щодо тактичних рішень,
особливу увагу слід приділяти розробці індивідуальних схем регуляційних заходів для кожного конкретного заповідного об’єкта, котрі повинні базуватись на результатах науково-обґрунтованих експериментів з сінокосіння, випасу та палів, які завжди супроводжували еволюцію
степової біоти.
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КОСИ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я
В СИСТЕМІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Вступ. Північне узбережжя Азовського моря в останні десятиріччя ХХ та початку ХХІ сторіччя потерпає від антропогенного тиску. На північному узбережжі Азовського моря широко
представлені такі акумулятивні форми рельєфу як коси – Крива, Самсонова, Безіменна, Широкинська, Ляпинська, Білосарайська, Бердянська, Обитічна, Степанівська та Федотова.
Охорона північноазовських кіс є складним завданням, яке тісно пов’язане з комплексною
проблемою охорони територій акумулятивних утворень і раціонального природокористування
як в межах акваторії моря, так і в басейнах річок, які живлять Азовське море. Все це повинні створити об’єкти природно-заповідного фонду України, які територіально знаходяться на
косах, оскільки це стосується величезних площ густонаселеного суходолу з розвинутою індустріальною й аграрною інфраструктурою та з потужними гідроспорудами, які істотно змінили
природу Північного Приазов’я та його ландшафти.
Природно-заповідний фонд України становлять ділянки суші й водного простору, природні
комплекси та об’єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну
та іншу цінність. Вони створені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів,
генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. Саме такий набір
цінностей притаманний північноазовським косам [6-16,19-21].
Обитічна коса. Одним з перших природоохоронних об’єктів створених на північноазовських косах був заповідник «Надморські заповідники по берегах Чорного і Азовського морів» до складу якого увійшла територія Обитічної коси (14 липня 1927 року Рада Народних
Комісарів УРСР прийняла Постанову № 172 «Про утворення надморських заповідників по берегах Чорного і Азовського морів»). Але вже у 1937 році територія Обитічної коси увійшла до
Азово-Сиваського державного заповідника (Постанова Ради народних комісарів від 1 липня
1937 року № 774) [4, 20]. О. В. Тищенко відмічає, що в післявоєнні роки до 1951 року Обитічна
коса була у числі заповідників місцевого значення, але вже в 60–70-х роках територія коси
була перерозподілена серед навколишніх колгоспів і радгоспів для сільськогосподарського
використання. У 1974 році на косі був відновлений заповідний статус і вона була оголошена заказником республіканського значення. 11 вересня 1980 року статус заказника був
підтверджений з підпорядкуванням його Приморській лісомеліоративній станції з назвою
ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Коса Обитічна» загальною площею
8863 га, з них – 6653 га акваторії та 2210 га земель Приморського лісництва. Для охоронного
впорядкування територія заказника була розділена на три функціональні зони: перша зона,
площею 302 га включає крім території коси приматериковий схил і має кероване рекреаційне навантаження, друга, площею 1543 га, призначена для суворої заповідної охорони,
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в третій, площею 365 га, в південній частині коси дозволяється контрольована господарська діяльність, що на даний час задовольняє потреби охорони біорізноманіття та екосистем
Обитічної коси [20]. Адміністративно заказник «Обитічна коса» відноситься до Приморського району Запорізької області. Довжина коси 30 км, поверхня – слабохвиляста, рівнинна,
висотою 1,5–2 метри над рівнем моря, характерний погорбований рельєф. У центрі – невеликі солоні озера. Рослинність заказника представлена лучною і галофітно-лучною до 35 %,
болотні й прибережно-водні угруповання до 32 % та угруповання піщано-літоральної смуги
до 11 % [20].
Коса Бирючий острів. Історія заповідання території коси Бирючий острів починається
як і Обитічної коси зі створення «Надморських заповідників…» в 1927 році. Пізніше територія відносилась до Азово-Сиваського заповідника. У серпні 1957 року розпорядженням
Ради Міністрів УРСР Азово-Сиваський заповідник був реорганізований в Азово-Сиваське
державне заповідне мисливське господарство, до якого увійшли коса Бирючий острів та
4 острови в Сиваші, а також однокілометрова смуга навколо коси Бирючий острів та частина
акваторії Сиваша навколо островів Куюк-Тук, Чурюк, Мартинячий та Китай. Наступним етапом в заповіданні території коси Бирючий острів є 1993 рік. Азово-Сиваський національний
природний парк утворено наказом Міністерства лісового господарства України від 19 травня
1993 року № 33 відповідно до Указу Президента України від 25 лютого 1993 року № 62 на
базі та в межах Азово-Сиваського заповідно-мисливського господарства. Азово-Сиваський національний природний парк розташований на південному сході Херсонської області
в межах Генічеського та Новотроїцького районів. Загальна площа території парку становить
52582,7 га. До складу парку увійшла територія коси Бирючий острів площею 7735,6 га. Коса
Бирючий острів відноситься до типу приморських ландшафтів і характеризується сучасними приморськими піщано-черепашковими лиманно-морськими рівнинами. Особливе місце
в ландшафтній структурі острова займають морські ландшафти та ландшафти внутрішніх
заток. Степові різнотрав’я сприяли формуванню тут чисельних популяцій акліматизованих
тварин. Роботи з акліматизації були розпочаті ще в 1928 році. Зараз на Бирючому острові
мешкають стада оленя благородного, лані, муфлона, кулана. З мисливських птахів тут акліматизовано фазана звичайного. Крім того, на території коси Бирючий острів вільно існують
аборигенні види фауни: заєць-русак та лисиця [1, 2].
Серед довгострокових цілей охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів Азово-Сиваського національного природного парку слід зазначити
наступні: збереження інтродукованих видів тварин у межах коси Бирючий острів; збереження
природних ландшафтних комплексів коси Бирючий острів – сухопутних, прибережних і лиманно-озерних [1].
Коса Федотова. Питання про охорону біологічного різноманіття та екосистем коси Федотової було розглянуто Д. В. Дубиною та Ю. Р. Шелягом-Сосонко в 1995 році [11]. 20 серпня
1996 року Указом Президента України за № 715/96 «Про оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» на території Федотової коси було
створено ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Коса Федотова» площею
1910 га [24]. Адміністративно територія заказника у віданні Кирилівської сільської ради Якимівського району Запорізької області. 10 лютого 2010 року був підписаний Указ Президента України за № 154/2010 «Про створення Приазовського національного природного парку».
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З цього часу територія заказника «Коса Федотова» увійшла до Приазовського національного
природного парку [25].
Під охороною перебувають унікальні водно-болотна і степова рослинність, представлена
кермеком Мейєра, кермеком широколистим та іншими ендемічними та рідкісними видами
рослин. Коса є також місцем гніздування численних видів птахів.
Коса Степанівська. На території Степаніської коси в 1988 році було створено ландшафтний
заказник місцевого значення, площею 200 га [14, 15], який знаходиться у віданні Олександрівської сільської ради Приазовського району Запорізької області й забезпечує охорону унікального ландшафту та рідкісних видів тварин і рослин в приморській смузі. У 2010 році територія
заказника увійшла до Приазовського національного природного парку [1, 2].
Бердянська коса. Відноситься до найбільших кіс північного узбережжя Азовського моря –
довжина 23 км, при ширині від 60 метрів у середній її частині до 2 кілометрів в кінці. Площа
7 км2. Умовно її ділять на три геоморфологічні ділянки – Ближня, Середня і Дальня. Ближня
коса починається гирлом річки Берди й закінчується біля солоного лікувального Червоного
озера на території Бердянського курорту. На цій ділянці розміщено шість відносно великих
озер: Бердянський або Солодкий лиман, озеро Кругле і Мазанкове, Довге, Краснопере, Велике
і Червоне [3].
Бердянська коса відрізняється від інших кіс північного узбережжя Азовського моря більшою наявністю заповідних територій. Серед них відзначимо: пам’ятки природи місцевого значення «Острів Великий Дзендзик», заповідана в 1984 році, площею 15 га. та «Острів Малий
Дзендзик з архіпелагом Астапиха», заповідана в 1984 році, площею 36 га., що розташовані
в Бердянській затоці [14, 15, 20].
В північно-східній околиці м. Бердянська знаходяться ботанічні пам’ятки природи місцевого значення «Дальні Макорти» створена в 1984, площею 5 га., «Ближні Макорти» створена
в 1984 році, площею 5 га., а також ландшафтний заказник місцевого значення «Оголовок Бердянської коси», заповіданий в 1998 році на площі 221 га [14, 15]. У 2010 році територія заказника «Оголовок Бердянської коси» площею 5 га увійшла до Приазовського національного
природного парку [25].
10 грудня 1994 року № 750/94 Указом Президента України за № 750/94 «Про створення заказників загальнодержавного значення» було створено ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Заплава р. Берда» площею 1416,9 га [22]. Заказник територіально займає
північно-східну частину Бердянської коси, де, не зважаючи на селітебну забудову, збереглися
зберігся природний лиманно-озерний ландшафт з типовою лучно-галофітною і переважно
одно-болотною рослинністю та багатою орнітофауною. У 2010 році територія заказника увійшла до Приазовського національного природного парку [25].
Сучасна екологічна ситуація на Бердянській косі дуже гостра, бо вона майже повністю забудована – в основному будівлями курортно-рекреаційного призначення.
Білосарайська коса. Довжина коси близько 14 км, ширина в основі, приблизно, 10 км.
Загальна площа Білосарайської коси становить близько 3750 га. Територія Білосарайської
коси була включена до об’єктів природно-заповідного фону України в 1980 році. Постановою
Ради Міністрів УРСР за № 132 від 25 лютого 1980 року було створено державний заказник
«Білосарайська коса» площею 616 га, з них 200 га акваторії, з серповидним півостровом
з озерами, лиманами та мілководдями – місцями концентрації й гніздування водно-болотних
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птахів [18]. На косі добре збереглись близько 300 видів рослин, з яких понад 20 ніде більше
не зустрічаються [20]. Адміністративно заказник відноситься до Мангушського району Донецької області.
Біля основи Білосарайської коси знаходиться орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Приазовський чапельник», заповіданий Указом Президента України «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення» від 04 листопада
2000 року за № 1207/2000 площею 10 га [23]. У заказнику цінні водно-болотні угіддя які використовуються як місця гніздування найбільшої на північному узбережжі Азовського моря
змішаної колонії чапель [20].
У 2009 році загальнодержавні заказники «Білосарайська коса» та «Приазовський чапельник» увійшли до національного природного парку «Меотида», створеного Указом Президента України «Про створення національного природного парку «Меотида» від 25 грудня
2009 року за № 1099/2009 [17]. Парк підпорядкований Міністерству екології та природних
ресурсів України.
Крива коса. В геоморфологічному відношенні коса Крива відноситься до сучасних прибережно-морських акумулятивних елементів рельєфу, має форму вираженого трикутника, який
причленований основою до корінного берега. Ширина коси в основі 7,5 км, її вершина уходить
у відкрите море в південно-західному напрямку, довжина коси 10 км. Поверхня коси низовинна, плоска, місцями ускладнена незначними пониженнями сухих та обводнених лиманів, озер,
а також незначними підняттями берегового валу, піщаних дюн, кучугур. Абсолютні відмітки її
не перевищують 3–4 м [3].
На Кривій косі, не зважаючи на порівняно невеликий розмір, знаходиться певна кількість
об’єктів природно-заповідного фонду України. Серед них відзначимо перший – зоологічна
пам’ятка природи місцевого значення «Крива коса», заповіданий у 1978 році на площі 5 га.
Другий об’єкт – орнітологічна пам’ятка природи місцевого значення «Кривокіський лиман» –
створений у 1988 році на площі 468,7 га при материковій частині Кривої коси. Охороняється як
місце поселення цінних видів водно-болотних птахів. Третій об’єкт – орнітологічний заказник
загальнодержавного значення «Бакаї Кривої коси», заповіданий в 2002 році на площі 567 га.
Знаходиться в західній частині Кривої коси й слугує місцем перебування та відпочинку під
час їх масових міграцій [20]. Адміністративно заказник знаходиться в Новоазовському районі
Донецької області. У 2009 році всі три об’єкти природно-заповідного фонду на Кривій косі увійшли до національного природного парку «Меотида».
Самсонова коса. Орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Єланчанські
бакаї» створений в 2002 році на площі 289 га [14, 15]. Адміністративно відноситься до Новоазовського району Донецької області. У 2009 територія заказника увійшла до національного
природного парку «Меотида».
Висновки. Біорізномаїття та екосистеми кіс Північного Приазов’я потребують охорони
та відтворення й особливо у місцях підвищеного антропогенного пресингу – в першу чергу
рекреаційно-курортної діяльності, яка найбільш розвинена в районах великих кіс північного
узбережжя Азовського моря.
У зв’язку з сучасним інтенсивним господарським освоєнням північноазовських кіс природоохоронні заходи набувають надзвичайного значення, як стабілізуючий фактор у збереженні
не тільки наземного біорізноманіття й екосистем, але і морської флори та фауни.
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Громадська організація «Очаківське районне відділення
екологічної асоціації «Зелений світ»

ПРО МАСШТАБИ ЗНИЩЕННЯ ПОЛЕЗАХИСНИХ СМУГ
У СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ)
Степова зона України, переважно протягом ХХ ст., докорінно змінена людською діяльністю.
Степові ділянки збереглись фрагментами, а домінуючим є агроландшафт. Невід’ємна частина
останнього – полезахисні смуги, які почала інтенсивно насаджувати з другої половини ХХ ст.
з метою захисту земель від вітрової ерозії.
Завдяки сітці з полезахисних смуг відбулося розселенню та збільшенню мережива ареалу
для низки видів тварин, особливо, для птахів (Воинственский, 1960). Зараз в старих лісосмугах утворились орнітокомплекси, близькі до острівних лісів. В них гніздяться також і види внесені в Червону книгу України. Зокрема в лісосмугах Миколаївської області відоме гніздування
сплюшки, канюка степового, балабана, та навіть орлана-білохвіста. Загалом в лісосмугах гніздиться за попередньою оцінкою понад 50 видів птахів (Петрович, 2014, наші дані).
В часи СРСР лісосмуги рахувались на балансі радгоспів і колгоспів, які зобов’язувались
їх зберігати. В процесі приватизації сільськогосподарських земель, прилягаючі до приватизованих земель лісосмуги залишились на землях державної власності, тому їх формально
зобов’язані охороняти районні державні адміністрації. Фактично, через деякий час всім стало
зрозумілим, що лісосмуги ніхто не охороняє і ніхто за них не несе відповідальності. Цим незабаром скористалося частина населення прилягаючих сіл та міст, які мають потребу в дровах
і діловій деревині. З’явились також цілі моторизовані бригади ділків із заготівлі та продажу
дров і ділової деревини, які орудують в лісосмугах. Відповідальні органи влади займають споглядальну позицію. Судячи з виступів у ЗМІ, це загальнодержавна тенденція. Особливо інтенсивно лісосмуги знищуються в останні роки. Але конкретних даних про масштаби знищення
полезахисних смуг мало. Тому ми вирішили оприлюднити наявні у нас матеріали.
Матеріал та методика
Очаківським відділенням екологічної асоціації «Зелений світ» проведено два природоохоронних рейди (9.01.2014 р. та 14.03.2016 р.) в двох лісосмугах розташованих в околицях
с. Чорноморка Очаківського району Миколаївської області. Загальна довжина оглянутих лісосмуг – 6,75 км. Діаметр пеньків вимірявся сертифікованою стрічкою (рис. 2).
Статистична обробка даних проведена на комп’ютері з допомогою пакета програм «Excel»
та «SPSS 13.0 For Windows».
Результати та їх обговорення
Під час рейду в 2014 р. встановлено факт свіжого вирубування 96, а в 2016 р. – 236 живих
дерев та кущів. Згідно такс затверджених постановою Кабінету міністрів України № 655 від
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23 липня 2008 року державі завдано збитків на суму понад 411 тисяч гривень. Майже у всіх
оглянутих лісосмугах Очаківського району виявлено численні свіжі пеньки від знищених дерев та порубочні залишки. Місцями це переросло в незаконний промисел із заготівлі ділової
деревини дуба (Quercus robur), гледичії (Gleditsia triacanthos), робінії (Robinia pseudoacacia) та
інших дерев. В середньому, на 1 км лісосмуги знищується 35 дерев та кущів. При протяжності
всіх полезахисних лісосмуг в Очаківському районі понад 400 км, за осінньо-зимовий період
незаконно знищується біля 14–20 тисяч великих дерев, з орієнтовною оцінкою шкоди понад
23 млн. грн. Наші письмові звернення до Очаківської районної державної адміністрації та Очаківського відділу поліції про факти екологічних злочинів, якими нанесено значні збитки полезахисним лісосмугам, органами державної влади проігноровані.
Видовий склад дерев та їх розміри представлено у таблиці та на рисунку.
Таблиця. Видовий склад та діаметр пеньків зрубаних дерев в обстежених лісосмугах
Вид

N

Діаметр пенька
M±m (Lim)*, см
29,8±1,1 (5–58)
29,4±1,9 (10–67)
23,8±0,9 (10–38)
27,2±1,7 (10–53)
20,2±1,3 (10–39)
33,8±6,0 (15–72)

Дуб звичайний
Quercus robur
122
Гледичія колюча
Gleditsia triacanthos
56
Абрикос звичайний
Armeniaca vulgaris
54
Робінія звичайна
Robinia pseudoacacia
45
Ясен
Fraxinus sp.
22
Софора японська
Styphnolobium japonicum
9
Кущі
24
Разом:
332
Умовні позначення: М – середнє значення, m – похибка, Lim – крайні показники.

Таким чином, вирубуються дерева розміром від 5 до 72 см. Переважають середньовікові
дерева з діаметром стовбура від 14 до 30 см. На час огляду лісосмуг у них були і старі пеньки
попередніх років, які ми не враховували.

Рис. 1. Розмірно-кількісна характеристика вирубаних дерев
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Рис. 2. Заміри діаметру пенька японської софори

Завершення
Лісосмуги Степової зони перебувають під загрозою знищення. Високі темпи вирубування
лісосмуг приведуть до втрати ними свого функціонального призначення в найближчий час,
що в умовах зміни клімату в сторону супер засушливості в степах Очаківщини сприятиме загрозі відновлення пилових бурь та значної втрати родючості ґрунтів. Аналогічна ситуація спостерігається у всій Миколаївській області, а також в Херсонській, Одеській та інших областях
півдня України.
Фактично лісосмуги, на які держава витратила великі кошти, зараз ніким не охороняються, безконтрольно вирубуються і випалюються та втрачають своє призначення. Вирішення цієї
проблеми потребує масового тиску зі сторони громадських екологічних організацій на органи
державної влади та місцевого самоврядування. Їх необхідно змусити вжити негайних заходів
зі збереження полезахисних лісосмуг.
Використані джерела:

1. Воинственский М. А. Птицы степной полосы Европейской части СССР. Современное состояние
орнитофауны и ее происхождение. – К.: Изд-во АН УССР, 1960. – 292 с.
2. Петрович О. З. Птахи полезахисних лісосмуг в межах Вознесенського району Миколаївської області
у гніздовий період // Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова». – 2014. – Т. 16. – С. 46–55.
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Попова Олена Миколаївна
Русєв Іван Трифонович
Ужевська Світлана Пилипівна
Національний природний парк «Тузловські лимани»
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Проблеми підрахунку збитків
на територіях природно-заповідного фонду
на прикладі розорювання ландшафтного заказника
«Тарутинський степ» (Одеська область)
Однією з форм реакції адміністрації об’єктів природно-заповідного фонду на порушення
режиму територій, стану рослинного і тваринного світу є підрахунок завданих збитків у грошовому еквіваленті з метою подальшого здійснення дій щодо компенсації цих збитків з боку
порушників. Але ті документи, що зараз регламентують підрахунок збитків, дозволяють врахувати не всі порушення. Для підрахунку деяких з них необхідні експертні висновки фахівців.
Тому науковим відділам об’єктів ПЗФ необхідно провести відповідні науково-дослідні роботи, щоб бути готовими для обґрунтованого нарахування збитків саме для конкретного об’єкту
природно-заповідного фонду.
Зараз при розрахунках збитків користуються двома документами: щодо об’єктів Червоної
книги України на всій території України збитки нараховуються відповідно Постанови КМУ України № 1030 від 7 листопада 2012 р. «Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення
або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України,
а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)», а щодо різноманітних інших порушень власне на територіях ПЗФ – за Постановою КМУ № 541 від 24 липня
2013 року «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушеннями
законодавства “Про природно-заповідний фонд».
Як приклад розглянемо порушення, що відбулися у 2016 році при розорюванні ландшафтного заказника місцевого значення «Тарутинський степ» площею 5200 га (з них
4800 га пасовищ та 400 га лісових насаджень), створеного 26 квітня 2012 року рішенням
Одеської обласної ради № 445-VI на території так званого колишнього військового полігону загальною площею понад 24 тис. га. Не зважаючи на те, що полігон існував у Тарутинському районі з 1946 року до 2004 року, документально права на цю територію з боку Міністерства оборони України (далі – МО) ніяким чином не були оформлені. Сутність даного
порушення полягає в тому, що Білгород-Дністровська квартирно-експлуатаційна частина
(далі – КЕЧ) МО, яка, відповідно, ніяких фактичних прав на територію всього полігону та
заказника зокрема, не мала, уклала договори на вирощування тут сільськогосподарських
культур з ПП «Шанс-2016», ФОП Михайленко та ін. У процесі виконання договорів з КЕЧ
названі фірми на даний час розорали 1500 га пасовищ, з них 1200 га – в межах заказника,
300 га – поза ними.
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Як відомо, режим заказника визначається його типом: у ландшафтному заказнику охороняються саме ландшафти, тобто власне екосистеми з усіма складовими. Оранка є найгіршим
варіантом антропогенного впливу на екосистеми, оскільки повністю їх знищує.
Діяльність фірм зі знищення заказника шляхом розорювання мала декілька послідовних
складових: 1) спочатку проводили знищення степової рослинності шляхом внесення гербіцидів; 2) потім здійснювали випалювання рослинності, як трав’янистої, так і деревної; 3) далі проводилась розчистка території від снарядів, які раніше, в період військових навчань на полігоні,
не вибухнули, та їх залишків (також 6.11.2016 р. було здійснено підрив снарядів в межах заказника без дотримання правил безпеки); 4) спеціальними механізмами вирівнювали рельєф
(знищували горби та западинки); 5) знищували поодинокі дерева та кущі шляхом їх виривання з коренем; 6) насамкінець проводилась суцільна оранка ґрунту на глибину не менше 0,5 м;
7) вирівнювався мікрорельєф шляхом розбивання та зменшення грудок ґрунту; 8) можливо, на
деяких ділянках здійснено посів сільськогосподарських культур.
Зазначимо, що такий варварський спосіб знищення природних екосистем, як розорювання, навіть не значиться у цитованих вище постановах. Тому загальний збиток слід визначати
як суму окремих складових – збитків за окремими порушеннями.
Постанова № 541 містить 10 додатків, які дозволяють підрахувати: 1) пошкодження дерев
та рослин, що мають здерев’яніле стебло, до ступеня припинення росту (додаток 1); 2) пошкодження дерев та рослин, що мають здерев’яніле стебло, до ступеня неприпинення росту
(додаток 2); 3) незаконний збір або знищення дикорослих трав’янистих рослин… (додаток 6);
4) незаконне добування чи знищення об’єктів тваринного світу, пошкодження або знищення їх
жител та споруд, місць перебування та розмноження (додаток 7); 5) самовільне використання
земель, зняття ґрунтового покриття, забруднення та засмічення їх території (додаток 10).
Враховуючи, що підрахунок збитків від знищення різних складових екосистем потребує
різних за визначеністю та точністю даних (найбільш точними можуть бути підрахунки, які визначаються лише розміром площі, найбільш складними – ті, що враховують показники, які
складно вимірюються), збитки від розорювання заповідного степу були розподілені, щонайменше, на три складових: 1) збитки, пов’язані з самозахопленням земельної ділянки; 2) збитки у зв’язку зі знищенням об’єктів рослинного та тваринного світу, у тому числі з Червоної
книги України; 3) збитки від знищення екосистем, у зв’язку з чим вони припинили надавати
екосистемні послуги.
Збитки, пов’язані з самозахопленням земельної ділянки, мають дві складові, кожна з яких
підраховуються окремо, це: а) самовільне зайняття земельної ділянки та б) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням. Розрахунки цих збитків проводять за «Методикою
визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок,
використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву
(родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу», затвердженою Постановою КМУ України
№ 963 від 25 липня 2007 р., на яку посилається додаток 10 постанови № 541.
Розрахунок збитків від самовільного зайняття земельної ділянки здійснюється за формулою: Шс = Пс × Нп × Кф × Кі, де Шс – збитки та Пс – площа, і враховує константи: середньорічний дохід (Нп), який для об’єктів ПЗФ в Одеської області (крім Чорноморського узбережжя) становить 1611 грн/га, коефіцієнт функціонального використання (Кф), який для об’єктів
природно-заповідного фонду є найвищим і дорівнює 10; коефіцієнт індексації нормативної
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грошової оцінки земель (Кі), який на кінець 2016 року дорівнював 1.9564. Отже, для Тарутинського району Одеської області на кінець 2016 року цей показник становив 31 517.60 грн/га,
тобто для всієї розораної ділянки заказника – 37 821 120 грн.
Збитки від використання земельної ділянки не за цільовим призначенням додаються до загального збитку, якщо внаслідок вирощування сільськогосподарської продукції отримано дохід,
або не додаються, якщо порушник не отримав конкретного прибутку. Але у будь-якому випадку
цю суму слід довести до відома порушника. Підрахунок збитків від використання земельної ділянки не за цільовим призначенням розраховується за формулою: Шц = Пн × 0,33 × (Нп + Нф ×
× Кр) × Ко × Кі, яка, крім даних з попередньої формули, додатково враховує середньорічний
додатковий дохід, отриманий при фактичному використанні земельних ділянок для виробництва сільськогосподарської продукції на ділянках, які за цільовим призначенням є землями природно-заповідного фонду (Нф), що становить 779 грн/га, коефіцієнт для врахування регіональної
відмінності формування середньорічного доходу, отриманого від фактичного використання земельної ділянки не за цільовим призначенням (Кр), який для Одеської області становить 0.91
(0.33 – коефіцієнт для врахування частки середньорічного доходу, що перерозподіляється через
державний та місцеві бюджети). Для Тарутинського району збитки від використання 1 га земельної ділянки не за цільовим призначенням становлять 14 977.49 грн/га, тобто для всієї розораної площі заказника – 17 972 988 грн.
Збитки від знищення та пошкодження компонентів біоти та місць їх перебування відповідно фаху експертів були поділені на три групи: рослини, безхребетні тварини, хребетні тварини.
Кожен експерт окремо розглядав: 1) види з Червоної книги (за постановою № 1030); 2) інші
види відповідних систематичних груп (за постановою № 541).
Для розрахунків збитків, нанесених рослинам з Червоної книги, необхідно знати їх видовий склад, щільність та загальну площу, яку займають їхні ценопопуляції. Розмір шкоди від знищення однієї червонокнижної рослини Тарутинського степу становить 49 грн.
(Astragalus dasyanthus, Bulbocodium versicolor, Ornithogalum oreoides, O. refrctum, Shternbergia
colchiciflora, Stipa pennata, S. pulcherrima, Tulipa hypanica), 62 грн. (Crocus reticulatus, Glycirrhisa
glabra, Pulsatilla pratensis, Stipa capillata, S. lessingiana, S. ucrainica), та 410 грн. (Caragana
scythica). Збитки від знищення рослин з Червоної книги були підраховані на основі власних
досліджень автора на даній території у 2008–2013 рр., і склали для всієї розораної території
5 505 936 000 грн, у тому числі для заказника 4 404 748 800 грн.
Види рослин, не включені до Червоної книги, обліковуються за загальною середньою щільністю особин деревних і недеревних рослин (загалом всіх видів). При цьому слід пам’ятати, що
до групи деревних включені й напівдеревні форми. Розмір шкоди від знищення одного дерева
становить від 93 грн (при діаметрі до 10 см) до 6622 грн (при діаметрі 46–50 см) та більше,
одного куща – 247 грн, одного кущика, напівкущика – 99 грн, однієї трав’янистої рослини –
44 грн. Якщо ріст рослини не припинено, за її пошкодження збиток становить: для дерева – від
27 грн (діаметром менше за 10 см) до 1909 грн (діаметром 46–50 см), куща – 60 грн, кущика, напівкущика – 27 грн. Знищення однієї трав’янистої рослини «коштує» 44 грн. Основною
проблемою для підрахунку даної складової була відсутність повних власних даних кількості
трав’янистих рослин на одиниці площі (1 кв. м), а стан напівспокою степу у листопаді не дозволяв достовірно підрахувати цей показник (для повного визначення останнього необхідно
декілька обліків протягом вегетаційного періоду). Підрахунки щільності рослин Тарутинського
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степу у листопаді відповідали у середньому 100 екз./кв. м. Це у цілому відповідає літературним даним стосовно Буджацьких степів, частиною яких є Тарутинський степ [5], на 1 кв. м
яких зростає від 21 до 32 видів рослин. Наведені [у 5] схеми розташування рослин на ділянках
1 кв. м дають можливість підрахувати кількість трав’янистих рослин на одиниці площі – вона
становить 100-110 екз. При підрахунку збитків ці дані нами були свідомо занижені вдвічі, враховуючи можливе заперечення про фактичну меншу щільність рослин порушених ділянок степу. Але збитки від знищення трав’янистих рослин заказника «Тарутинський степ» і за таких
умов склали досить значну суму – 26 400 000 000 грн.
Збитки, нанесені безхребетним тваринам, підраховані канд. біол. наук С. Ф. Ужевською.
Серед об’єктів Червоної книги враховані 5 видів комах (Iphiclides podalirius (L., 1758); Papilio
machaon (L., 1758); Saga pedo (Pallas, 1771); Scolia maculata (Drury, 1773); Zerynthia polyxena
(Denis et Schifermuller, 1775). На основі врахування чисельності особин та грошової оцінки їх
знищення (від 25 до 133 грн/шт.) підраховано, що збитки складають 52010 грн/га, а загалом
від розорювання 1200 га – 62 412 000 грн.
Серед інших безхребетних тварин, які не включені до Червоної книги України, враховано понад 40 позицій додатку 7 постанови № 541 (метелики, жуки, богомоли, сітчастокрилі, перетинчастокрилі, двокрилі, павукоподібні, багатоніжки тощо, збитки від знищення однієї особини яких варіюють від 1 до 31 грн). Збитки від знищення врахованих
безхребетних тварин становлять 9846480 грн/га, загалом від розорювання 1200 га степу –
11 815 776 000 грн.
Збитки, нанесені хребетним тваринам, розраховані доктором біол. наук І. Т. Русєвим. Серед тварин Червоної книги враховані 7 видів ссавців (Cricetus cricetus, Cricetulus migratorius,
Felis silvestris, Mustela ermine, Mustela eversmannii, Nannospalax leucodon, Sicista subtilis) та
4 види птахів (Burhinus oedicnemus, Buteo rufinus, Coracias garullus, Tadorna ferruginea), які
мають нори та гнізда в землі на території степу. Збитки від знищення цих тварин варіюють
від 300 до 15 000 грн. Як відомо, за кожне знищене чи пошкоджене гніздо, нору, інше житло
тварин з-поміж видів, занесених до Червоної книги України, компенсація здійснюється у
трикратному розмірі. На основі врахування чисельності особин та їх нір (гнізд) встановлено,
що збитки складають 17 516 820 грн/1000 га, у тому числі власне для території заказника –
21 020 184 грн.
Серед інших хребетних тварин, які не включені до Червоної книги України, в межах заказника враховано 16 видів ссавців (Сapreolus capreolus, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens,
Erinaceus europaeus, Lepus europaeus, Martes foina, Meles meles, Micromys minutus, Mus
spicilegus, Mustela nivalis, Nyctereutes procyonoides, Sorex araneus, Sorex minutus, Sus scrofa,
Talpa europaea, Vulpes vulpes), збиток від знищення яких варіює від 25 до 11 000 грн/шт. Як
відомо, збиток від знищення (розорення) гнізда, нори, інших жител тварин, становить двократний розмір такси за даний вид тварин. Нараховані збитки від знищення хребетних тварин
та їхніх жител загалом становлять 2 553 924 грн.
Останнім часом все більше уваги приділяється екосистемним функціям та послугам, що
забезпечують існування людства. При багатьох запропонованих у літературі класифікаціях
екосистемних послуг [1 та ін.] нам вдалося знайти лише один варіант їх грошової оцінки
(таблиця [3, 4]). У наведеній таблиці вартість послуг нами переведена в гривні та умовні
одиниці.
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Таблиця. Грошова оцінка екосистемних послуг степових екосистем [4]
Екосистемна послуга

Підходи й методи оцінки

Кліматорегулююча

Грошова оцінка можливих втрат «врожаю на корені» за рахунок дії
кліматичних чинників (недолік / надлишок тепла і вологи), «недобір» врожаю зернових, сіна в аномальні за метеоумовами роки
Розрахунок знижен ня втрат стоку річок при оранці й ерозії степових схилів через витрати на компенсацію
Оцінки обсягів депонування вуглецю з урахуванням можливої
вартості 1 тонни фіксованої вуглецю (від 5 до 50 доларів США за
1 т); депонується до 1.0 т/га в рік
Розрахунок витрат на роботи із захисту схилів від ерозії й рекультивації порушених земель і запобігання ризику ерозії – 0.1–2.5 % від
страхової Σ – з розрахунку, що в такому потребує 90 % території
Оцінка через витрати на ліквідацію наслідків забруднення: створення геохімічних «пасток», «розведення» стоків до безпечного рівня
та ін.; базується на визначенні витрат з досягнення екологічних
нормативів та забезпечення їх дотримання в наступний термін
Оцінка через витрати на створення аналогічного рівня продукції (до
20-30 т/га в рік) при вартості тільки насіння для посіву на 1 га до
3–4 тис. грн при рекультивації
Пряма оцінка через вартість «просторово розподілених» ресурсів
(ягід, грибів, заготівлі сіна, лікарських трав, мисливської фауни, продуктів рибальства та ін.), що вилучаються без наслідків для природи
Оцінки через середні показники питомих витрат на утримання
степових заповідників (середнє – 92 грн/га в рік)
Розрахунки через ефект зниження рівня захворюваності та оплати
за лікарняними листками тих, хто вибирає відпочинок або агротуризм в степових регіонах
Оцінки з використанням середнього для особливо охоронюваних
природних територій Росії сучасного доходу від рекреаційної діяльності
Можливі розрахунки через різницю вартості землі й сільських
будинків на збережених степових ландшафтах і поза ними, а також
через «готовність платити» туристів, відвідувачів заповідників і
національних парків за вхід, транспортні витрати та ін.

Водорегулююча
Стабілізація складу
атмосфери
Грунтозахисна

Асиміляційна

Біопродукційна
(родючості ґрунтів)
Біоресурсна

Збереження
біорізноманіття
Оздоровча

Рекреаційна (комерційне
використання)
Гедонічна (некомерційне
використання,
вартість існування і
невикористання)
Всього

Грошова оцінка,
грн (дол.)/га
за рік
56–84
(2–3)
84–140
(3–5)
84–468
(3–16.7)
140–1868
(5–66.7)
187–273
(6.7–13.3)

5600–7476
(200–266.7)
48–140
(1.7–5)
92
(3.3)
8–14
(0.3–0.5)
(48–56)
1.7–2
76
(2.7)

6440–10775
(230–385)

Отже, враховуючи вартість екосистемних послуг знищеної ділянки заказника «Тарутинський степ» за найменшим порогом, отримуємо 7 728 000 грн.
Таким чином, із залученням експертних оцінок, вдалося підрахувати збитки від розорювання ландшафтного заказника «Тарутинський степ» в обсязі 42 770 033 016 грн. Це у 3.5 рази
більше, ніж нарахували екологи Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ) і фахівці WWF, які оцінили збитки, завдані заказнику, в 12.4 млрд грн [2]. Але і наше
значення все ж таки не охоплює всі збитки повністю. Нами, щонайменше, не враховані: збиток
від знищення частини безхребетних тварин, плазунів та амфібій і їхніх жител за відсутністю
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даних; збиток від знищення дерев та кущів, вирваних з коренем через їх знищення порушником; збиток від знищення до стадії припинення або неприпинення росту дерев та кущів
у лісових насадженнях внаслідок підпалу через необхідність кропіткої роботи з вимірювань
діаметру кожного дерева та проблем з встановленням категорії (припинення або неприпинення росту) кожної рослини; збитки від забруднення території гербіцидами тощо. Неможливо
підрахувати збитки від випалювання степової рослинності, хоча за такі дії на об’єктах ПЗФ за
ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 245 Кримінального Кодексу України передбачені значні штрафи, але вони не враховують розмір площі, на якій була
спалена рослинність.
Відсутність офіційних методик щодо підрахунків збитків від припинення надання різними ценозами екосистемних послуг дає можливість їх не враховувати, наприклад, екологічній
інспекції, у повноваження якої ця діяльність входить. Частина даних також може бути не врахована судом.
Отже, внаслідок проведеної роботи можна зробити наступні висновки.
Кожна установа природно-заповідного фонду повинна, не очікуючи форс-мажорних обставин, підрахувати показники природних екосистем, які дозволять, за необхідності, достовірно розрахувати збитки від їх знищення. До таких показників відносяться: щільність кожного
виду з Червоної книги України, що зростає або мешкає на території ПЗФ, площі, зайняті популяціями видів, розміщення популяцій на території ПЗФ, розміщення та чисельність гнізд та
нір тварин, кількість деревних, трав’янистих та напівдеревних видів рослин на одиниці площі
в різних угрупованнях.
Отримані наукові дані слід офіційно зафіксувати актами з підписами декількох осіб з метою
подальшого використання матеріалів в судових позовах. Чим більше конкретних даних буде
зафіксовано, тим точніше можна буде підрахувати збитки.
За наявності офіційних такс для розрахунку розміру компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної
книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)
та обчислення розміру шкоди, заподіяної порушеннями законодавства про природно-заповідний фонд, методики щодо визначення збитків від припинення надання біогеоценозами
екосистемних послуг взагалі відсутні. Не зважаючи на складність цих розрахунків, їх актуальність у сучасному світі не викликає сумнівів і постійно зростає. Тому Міністерству екології
та природних ресурсів України слід здійснити роботу щодо розробки та затвердження таких
методик.
Також слід зазначити, що розглянуті методики мають низку недоліків: наприклад, незрозумілим є поділ території на «Чорноморське узбережжя» України та інші ділянки; відсутні показники щодо збитків від випалювання іншої рослинності, крім «сухої водно-болотної»,
хоча часто випалюють і інші типи рослинності; незрозуміло, чому у постанові № 541 розмір
збитку від випалювання 1 га водно-болотної рослинності різниться в залежності від загального розміру площі, що згоріла, хоча негативні наслідки на кожному гектарі при цьому майже
однакові; методики не відрізняють ріллю та пасовища – вони розглядаються разом як сільськогосподарські землі, що цілком дозволяє розорювати пасовища. У зв’язку з цим слід вже
затверджені методики удосконалити.
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Національний природний парк «Тузловські лимани»
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Сучасний стан природно-заповідного фонду Одеської області,
його репрезентативність та перспективи розвитку
Природно-заповідний фонд (далі – ПЗФ) виконує важливі функції збереження природних
комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну
та іншу цінність. Він створюється з метою збереження природної різноманітності ландшафтів,
генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. Природно-заповідні території визначаються також як ключові території у складі екологічної мережі й виступають їх ядрами, тобто осередками збереження екосистем, середовищ існування біологічних
видів і ландшафтів. «Створення заповідних територій сьогодні є єдиним реально працюючим
в Україні механізмом охорони природних екосистем, ландшафтів, рослинних угруповань та
рідкісних видів з тих, охорона яких передбачена національним законодавством України. Інші
природоохоронні напрямки, що існують у законодавчій площині, на кшталт формування екомережі або ведення Червоної та Зеленої книг, мають практичну реалізацію переважно у формі
надання конкретним територіям статусу ПЗФ. Адже інших механізмів, наприклад, доступної
в країнах Євросоюзу системи ділянок природоохоронних територій NATURA 2000, в Україні немає» [1: c. 9]. Тому стану ПЗФ на регіональному рівні слід приділяти особливу увагу.
Заповідні землі в Україні на 01.01.2017 р. займають 6,3 % території. Cтратегія державної екологічної політики України передбачає розширення площі ПЗФ в Україні до 10 % у 2015 році та до 15 %
у 2020 році, а в Одеській області – до 7,6 % на 1 січня 2017 р. та до 10,4 % – на 1 січня 2021 р. [5, 7].
Рішення про створення об’єктів ПЗФ приймають органи державної влади та місцевого самоврядування. Тому в першу чергу необхідним є аналіз стану ПЗФ за адміністративними областями та районами.
Одним з 12 основних наукових принципів формування мережі об’єктів ПЗФ є її репрезентативність [2], яка передбачає охорону різноманіття не лише раритетних, а й типових біосистем, зокрема,
відповідно ландшафтних особливостей та специфіки рослинних угруповань. Тому метою роботи
була загальна характеристика ПЗФ Одеської області станом на 01.01.2017 та аналіз розподілу кількості та площ об’єктів ПЗФ за адміністративними, геоботанічними та фізико-географічними районами, а також охоплення охороною різних типів екосистем та можливості покращання ситуації.
Одеська область, яка є найбільшою в Україні (займає 5,5 % її території), лежить на крайньому південному заході держави. Згідно з адміністративним районуванням, вона включає
26 районів.
Сучасні фізико-географічне та геоботанічне районування України досить сильно різняться, що
унеможливлює їх одночасний розгляд [6]. За фізико-географічним районуванням України, Одещина розподіляється на 5 фізико-географічних областей та 17 районів [2]. Відповідно до сучасного
геоботанічного районування України, Одеська область лежить в межах п’яти геоботанічних округів
[6], які ми поділяємо на 14 геоботанічних районів (з врахуванням [4] та власних даних).
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На даний час (01.01.2017 р.) природнозаповідний фонд Одеської області налічує
123 об’єкти, які займають площу 159974,1992 га,
що становить 4,53 % площі області (якщо враховувати фактичну площу ПЗФ). За цим показником Одеська область займає друге-третє місце
серед адміністративних областей України, цілком розташованих у Степовій зоні [7].
ПЗФ області включає 16 об’єктів загальнодержавного значення. При тому, що частка
кількості об’єктів загальнодержавного зна- Рис. 1. Кількість (А) та площа (Б) об’єктів
чення становить 13 %, на них припадає 30 % ПЗФ загальнодержавного (1) та місцевого (2)
всієї площі ПЗФ Одеської області (рис. 1).
значення в Одеській області
Як відомо, фактична охорона об’єктів ПЗФ
може здійснюватися лише там, де наявна
спеціальна адміністрація [1]. Таких об’єктів
в області 15 (12 %), але вони займають майже
три чверті площі ПЗФ Одещини (рис. 2).
ПЗФ Одеської області включає 67 природних об’єктів та 56 об’єктів штучного походження, тобто природних об’єктів лише на
8 % більше. При цьому площа об’єктів ПЗФ
природного походження становить 99 % всієї
площі ПЗФ (рис. 3).
Загалом з одинадцяти категорій ПЗФ
Рис. 2. Кількість (А) та площа (Б) об’єктів
України в Одеській області представлені
ПЗФ з адміністрацією (1) та без неї (2)
дев’ять. Кількісно переважають пам’ятки в Одеській області
природи, заказники та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, а за площами –
біосферний заповідник – Дунайський – та національні природні парки: Нижньодністровський
та «Тузловські лимани», площа яких разом наближається до площі Дунайського біосферного
заповідника (рис. 4).

Рис. 3. Співвідношення кількості (А) та площ (Б) природних (1) та
штучних (2) територій та об’єктів ПЗФ в Одеській області
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Рис. 4. Розподіл об’єктів ПЗФ Одеської області різних категорій за площами (ДБЗ – Дунайський
біосферний заповідник, НПП – національні природні парки, РЛП – регіональні ландшафтні парки,
Зак. – заказники, ПП – пам’ятки природи; ППСПМ – парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, ЗУ – заповідні урочища)

Рис. 5. Кількість та частка об’єктів ПЗФ різної площі в Одеській області

Окремі об’єкти ПЗФ за площею дуже різняться, переважають об’єкти з площею менше
ніж 1 га: їх частка становить 35,0 % (рис. 5). Загалом 80 об’єктів (65,0 %) мають площу менше
ніж 50 га. Таким чином, функцію збереження екосистем та екосистемні послуги з більш-менш
помітним результатом реально можуть виконувати лише 43 території ПЗФ області (35,0 %). Це
відповідає 4,52 % заповідності території (з врахуванням накладання різних об’єктів ПЗФ на
карті). Тобто частка заповідності Одеської області майже повністю забезпечується природними
й напівприродними територіями площею більше ніж 50 га.
Загалом в обласному центрі розташовано 46 об’єктів ПЗФ (37,3 %), поза межами м. Одеси –
77 шт., серед них 8 точкових (площею до 0,2 га), 11 – площею менше ніж 1 га та 33 – площею менше
ніж 50 га. Отже, ПЗФ Одеської області без врахування Одеси представлений всього 66 природними
або напівприродними територіями, площа яких становить більше ніж 1 га та 44 – більше ніж 50 га.
Розподіл об’єктів ПЗФ за адміністративними районами вкрай нерівномірний. Середній показник заповідності області (4,53 %) перевищений у семи (26,9 %) районах: найбільший він
у Кілійському (34,39 %), Татарбунарському (18,59 %) та Савранському (13,6 %), значний в Овідіопольському (9,91 %), Біляївському (7,3 %), Білгород-Дністровському (6,02 %), Балтському
(4,93 %). Відсоток заповідності від 3 до 4 % має один район (Кодимський), від 2 до 3 % – три
райони (Ананьївський, Лиманський (кол. Комінтернівський), Тарутинський), від 1 до 2 – три
райони (Березівський, Ізмаїльський, Захарівський (кол. Фрунзівський). Менше ніж 1 % запо190
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відних площ мають 8 районів. Не має жодного об’єкту ПЗФ у чотирьох районах: це Окнянський
(кол. Красноокнянський), Любашівський, Ренійський і Саратський. Особливе занепокоєння
викликає відсутність об’єктів ПЗФ у Окнянському районі, який знаходиться в окремому геоботанічному окрузі на межі з Молдовою і має ділянки зі специфічними петрофітними степами.
Розподіл об’єктів ПЗФ за фізико-географічними районами також нерівномірний. З 19 фізико-географічних районів України, що знаходяться в межах Одеської області, три заходять
сюди лише своїми краями (Любашівсько-Кривоозерський, Чичиклійсько-Бузький, Березансько-Криничанський). Заповідні об’єкти є лише в останньому, і частка заповідності в ньому
найбільша серед всіх фізико-географічних районів Одеської області – 45,07 % – за рахунок
Тилігульського регіонального ландшафтного парку, який припадає саме на ту незначну ділянку району, що заходить в межі Одеської області.
Частка заповідності окремих фізико-географічних районів в межах області коливається від 0
до 45,07 %. На другому місці Ренійсько-Кілійський р-н з 36,02 % площі ПЗФ, на третьому – Кундуцько-Бурнаський (17,1 %), на четвертому – Нижньокучургансько-Дністровський (11,76 %). На
наступному – Балтсько-Савранський (7,97 %). Чотири райони мають заповідні об’єкти на 1-3 %
своєї площі, а вісім – на площі, меншій ніж 1 %. При цьому з них два фізико-географічні райони
не мають заповідних об’єктів взагалі (Арцизько-Саратський, Кагульсько-Катлабузький).
Якщо порівняти між собою фізико-географічні області, то видно, що частка заповідності
серед них варіює від 0,84 % (Південномолдовська схилово-височинна область) до 14,05 % (Задністровсько-Причорноморська низовинна область). Дві області (Задністровсько-Причорноморська та Дністровсько-Бузька низовинні) мають частку заповідності вищу за середню, три
інші – нижчу за неї. З цього витікає, що особливу увагу стосовно пріоритету розширення ПЗФ
слід приділити Південномолдовській та Південноподільській схилово-височинним областям.
За геоботанічним районуванням України, частка заповідності окремого геоботанічного району варіює від 0,006 (Придунайсько-озерний) до 50,06 % (Нижньодністровський). П’ять районів мають частку заповідності більше за середню в області та дев’ять – значно нижчу. На
другому місці після Нижньодністровського знаходиться Дунайський р-н з 40,58 % ПЗФ. Вище
за середній показник області також мають Савранський (12,72 %), Тузлівський (12,28 %), Придністровський (6,32 %) та Приморський (5,5 %) геоботанічні р-ни. Частку заповідності 2–3 %
має один геоботанічний район (Хаджибейсько-Куяльницький), 1–2 % – один (Кодимський) та
менше ніж 1 % – шість (Ягорлицький, Кучурганський. Куяльницько-Тилігульський, Південномолдовськовисочинний, Когильницько-Саратський, Придунайсько-озерний).
Регламентовані перспективні показники заповідності Одеської області перевищені лише
в п’яти геоботанічних районах: Нижньодністровському, Дунайському, Тузлівському, Савранському та Приморському. Чотири з них пов’язані з крупними водотоками або водоймами й
знаходяться на півдні області – на узбережжі Чорного моря.
На рівні геоботанічних округів, які вважаються основними фітоценохоріонами [3], перспективні нормативні показники як на 2017, так і на 2021 рік перевищені лише в одному – Дунайсько-Дністровському (12,6 %,). Два округи мають відсоток заповідання вищий за нинішній
середній в області (Південноподільський – 5,74 %, Одеський – 6,57 %), але три характеризуються часткою заповідності менше ніж 1 % (Дністровсько-Бузький – 0,47 %, Південнокодринський – 0,61 %, і особливо низькою є частка ПЗФ у Саратському геоботанічному районі – 0,1 %).
Це регіони зі зростанням у минулому різнотравно-злакової степової рослинності.
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Крім аналізу фізико-географічних та геоботанічних хоріонів, було встановлено, які саме
екосистеми охороняються на окремих територіях ПЗФ (рис. 6). Виявляється, що найбільша
увага у степовій Одеській області приділена охороні лісових екосистем: напівприродні або
штучні ліси охороняються у 88,9 % об’єктів ПЗФ. Степові ділянки присутні на 38,9 % об’єктів
ПЗФ області, але слід підкреслити, що ми враховували навіть незначні фрагменти зональних
степових екосистем, які зберігаються на узліссях та галявинах природних та штучних лісів.
Таких об’єктів, де степові угруповання переважають за площею, тобто які створені для охорони
саме степових екосистем, значно менше – всього п’ять. Це регіональний ландшафтний парк
«Тилігульський», заказники Тарутинський степ, Костянська балка, Калинівський і Жовтневий.
Частка об’єктів ПЗФ, в яких охороняються інтразональні екосистеми, не перевищує 28 %,
а для деяких таких екосистем є значно меншою (рис. 6).
У Лісостепу об’єкти ПЗФ представлені лісовими масивами, у яких нерідко наявні водойми, з останніми пов’язані болотні й лучні екосистеми. Різноманіття екосистем, що охороняється у Степовій підзоні Одещини, є більшим, ніж у Лісостепу, але й тут переважають лісові
екосистеми, здебільшого штучні, а степові угруповання зафіксовані лише у половині об’єктів
ПЗФ. Загалом 77,8 % територій ПЗФ Одеської області, що мають площу більше ніж 1 га (а саме
42 об’єкти) входять до складу лісового фонду, який підпорядкований Одеському обласному
управлінню лісового та мисливського господарства.
Розподіл степових ділянок за геоботанічними округами наступний. В Лісостепу та в межах
смуги різнотравно-злакових степів у Дністровсько-Бузькому окрузі різнотравно-злакових степів
та байрачних лісів не має жодної степової ділянки, що охороняється. В останньому окрузі не має
під охороною і байрачних лісів, є лише плакорні лісові масиви штучного походження. Саратський
округ різнотравно-злакових степів представлений найбільшою після біосферного заповідника
Асканія-Нова ділянкою степу – ландшафтним заказником «Тарутинський степ» (5200 га) та ентомологічним заказником «Жовтневий» (15 га). Дунайсько-Дністровський округ злакових та полиново-злакових степів і плавнів не має степових ділянок під охороною, крім відносно незначних
площ степових угруповань НПП «Тузловські лимани» та піщаного степу Дунайського біосферного
заповідника на Жебріянскому пасмі. Одеський округ злакових та полиново-злакових степів, засолених луків, солончаків та карбонатних відслонень представлений степами у регіональному
ландшафтному парку «Тилігульський», ботанічному заказнику «Калинівський» (92 га), який входить до складу даного РЛП та заказнику «Костянська балка» (28 га).

Рис. 6. Частка об’єктів ПЗФ з різними екосистемами
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Рис. 7. Динаміка створення нових об’єктів та територій ПЗФ в Одеській області

Отже, мала загальна частка заповідності області та завдання, які у зв’язку з цим стоять
перед органами місцевого самоврядування, вимагають створення нових об’єктів ПЗФ, в першу
чергу, з врахуванням природного районування. Але ця робота в області здійснюється відповідними державними органами незадовільно. Рис. 7 свідчить, що в після 2012 року не було
створено жодного нового об’єкту ПЗФ, не зважаючи на те, що цього вимагають задекларовані
умови сталого розвитку регіону. Протягом 2012 року до ПЗФ увійшли лише ті об’єкти, ініціатором створення яких були місцеві органи влади найнижчого рівня або місцеві мешканці
(вчителі або власники дерев).
Вже багато років в області ніяк не завершиться робота зі створення Куяльницького національного природного парку, проект створення якого було підготовлено ще у 2009 році.
Фахівцями розроблені, зокрема, в рамках проекту за підтримки ЄС «Посилені економічні й
правові інструменти для збереження степового біорізноманіття, адаптації до зміни клімату
та її пом’якшення (Степове біорізноманіття)» та передані департаменту екології та природних
ресурсів Одеської ОДА проекти створення декількох заказників (Роксолани Овідіопольського
р-ну, «Аджалицький» Комінтернівського р-ну, Серпневе, Підгірне Тарутинського р-ну та інші).
Але результатів щодо створення нових об’єктів ПЗФ немає.
Не ведеться робота і з формування сучасного переліку перспективних для заповідання територій. Останній перелік таких територій був затверджений у 1993 році, він налічував 85 позицій, і зараз він дуже застарів. З нього близько 20 об’єктів вже увійшли до складу ПЗФ області. Частка територій природоохоронне значення втратили. Необхідним є перегляд цього
переліку та створення нового списку перспективних для заповідання об’єктів. Деякі території
з цього списку науковцями обстежені, знайдені нові перспективні для заповідання ділянки,
але цю роботу слід проводити системно, з врахуванням всієї території області, і ця робота повинна бути спеціально профінансована відповідними державними органами.
Також, на наше переконання, до ПЗФ області слід включити всі об’єкти, які входять до інших
охоронних списків, наприклад, всі рамсарські угіддя та об’єкти Смарагдової мережі: лиман Сасик, Куяльницький лиман, систему Дунайських озер (Кагул, Картал, Ялпуг, Кугурлуй, Катлабух,
Китай), Дністровський лиман (ділянки, які не ввійшли до складу Нижньодністровського НПП) [8].
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загальна Цінність, природоохоронна значущість
та перспективи збереження Тарутинського степу
у сучасних умовах
У другій половині 2016 року Тарутинський степ привернув увагу багатьох науковців та
громадськості, як в Україні, так і за її межами, у зв’язку з безпрецедентним фактом його
розорювання, яке здійснювалось за ініціативи Міністерства оборони України. Наразі ефективне збереження цієї природної ділянки залишається вкрай актуальним, тому метою даної
роботи є узагальнення її природоохоронної цінності та розгляд найбільш ефективних шляхів
збереження надалі.
Тарутинський степ ми розглядаємо як неоднорідну територію, що складається:
1) з ландшафтного заказника місцевого значення «Тарутинський степ» площею 5200 га
та 2) з інших не менш цінних ділянок, розташованих поруч з заказником в межах так
званого колишнього військового полігону, які не увійшли до складу заказника (загальною
площею приблизно 4030 га).
Природоохоронна цінність Тарутинського степу полягає у наступному. За загальною площею природних степів Тарутинський степ знаходиться на другому місці в Україні й Європі після біосферного заповідника «Асканія-Нова» (площа заповідного степу якого – 11054 га). Але
в «Асканії-Новій» розповсюджені типчаково-ковилові степи, а у Тарутинському степу зростають більш флористично різноманітні різнотравно-типчаково-ковилові степи. Тобто унікальність Тарутинського степу полягає в тому, що це найбільша (була до розорювання і залишається такою після розорювання 1500 га) ділянка різнотравно-типчаково-ковилових степів України
та Європи. За видовим багатством Тарутинський степ перевищує Асканію-Нову.
На території Тарутинського степу зростає не менше 17 видів судинних рослин з Червоної книги України, а саме: Adonis wolgensis – горицвіт волзький; Astragalus dasyanthus Pall. –
астрагал шерстистоквітковий; Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng – брандушка різнокольорова [2]; Caragana scythica (Kom.) Pojark. – карагана скіфська; Crocus reticulatus Stev.
ex Adam – шафран сітчастий; Glycyrrhiza glabra L. – солодка гола; Ornithogalum bouscheanum
(Kunth) Asch. – рястка Буше; O. oreoides Zahar. – р. гірська [2]; O. refractum Schlecht. – р. відігнута;
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. – сон лучний [2]; Sternbergia colchiciflora Waldst.et Kit – штернбергія
пізньоцвіта; Stipa capillata L. – ковила волосовидна; S. lessingiana Trin. et Rupr. – к. Лессінга;
S. pulcherrima C.Koch – к. найкрасивіша; S. pennata – к. периста; S. ucrainica P.Smirn – к. українська; Tulipa biebersteiniana [1] – тюльпан Біберштейна. В Асканійському степу зафіксовано
майже стільки ж червонокнижних рослин – 19 видів, з них два під питанням [6]. За видовим
складом аборигенних рослин цей степ є унікальним.
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Тут зафіксовано зростання угруповань 6 рослинних формацій, які занесені до Зеленої книги України: формації ковили волосистої – Stipeta capillatae, к. красивішої – S. pulcherrimae,
к. Лессінга – S. lessingianae, к. перистої – S. pennatae, к. української – S. ucrainicae. Причому
останнім часом (за відсутності діяльності військових) площі ковилових угруповань помітно
збільшуються.
У Тарутинському степу мешкає не менше 42 видів тварин з Червоної книги України:1 вид
земноводних (Сoluber сaspius – полоз жовточеревий), 33 видів птахів: Anas strepera (Linnaeus,
1758) – нерозень; Anser erythropus (Linnaeus, 1758) – гуска мала; Anthropoides virgo (Linnaeus,
1758) – журавель степовий; Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) – беркут; Ardeola ralloides
(Scopoli, 1769) – чапля жовта; Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) – сова болотяна; Burhinus
oedicnemus (Linnaeus, 1758) – лежень; Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) – канюк степовий;
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) – лелека білий; C. nigra (Linnaeus, 1758) – л. чорний; Circus cyaneus
(Linnaeus, 1766) – лунь польовий; C. macrourus (S. G. Gmelin, 1771) – л. степовий; C. pygargus
(Linnaeus, 1758) – л. лучний; Coracias garrulus Linnaeus, 1758 – сиворакша; Falco cherrug (Gray,
1834) – балабан; F. peregrinus Tunstall, 1771 – сапсан; Glareola pratincola (Linnaeus, 1766) –
дерихвіст лучний; Grus grus (Linnaeus, 1758) – журавель сірий; Haliaeetus albicilla (Linnaeus,
1758) – орлан-білохвіст; Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) – кулик-довгоніг; Hydroprogne
caspia (Pallas, 1770) – крячок каспійський; Lanius excubitor Linnaeus, 1758 – сорокопуд сірий;
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) – кульон великий; Otis tarda (Linnaeus, 1758) – дрохва;
Otus scops (Linnaeus, 1758) – совка; Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758) – пелікан рожевий; Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) – косар; Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) – коровайка; Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 – чоботар; Regulus ignicapillus (Temminck, 1820) –
золотомушка червоночуба; Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) – казарка червоновола; Sturnus
roseus (Linnaeus, 1758) – шпак рожевий; Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) – огар, та 8 видів
ссавців: Cricetulus migratorius Pall. – хом’ячок сірий; Cricetus cricetus L. – хом’як звичайний;
Felis silvestris – кіт лісовий; Mustela erminea L. – горностай; Mustela eversmanni Less. – тхір степовий; Nannospalax leucodon Nord. – сліпак білозубий; Sicista subtilis Pall. – мишівка степова;
Spermophilus suslicus Guld. – ховрах одеський. Сліпак та мишівка також включені до Червоного
списку Міжнородного Союзу охорони природи.
Тарутинський степ виконує також численні екосистемні послуги: утворення кисню, депонування вуглецю, запобігання ерозії ґрунтів та багато інших.
Значна площа степових екосистем дозволяє мешкати тут тваринам, які потребують для
своєї життєдіяльності особливо значних площ, таких як, наприклад, орлан-білохвіст.
Зараз природоохоронна значущість даної території офіційно визнана тими фактами, що її
частина є об’єктом природно-заповідного фонду України, об’єктом екологічної мережі України
та об’єктом Смарагдової мережі Європи.
На даний час заказник «Тарутинський степ» є об’єктом ПЗФ місцевого значення. Ще
у 2007 році Південним науковим центром НАН і МОН України була виконана науково-дослідна
робота за темою «Створення регіонального ландшафтного парку «Тарутинський степ», якою
було запропоновано створення регіонального ландшафтного парку. Відповідно до Закону «Про
природно-заповідний фонд України» для управління регіональним ландшафтним парком повинна бути створена спеціальна адміністрація (ст. 12), розроблений проект організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів (ст. 24).
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Виконання вказаних умов на той час було фінансово обтяжливим для місцевих бюджетів як районного рівня, так і обласного, і могло б затягнутись на невизначений термін. А це, у свою чергу, не дозволило б забезпечити утримання і використання території у відповідності з вимогами
законодавства щодо даної категорії об’єктів природно-заповідного фонду. У зв’язку з цим, на
вказаному етапі найбільш доцільним було забезпечити виконання умов законодавства щодо
такої категорії природно-заповідного об’єкту, як ландшафтний заказник місцевого значення.
Він і був створений рішенням Одеської обласної ради № 445-VI від 26 квітня 2012 року, в якому
зазначено: «Одеська обласна рада… вирішила: 1. Оголосити ландшафтним заказником місцевого значення «Тарутинський степ» природну територію Веселодолинської сільської ради
Тарутинського району загальною площею земель 5200 га, які не надані у власність або користування, в тому числі сільськогосподарських – 4800 га, лісів та інших лісовкритих площ –
400 га».
Остаточне створення заказника (затвердження положення, винесення меж у натуру, які не
були виконані раніше через брак коштів та реорганізацію Департаменту екології та природних
ресурсів Одеської ОДА) зараз завершується.
Ландшафтний заказник місцевого значення «Тарутинський степ» є також частиною екологічної мережі України. Відповідно до Законів України «Про екологічну мережу України»
(1864-IV, від 24.06.2004 р.) та «Про загальнодержавну програму формування національної
екологічної мережі України на 2000–2015 роки» (1989-III, від 21.09.2000 р.) за рішенням
Одеської обласної ради була розроблена «Програма формування національної екологічної
мережі в Одеській області на 2005-2015 роки». Вона була затверджена Постановою обласної ради 18.11.2005 р. № 705-IV. На шостій сесії Одеської обласної ради VI скликання від
20 травня 2011 року було прийнято рішення «Про затвердження Регіональної схеми формування екологічної мережі Одеської області» (№ 136-VI), розробленої Одеським національним
університетом та відкорегованої іншими фахівцями. На затвердженій картосхемі Тарутинський степ показаний як частина екомережі [7].
Детальна характеристика Тарутинської ключової території міститься у монографії [3]. При
формуванні екологічної мережі України заказник «Тарутинський степ» розглядається як частина Тарутинської ключової території за номером 4в [3]. За недавнім рішенням уряду, територія
заказника автоматично включається до складу екомережі України [4]. Цим документом черговий раз засвідчується важливість об’єктів ПЗФ у створенні екомережі.
Ландшафтний заказник місцевого значення «Тарутинський степ» є також об’єктом Смарагдової мережі Європи відповідно Бернської конвенції, до якої Україна приєдналася у 1996 р.
(Закон України «Про приєднання України до конвенції 1979 року про охорону дикої флори і
фауни та природних середовищ існування в Європі» від 29 жовтня 1996 року № 436/96-ВР).
Робота з розширення Смарагдової мережі в Україні проводилася з 1996 року. У 2011 р. було
оприлюднено список територій-кандидатів, що включав, у тому числі, 5204 га Тарутинського
степу. Була позначена цінність території, що обумовлює існування 24 видів тварин з резолюції
6 Бернської конвенції [5]. Наразі (з 18.11.2016 р.) ця територія як окремий об’єкт «Tarytynskyi
Steppe« площею 6176.00 га вже включена до Реєстру об’єктів Смарагдової мережі Європи за
номером UA0000137 [8]. Порівняння площ і карт заказника «Тарутинський степ» та об’єкту
смарагдової мережі «Tarytynskyi Steppe« свідчить, що територія об’єкту Смарагдової мережі
Європи не обмежена лише заказником.
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Слід зазначити, що наші експедиційні дослідження дозволили у 1,6 разів збільшити перелік тварин, що характеризують цінність даної смарагдової ділянки (у порівнянні з [5]). Тут, за
нашими даними, мешкає 38 видів, що занесені до Резолюції 6 (1998) Конвенції про охорону
дикої флори і фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) [5], у тому
числі 34 види птахів, 3 – земноводних, 1 вид ссавців. Нижче наведено перелік цих тварин
(з номерами відповідно Резолюції 6). Птахи: A022 – Ixobrychus minutus – бугайчик; A023 –
Nycticorax nycticorax – квак; A027 – Egretta alba – чепура велика; A029 – Ardea purpurea – чапля
руда; A030 – Ciconia nigra – лелека чорний; A031 – Ciconia ciconia – лелека білий; A037 – Cygnus
columbianus bewickii – лебідь малий; A038 – Cygnus cygnus – лебідь-кликун; A042 – Anser
erythropus – гуска мала; A073 – Milvus migrans – шуліка чорний; A081 – Circus aeruginosus –
лунь очеретяний; A082 – Circus cyaneus – лунь польовий; A083 – Circus macrourus – лунь степовий; A084 – Circus pygargus – лунь лучний; A091 – Aquila chrysaetos – беркут; A095 – Falco
naumanni – боривітер степовий; A097 – Falco vespertinus – кібчик; A103 – Falco peregrinus –
сапсан; A122 – Crex crex – деркач; A127 – Grus grus – журавель сірий; A129 – Otis tarda – дрохва; A131 – Himantopus himantopus – кулик-довгоніг; A132 – Recurvirostra avosetta – чоботар;
A133 – Burhinus oedicnemus – лежень; A135 – Glareola pratincola – дерихвіст лучний; A222 –
Asio flammeus – сова болотяна; A231 – Coracias garrulus – сиворакша; A242 – Melanocorypha
calandra – жайворонок степовий; A255 – Anthus campestris – щеврик польовий; A338 – Lanius
collurio – сорокопуд терновий; A339 – Lanius minor – сорокопуд чорнолобий; A397 – Tadorna
ferruginea – огар; A403 – Buteo rufinus – канюк степовий; A515 – Glareola nordmanni – дерихвіст степовий; земноводні: 1188 – Bombina bombina – кумка червоночерева; 1220 –
Emys orbicularis – черепаха болотяна; 1298 – Vipera ursinii – гадюка степова; ссавці: 2608 –
Spermophilus suslicus – ховрах крапчастий.
Отже, на даний час цінність ділянки офіційно визнана на місцевому (районному та обласному) та міжнародному рівні, а на загальнодержавному рівні фактичних реальних показників
визнання природоохоронної цінності даної ділянки поки що немає.
Зрозуміло, що з метою забезпечення збереження такої цінної ділянки необхідним актом є
підвищення природоохоронного статусу Тарутинського степу – надання цій території категорії
об’єкту ПЗФ загальнодержавного рівня.
На найпершому етапі спроби вирішення проблеми (за підготовки й участі у нараді в Мінприроди 10.11.2016, за участі представників Міноборони) співробітниками НПП «Тузлівські
лимани», які фактично і припинили безпрецедентне розорювання Тарутинського степу, що
здійснювалось за завданням структур Міністерства оборони, було запропоновано два варіанти: 1) якщо територія військовим потрібна, оголосити на ній заказник загальнодержавного
значення та примусити військових дотримуватися певних обмежень; та 2) якщо територія військовим не потрібна, створити тут національний природний парк, який би міг дати поштовх
розвитку досить депресивному Тарутинському району Одеської області.
За час, що пройшов з першої зустрічі з представниками Міністерства оборони на нараді
в Мінприроди, ситуація прояснилася, стали очевидними відповіді на багато питань, і тому зараз вже можна чітко сформулювати остаточне необхідне і достатнє рішення стосовно шляхів
збереження Тарутинського степу для майбутніх поколінь. Воно полягає у тому, що, вважаючи
на світову унікальність території, Тарутинському степу необхідно надати найвищу можливу
категорію охорони згідно з законодавством України, яка передбачає наявність компетентної
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й відповідальної адміністрації. На жаль, створення природного заповідника або біосферного
заповідника є неможливим, але цілком слушним є створення національного природного парку. Створення ландшафтного заказника загальнодержавного значення суттєво не вплине на
долю території з точки зору її збереження, чого допустити ніяк не можна. Річ у тім, що події, що
розвивалися, продемонстрували повну відсутність з боку структур Міноборони інформованості
щодо природоохоронних питань, бажання дотримуватися чинного законодавства України та
нести відповідальність за його порушення. Навіть після того, як науковці пояснили цінність
даної ділянки співробітникам Міноборони (10.11.2016), розорювання степу продовжувалось.
Воно було припинено лише тоді, коли за наполегливою вимогою директора НПП «Тузлівські
лимани» І. Т. Русєва було проведено виїзне засідання Одеської ОДА зі здійсненням точного
фіксування меж ділянок, розораних на той час, яке було проведено Одеським інститутом землевпорядкування (19.12.2016 р.). Але і після винесення Одеським господарським судом ухвали
щодо припинення будь-яких робіт з розорювання Тарутинського степу оранка продовжилась.
На так званому колишньому Тарутинському полігоні представниками Міноборони України
було порушене і порушується чинне законодавство України. Це можна чітко продемонструвати
на деяких моментах, що викладені нижче.
1. Відповідно ст. 77 Земельного кодексу України, землями оборони визнаються ділянки, надані для здійснення відповідної діяльності. Міноборони й не приховує, що територія так
званого колишнього Тарутинського полігону для фахового використання (як полігону для
військових навчань) структурам Міністерства оборони України не потрібна. Вона їм потрібна для вирощування сільськогосподарських культур. До речі, взагалі виглядає дивним, що
при створенні об’єкту ПЗФ обґрунтування природної цінності території є безумовним, а при
використанні території в іншому напрямку – таке обґрунтування необхідним не вважається. Це є неприпустимим і є проблемою розвитку сучасної України, у тому числі й стосовно
дій Міноборони України.
2. Відповідно тієї ж ст. 77 Земельного кодексу України, землями оборони визнаються ділянки, надані установам, організаціям, підприємствам «в установленому порядку». Але
Міноборони ніяких дій щодо земель полігону «в установленому порядку» за весь період
існування полігону (з 1946 р. до 2004 р.) не здійснило. І тому будь-яких документально підтверджених прав на територію так званого колишнього військового полігону з боку будьяких структур Міністерства оборони не існує. У протилежному випадку матеріали були
б надані до суду, який прийняв ухвалу щодо припинення розорювання степу. Єдиними
документами, на які посилаються представники Міністерства оборони, є Постанова Ради
народних комісарів УРСР від 18 грудня 1945 р. та Постанова Ізмаїльського обласного Виконавчого комітету і Бюро обкому КП(б)У від 12 лютого 1946 р. про виділення землі для
організації окружного полігону.
3. Представники Міноборони плутають три складові права власності на землю в сучасній
Україні: відповідно ст. 78 Земельного кодексу, право власності на землю – це право
володіти, користуватися і розпоряджатися земельними ділянками. Міноборони може
володіти й користуватися ділянками, а розпоряджатися – не може. Розпорядником земель є Тарутинська районна державна адміністрація. Тому, якщо хтось хоче володіти та
користуватися, треба звернутися до розпорядника земель, чого представниками Міноборони зроблено не було.
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4. Всупереч відсутності будь-яких прав на територію, представники Міноборони мають велике бажання розпоряджатися нею, а це знаходиться поза межами їх повноважень. Саме
реалізація цього бажання і була продемонстрована при безпрецедентному розорюванні
заповідної території, що фактично є рейдерським захопленням земель.
5. Виявилося, що у бажанні досягти поставленої мети, представники юридичних служб Міноборони ігнорують та порушують деякі закони України, зокрема Закон «Про природнозаповідний фонд України», займаються фальсифікацією (враховують одну частину речення
або абзацу статті Закону, а наступну – не враховують).
6. Навіть якщо Міноборони мало б якісь права на цю територію (гіпотетично), у такому випадку його представники самі порушили власний основний закон «Про використання земель
оборони», ст. 4 якого чітко вимагає від військових частин погодження з органами місцевого самоврядування або місцевими органами виконавчої влади свого бажання вирощувати
сільськогосподарські культури навіть на землях, наданих їм у постійне користування.
Натомість, органами місцевого самоврядування Одеської області були здійснені певні
дії щодо встановлення фактичного складу цих земель. Так, коли військова частина на полігоні припинила діяльність, і полігон став «безгоспним», вони звернулися до Міноборони за
роз’ясненнями. У відповідь на лист голови Одеської обласної державної адміністрації С. Р. Гриневецького, в. о. директора департаменту капітального будівництва та управління фондами
Міноборони України С. К. Веліжанський 29.04.2004 р. пише, що «відповідно до організаційних
заходів щодо реформування Збройних сил України зазначений загальновійськовий полігон
підлягає розформуванню, використання його земель для бойової підготовки військ у подальшому не планується…». 22.03.2012 р. заступник Міністра оборони України Д. Л. Пляцук на ім’я
заступника Міністра екології та природних ресурсів надає перелік ліквідованих полігонів та
статистичну інформацію про відповідні земельні ділянки, де під № 1 значиться «загальновійськовий полігон «Тарутинський» (військова частина А1366) з точним місцем розташування 68544 с. Весела Долина Тарутинський р-н, Одеська обл. Саме на основі цих відомостей
Тарутинська районна адміністрація провела інвентаризацію земель колишнього військового
полігону і почала ними розпоряджатися. Але Міноборони вперто вважає, що Тарутинська райадміністрація «порушує закон і перевищує свої повноваження».
Виходячи з всього зазначеного, цілком зрозуміло, що запропонований раніше перший
варіант вирішення проблеми збереження Тарутинського степу неможливий. Якщо українська
спільнота дійсно бажає зберегти Тарутинський степ, то їй слід усвідомити, що військових до
цієї території не можна підпускати й на гарматний постріл. Не можна надавати будь-яких прав
на природоохоронну територію тим, хто не знає і не хоче знати, що таке охорона природи й
може, відповідно власній професійній діяльності, лише знищувати ландшафти, і до того ж не
дотримується власних обіцянок.
Отже, враховуючи ситуацію, що склалася, а також досить довгий процес створення
окремого національного парку та труднощі з цим пов’язані, і було запропоновано приєднати
цінні ділянки Тарутинського степу до національного природного парку «Тузлівські лимани»,
створивши на цих землях Тарутинське відділення НПП. Це дозволить успішно здійснювати різні проекти, спрямовані на розвиток місцевих громад Тарутинського району, зокрема,
створити з метою подальшого розвитку туристичної галузі природно-етнографічний парк
«Тарутинський степ».
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матеріальний Збиток внаслідок масового розорювання
степових ділянок в прибережно-захисних смугах
національного природного парку «Тузловські лимани«
Татарбунарський район Одеської області, у якому знаходиться Національний природний
парк «Тузловські лимани» (далі НПП), є найбільш розораним на Одещині й одним з 25 найбільш
розораних в межах України: частка ріллі тут перевищує 80 % площі суходолу [1]. У Татарбунарському районі також спостерігається явище, що трапляється у всій Україні – самозахоплення
державних земель. Рілля на деяких ділянках узбережжя Тузлівських лиманів підходить на
3 м до краю урвища. Це є порушенням чинного законодавства стосовно самозахоплення та
нецільового використання земель в межах НПП. Крім цього, це є порушенням Водного кодексу
України, який забороняє розорювання прибережних захисних смуг (далі ПЗС), тим більше, що
навколо Тузлівських лиманів ПЗС винесені в натуру, хоча ця інформація у відкритому доступі
відсутня. Метою роботи було виявлення розміру шкоди, нанесеної державі внаслідок розорювання степових ділянок ПЗС в межах НПП.
Збитки державі через нецільове використання природних ділянок з трав’янистою рослинністю в межах НПП «Тузловські лимани» розраховані згідно «Такси для обчислення розміру
шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок самовільного використання земель, зняття ґрунтового покриття, забруднення та засмічення їх
територій» (додаток 10 до Порядку постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушеннями законодавства про природнозаповідний фонд» від 24 липня 2013 року № 541).
Згідно із зазначеним додатком, шкода за самовільне зайняття ділянки нараховується відповідно «Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття
земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття
ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963.
Відповідно згаданій методиці, розмір шкоди визначається окремо за кожним із зазначених правопорушень; для даної ситуації це: а) самовільне зайняття земельних ділянок; б) використання земельних ділянок не за цільовим призначенням.
Оскільки використання земельних ділянок враховує прибуток, який порушник отримує від
захоплення земель, а цей прибуток отримується щорічно, то збитки від використання земельних ділянок не за цільовим призначенням слід нараховувати за стільки років, скільки вегетаційних сезонів використовується певна ділянка. Втім, не маючи точної інформації стосовно
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Рис. 1. Населені пункти в околицях НПП «Тузловські лимани», що віднесені до морського узбережжя та не віднесені до нього (за постановою № 963)

площ у різні періоди, коли ділянка використовувалась не за цільовим призначенням, досить
проблематично зробити точні розрахунки. Тому нами враховано використання ділянки не за
цільовим призначенням протягом одного (2014) року.
Згідно із постановою № 963, розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття
земельної ділянки, визначається за формулою:
Шс = Пс × Нп × Кф × Кі,
де Шс – розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки,
гривень;
Пс – площа самовільно зайнятої земельної ділянки, гектарів;
Нп, Кф, Кі – коефіциенти, які для об’єктів ПЗФ Одеської обл. становлять відповідно 1611
або 1880 грн/га; 10; 1.9564.
Розмір шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, підраховується за такою формулою:
Шц = Пн × 0,33 × (Нп + Нф × Кр) × Ко × Кі,
де Шц – розмір шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, гривень;
Пн – площа самовільно зайнятої земельної ділянки, гектарів;
Нп, Нф, Кр, Ко, Кі – коефіцієнти та параметри з таблиць для Одеської обл., відповідно 1611
або 1880 грн/га; 779 грн/га; 0.91; 10; 1.9564.
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З метою спрощення розрахунків для різних площ спочатку нами була розраховані збитки
від розорювання 1 га. Загальні збитки підраховані за формулою
Шз = Шк × Пл,
де Шз – загальна шкода, гривень;
Шк – шкода від розорювання земель 1 га НПП;
Пл – площа розорених земель, гектарів.
Особливістю підрахунків шкоди в межах НПП виявилося те, що грошова оцінка земель
«морського узбережжя» та інших ділянок різниться. Згідно з додатком 2 до Методики, затвердженої постановою № 963, до морського узбережжя віднесені «Базар’янська, Жовтоярська, Лиманська, Приморська, Тузлівська сільські ради та м. Татарбунари». Тобто такі сільські
ради Татарбунарського району, як Рибальська, Кочкуватська, Дивізійська, Безим’янська не
входять до складу морського узбережжя. Такий поділ сільських рад та м. Татарбунари здається досить дивним через те, що до морського узбережжя віднесені ті території, що знаходяться від моря на більшій відстані (м. Татарбунари, Жовтоярська сільрада), ніж ті, що до
морського узбережжя не віднесені, наприклад, Рибальська, Кочкуватська сільради (рис. 1).
Бажано було б внести зміни до цієї методики згідно із реальним розташуванням сільських
рад відносно морського узбережжя.
Середньорічний дохід від використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в Одеській області (крім Чорноморського узбережжя) згідно наведеної
вище методики становить 1611 грн/га, для Чорноморського узбережжя Одещини – 1880 грн/га.
Підрахований на основі цих даних розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки для Чорноморського узбережжя Татарбунарського району
становить 36780.32 грн/га, для інших ділянок – 31517.60 грн/га. Щорічний розмір шкоди,
заподіяної внаслідок використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, для
Чорноморського узбережжя Татарбунарського району становить 16714,18 грн/га, для інших
ділянок цього ж району – 14977.49 грн/га. Отже, якщо прибуток від використання землі був

Рис. 2. Розорані протягом 2014 р. площі НПП «Тузловські лимани» в межах сільрад Татарбунарського району: 1 – Лиманської, 2 – Приморської, 3 – Рибальської, 4 – Кочкуватської, 5 – Жовтоярської, 6 – Дивізійської, 7 – Безим’янської, 8 – Тузлівської, 9 – Базар’янської
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Рис. 3. Збитки від незаконного розорювання території НПП «Тузловські лимани» протягом
2014 р. в межах сільрад Татарбунарського району: 1 – Лиманської, 2 – Приморської, 3 – Рибальської, 4 – Кочкуватської, 5 – Жовтоярської, 6 – Дивізійської, 7 – Безим’янської, 8 – Тузлівської,
9 – Базар’янської

отриманий внаслідок експлуатації земельної ділянки лише протягом одного року, збиток
складе для Чорноморського узбережжя Одеської області, а саме для Базар’янської, Жовтоярської, Лиманської, Приморської, Тузлівської сільських рад, 53494.5 грн/га, а для інших
сільрад (Рибальської, Кочкуватської, Дивізійської, Безим’янської) – 4649509 грн/га.
Ці числа отримані у 2016 і залишалися незмінними протягом року. Вони, імовірно, зміняться у наступному році й надалі через те, що при підрахунках враховується Кі – коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, який є добутком коефіцієнтів індексації за певні
роки (з 2007 до 2015 та наступні роки).
Незаконно розорані площі були виявлені за допомогою супутникових зображень
комп’ютерного додатку Google Earth Pro (знімки 2014 р.), на яких добре видно розорані ділянки. Надалі вони були зіставлені з межами НПП та проаналізовані в геоінформаційній програмі
ArcMap. Слід зазначити, що межі НПП «Тузловські лимани» на 95 % збігаються з межами прибережних захисних смуг навколо Тузлівських лиманів, які винесені в натуру. Площі розраховувались окремо для кожної з прибережних ділянок, які були самовільно зайняті, в залежності
від їхньої належності до тієї чи іншої сільської ради. Всього виявилося 74 таких ділянки. Розміри площ в межах сільрад та пов’язані з цим збитки державі показані на рис. 2 та 3. З цих
рисунків видно, що найбільші площі розораних ділянок знаходяться в межах Тузлівської та
Жовтоярської сільських рад.
Отже, загальна площа незаконно розораних ділянок в межах НПП у 2014 р. становила
близько 468.83 га, а загальний збиток, нанесений державі від розорювання протягом року
в межах всіх дев’яти сільських рад відповідає 24 275 664.22 грн.
Ця сума може бути уточнена у незначному обсязі в разі винесення меж НПП в натуру.
Використані джерела:

1. Національний атлас України. – Київ : ДНВП «Картографія«, 2009. – 440 c.
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ДЕЯКІ ЗМІНИ В ГНІЗДОВІЙ ОРНІТОФАУНІ
ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «ЄЛАНЕЦЬКИЙ СТЕП»
Після укладання останнього списку птахів ПЗ «Єланецький степ» (Редінов, 2006) ми кілька
разів проводили інвентаризаційні та кількісні обліки птахів в заповіднику в гніздовий період.
Отримані дані уточнюють видовий склад гніздових птахів та відображають деякі зміни в орнітофауні заповідника у зв’язку з біотопічними змінами, які відбуваються на його території через
дотримання режиму заповідності.

Рис. 1. Картосхема території природного заповідника «Єланецький степ» та розташування
облікового маршруту
Умовні позначення: 1 – балки, яри; 2 – перелоги;
3, 7 – лісосмуги; 4 – абсолютні збої; 5 – акацієвий лісок; 6 – чагарники; 8 – будівлі; 9 – вольєр;
10 – місце проходження маршруту; 11 – місце
фотографування перелогу та лісосмуги.
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Матеріал та методика
В статті наведено дані про нові гніздові види, виявлені протягом 2015 (11–
12.07) та 2016 (10–11.06) років. Також
представлено результати обліків, проведених 5–7.05.2003 р., 18–20.06.2003 р.,
24–25.06.2004 р., 4–6.05.2005 р., 27.05–
2.06.2005 р., 23.05.2009 р. та 10–11.06.2016 р.
на постійному маршруті, котрий пролягає
через степові ділянки та перелоги. Маршрут проходить польовою дорогою від будівлі
«Будинку природи» до початку лісосмуги
біля балки Орлової (рис. 1).
Обліки проводились 2–4 рази на кожному маршруті протягом гніздового сезону. Для кожного виду з усіх показників
чисельності обирались найвищі. Виводки,
токуючі самці, птахи, що турбувались біля
гнізд, приймались за пару. Довжина маршруту 2 км, ширина облікової смуги по 100 м
з кожної сторони. В двох випадках облік
проведено лише на частині маршруту довжиною 1,5 км. Отримані результати перераховані на площу маршруту. Належність
до еколого-фауністичних груп подано за
В. П. Бєліком (Белик, 2000).
Заповідна справа у Степовій зоні України. Том 1

Результати та їх обговорення
Для заповідника відомо 72 види птахів
гніздової фауни, для 10 з яких гніздування
лише припускалось (Редінов, 2006). Протягом
2015–2016 рр. нами виявлено 4 нових види,
лише для одного з них гніздування доведено:
Лунь очеретяний (Circus aeruginosus).
За даними інспекторів весною 2016 р. птахи
будували гніздо в плавнях ставу у балці Роза
неподалік від будинку єгерів. Ми в червні
цього ж року тут спостерігали самця, але чи
гніздились луні, залишилось невідомим. Цей
вид є звичайним на прилеглій території.
Погонич малий (Porzana parva). Птах токував у 2016 р. на ставу в балці Роза. Цей вид
напевно гніздиться і на прилеглій території,
для якої ми наводили лише погонича звичайного (Porzana porzana).
Дрімлюга
(Caprimulgus evropaeus).
У 2015 р. самець токував біля дубового ліску
в охоронній зоні заповідника (район с. Антонівка), а в 2016 р. кілька птахів токували й
полювали в балці Роза біля єгерського будинку. Цей вид раніше нами в заповіднику і на
прилеглій території не виявлений (Редінов,
2006), хоча в регіоні гніздиться.
Вівсянка звичайна (Emberiza citrinella).
У 2015 р. кілька птахів токували в дубовому
ліску в охоронній зоні заповідника, а в 2016
токуючого птаха виявлено в акацієвому ліску
в балці Прусаковій. Гніздування раніше було
відоме лише на прилеглій території (Редінов, 2006).
Згідно еколого-фауністичної класифікації нові види представлені двома лімнофілами – лунь очеретяний та погонич малий
і 2 дендрофілами – дрімлюга та звичайна
вівсянка.
Певний інтерес має порівняння результатів обліків на маршруті, котрий пролягає
через степові ділянки та перелоги заповідника, оскільки за період, котрий пройшов
між першим (у 2003 р.) та останнім обліками
Заповідна справа у Степовій зоні України. Том 1

Рис. 2. Вигляд лісосмуги та перелогу в 2006 р.
Тут і далі фото автора.

Рис. 3. Вигляд лісосмуги та перелогу в 2009 р.
Помітне всихання дерев в лісосмузі.

Рис. 4. Вигляд лісосмуги та перелогу в 2015 р.
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(у 2016 р.), проективне покриття деревно-чагарникової рослинності суттєво збільшилось,
місцями на перелогах утворились майже суцільні деревно-чагарникові насадження з висотою дерев до 6–8 м. Рослинні сукцесії на
перелозі частково ілюструють фото (рис. 2–4),
зроблені нами з різною періодичністю з однієї
точки (рис. 1) та рис. 5.
Як ми бачимо з даних таблиці, на маршруті
обліковано 15 видів. Серед них дещо
Рис. 5. Вигляд лісосмуги та перелогу в 2015 р.
переважають дендрофіли – 8 видів проти
з іншого ракурсу
7 кампофілів. Більшість видів дендрофілів
обліковані саме в останні роки. Лише 3 види
зустрічались під час кожного обліку: польовий жайворонок (Alauda arvensis), лучний чекан
(Saxicola rubetra) та сіра кропив’янка (Sylvia communis), яких можна віднести по чисельності
до домінантів та субдомінантів.
Таблиця. Результати обліків на постійному маршруті
Рік
2004
2005
2009
Чисельність, пар/км2
1
Phasianus colchicus
Д
+**
+**
––
––
2
Perdix perdix
Д?
2,5
3,3
–
2,5
3
Streptopelia turtur
Д
3,3
–
–
5,0
4
Columba palumbus
Д
––
–
–
2,5
5
Anthus campestris
К
––
3,3
–
–
6
Alauda arvensis
К
37,5
33,3
17,5
10,0
7
Lanius minor
Д
–
–
–
–
8
Pica pica
Д
–
–
–
–
9
Motacilla feldegg
К
13,3
–
–
–
10
Saxicola rubetra
К
23,3
26,7
5,0
5,0
11
Saxicola torquata
К
–
–
–
–
12
Sylvia communis
Д
10,0
10,0
2,5
7,5
13
Acanthis cannabina
Д
–
–
–
5,0
14
Emberiza hortulana
К
7,5
–
–
–
15
Emberiza calandra
К
2,5
–
2,5
5,0
Разом:
99,9
76,6
27,5
42,5
Примітки: *ТФ – тип фауни: Д – дендрофіл, К – кампофіл; ** – спостерігали самця.
№

Вид

ТФ*

2003

2016
––
–
–
2,5
–
25,0
2,5
2,5
2,5
17,5
2,5
17,5
–
10,0
12,5
95,0

За сумарною чисельністю під час усіх обліків, крім 2009 р., домінували кампофіли. Також
спостерігається тенденція до збільшення відносної чисельності дендрофілів у останні роки, що
пояснюється збільшенням їх видового різноманіття (рис. 5).
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Рис. 5. Сумарна чисельність дендрофілів та кампофілів на маршруті

За час, що пройшов між обліками, відбулись зміни в біотопічному стані не лише на маршруті, а й загалом в заповіднику. Більшість з них пов’язані з сукцесіями рослинності. Так, на
перелогах, а місцями й на степових ділянках, утворились деревно-чагарникові зарості; сюди
з лісосмуг розселились і види-інтродуценти: гледичія колюча (Gleditsia triacanthos), ясень
(Fraxinus sp.), робінія звичайна (Robinia pseudoacacia) та інші. Заросло травою та чагарниками
багато польових доріг. Частково вигоріла лісосмуга біля єгерського будинку. Спостерігається
всихання дерев в лісосмугах. Збільшилась площа ставу у балці Роза. Безперечно все це вплинуло і на фауну птахів.
Під час останньої інвентаризації орнітофауни заповідника (Редінов, 2006) ми прогнозували, що найближчим часом відбудуться зміни в гніздовій орнітофауні, викликані сукцесіями рослинності й утворенням водно-болотяних екосистем та пов’язаних з пульсаціями меж
ареалів і флуктуаціями чисельності птахів (Белик, 2000). Що і відбулося: з’явились 2 види
лімнофіли й 2 – дендрофіли. Також ми звернули увагу на зменшення чисельності видів –
кампофілів: польового жайворонка, польового щеврика (Anthus campestris), лучного чекана,
чорноголового чекана (Saxicola torquata), просянки (Emberiza calandra) та проаналізували їх
вірогідні причини (Редінов, 2006). Судячи з даних обліків на маршруті, та загалом у заповіднику у 2016 р., чисельність польового жайворонка дещо зросла, але він перестав гніздиться
на перелогах. Чисельність лучного чекана залишалась на рівні 2003–2005 рр., а чорноголового чекана на рівні 2004–2006 рр. Чисельність просянки порівняно з 2005–2006 рр. зросла,
але не перевищує показників 2000–2002 рр. (Редінов, 2006).
Для збереження степових видів птахів, внесених в Червону книгу України, заповідник
важливого значення не має, про що ми писали раніше (Редінов, 2006). Малі розміри заповідника та напрямки рослинних сукцесій дають нам можливість прогнозувати, що рідкісні
степові види там не з’являться і найближчим часом. До того ж, у зв’язку зі збільшенням
площ, зайнятих деревно-чагарниковою рослинністю, слід очікувати зменшення кількості
видів – мешканців відкритих (степових та лучних) біотопів, що суперечить завданням заповідника.
Заповідна справа у Степовій зоні України. Том 1
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На нашу думку, є сенс у проведені науково обґрунтованих біотехнічних заходів (сінокосіння, випас худоби та інше, крім оранки) на території ПЗ «Єланецький степ», що дозволить
зберегти саме фрагменти степу, а не лісостепу. Це питання потребує врегулювання на законодавчому рівні. Показово, що в перший рік існування заповідника було проведено його
ґрунтовне обстеження в рамках створення Проекту організації, яке показало високе видове
різноманіття цієї території (Проект…, 1997). До створення заповідника нерозорані ділянки,
які увійшли до його меж, інтенсивно використовувались, зокрема для випасу овець та сінокосіння, завдяки чому і досягалося велике видове різноманіття, притаманне степовим та
лучним комплексам.
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ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ПРОПАГАНДИ
ЗБЕРЕЖЕННЯ СТЕПІВ
На сучасному етапі забезпечення дотримання природоохоронного режиму на існуючих природно-заповідних територіях, а також створення нових об’єктів природно-заповідного фонду, потребує інтегрування різних форм пропаганди знань щодо збереження, вітворення і використання
ландшафтного і біорізноманіття у комплексні заходи регіонального і загальнодержавного рівня.
Так, заходи, які проводяться в Україні до загальновдомих екологічних дат, таких як Всесвітній День водно-болотних угідь, «днів» Землі, лісу, грунтів, сприяють вирішенню різноманітних питань по збереженню і відновленню природних екосистем, зокрема, лісів, водойм, боліт.
Що стосується збереження степів, які в України займають найменші площі відносно первинних
площ, оскільки більшість степових ділянок розорані протягом XIX – XX століть, то лише частково це питання обговорюється під час Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухою,
центральною проблемою якого є деградація грунтів (чорноземів). Охорона степових екосистем
і чорноземів є одним із пріоритетних завдань заповідної справи в Україні, тому потребує активізування природоохоронної пропаганди серед представників державних структур, органів
самоврядування, широких верств населення у різних регіонах Лісостепової і Степової зон. Спеціальних дат, присвячених цій темі, в Україні до цього часу не відзначають.
Розглянемо кілька аргументів щодо цінності (унікальності) степів як природного явища.
Залишки степової екосистеми із специфічним різноманіттям видів рослинного та тваринного
світу нині трапляються лише у вигляді невеликих за площею ізольованих ділянок в Лісостеповій і Степовій зонах на схилах балок, ярів, річкових долин, на кам’янистих відслоненнях.
Втрата більшості площ та надзвичайна фрагментація призвела до деградації степових ділянок,
втрат біорізноманіття. Внаслідок цього, чимало степових видів опинились у переліках Червоної книги України та регіональних «червоних» списків.
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Степи України характеризуються високою еколого-соціальною цінністю: ландшафтною
(приуроченість до природних відкритих посушливих ділянок), ботанічною (на 1 м2 степу
може зростати до 120 видів рослин), зоологічною (помешкання комплексу специфічних тварин), екологічною (кругообіг речовин і енергії), господарською (сільськогосподарські угіддя,
місцезростання лікарських рослин), етнічною, естетичною та історико-культурною (степи
здавна були основним еколого-етнічним середовищем для формування і становлення українського етносу з часів появи тваринництва і землеробства, а також місцем відомих історичних подій і традицій народів, їх краса і барвистість оспівані у мистецьких творах поетами,
письменниками, художниками).
В умовах сучасної земельної реформи залишки степів в Україні є найбільш вразливими
від антропогенного навантаження, деградують внаслідок розорювання, надмірного випасання, випалювання, забудови, безграмотного заліснення, хімізації сільськогосподарських угідь,
тому потребують захисту, в основі якого першочерговим завданням є популяризація знань про
стан степів як екологічного та історичного явища.
Степи України – унікальні природні екосистеми, з існуванням яких пов’язано формування
родючих ґрунтів – чорноземів.
Степові ценози – одні з найбільш порушених, і при цьому - найменш захищених екосистем України. Державної політики щодо використання та збереження степових екосистем
до сих пір не існує. Заповідні території включають лише кілька відсотків від загальної площі
вцілілих степів.
Найцінніші ділянки степів увійшли до складу двох біосферних заповідників («АсканіяНова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна, «Чорноморський»), 9 природних заповідників («Український
степовий», Луганський, «Єланецький степ» та ін.), 21 національного природного парку
(«Азово-Сиваський», «Приазовський», «Двурічанський», «Джарилгацький», «Білобережжя Святослава», «Чарівна гавань», «Олешківські піски та ін.), 28 регіональних ландшафтних парків, понад 700 заказників, заповідних урочищ, які відрізняються режимом охорони
і природокористування.
Перше, що необхідно для зміни цієї ситуації, для забезпечення довгострокового і досить
повного збереження степових екосистем - це суспільне визнання їх цінності і важливості, а також пов’язане з ним політичне рішення про пріоритетний захист природних екосистем.
З метою ефективного збереження та відтворення степів актуальним є впровадження
в Україні системної науково-освітньої, еколого-виховної та природоохоронної пропаганди на
державному рівні про цінність природних степів у різних регіонах.
Такою комплексною формою може бути регіональний форум (у перспективі національний
форум або свято) «ДЕНЬ СТЕПУ» - як система науково-природоохоронних заходів, які здійснюються у різних регіонах України і спрямовані на підвищення екологічної свідомості населення,
визнання соціально-екологічної цінності степових екосистем та формування пріоритету щодо
збереження ландшафтної та біотичної цілісності залишків степів, а також відродження історико-культурних традицій.
Серед завдань форуму найважливішими є:
-- привертання уваги громадськості, політиків, керівників агрофірм та господарств, працівників
органів самоврядування до проблем стійкого екологічного і економічного розвитку степових
регіонів України, збереження степових ландшафтів, рослинного і тваринного світу;
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-- активізування громадської позиції молоді щодо захисту природного довкілля та участі
у природоохоронній діяльності;
-- популяризація знань про історію та сучасний стан степів України;
-- пропаганда соціально-екологічних цінностей степів у засобах масової інформації;
-- формування морально-етичних норм поведінки в природному середовищі, зокрема на заповідних територіях;
-- відродження та розвиток історико-культурних традицій регіонів.
Проведення заходів форуму рекомендується здійснювати протягом кількох днів в останній
тиждень травня або перший тиждень червня, коли степи перебувають у стадії квітування.
Організаторами проведення форуму можуть бути, насамперед, колективи природних
заповідників і національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, співорганізаторами – органи виконавчої влади, органи самоврядування, викладачі Державної
екологічної академії післядипломної освіти та управління (кафедра заповідної справи),
науковці різних науково-навчальних закладів, громадські організації (ВГО «Національний
екологічний центр України», Українське товариство охорони птахів та ін.), територіальні козацькі формування тощо.
Фінансування заходів форуму повинно здійснюватися за рахунок Державних програм економічного і соціального розвитку областей, районів, місцевих органів самоврядування при залученні грантів і спонсорської допомоги.
Основними заходами природоохоронного форуму передбачено наступні:
-- наукові читання на екологічну та історико-патріотичну степову тематику (виступи науковців з доповідями для учнів, студентів, учителів, місцевого населення у навчальних закладах, бібліотеках);
-- робота культурологічних наметових таборів;
-- проведення краєзнавчих експедицій та творчих пленерних виїздів;
-- організація етнічних фестивалів, конкурсів, тематичних виставок.
Авторами розроблено проект програми проведення регіонального свята «День степу»,
який планується реалізувати у травні 2017 р. до ювілейної дати – 90-річчя відділення Українського степового заповідника «Кам’яні могили».
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ПРОБЛЕМА АБСОЛЮТНОЇ ЗАПОВІДНОСТІ: ЮРИДИЧНИЙ КОНТЕКСТ 2017
Із чого хотілось почати – з наголосу на абсолютній неупередженості щодо ідеї абсолютної
заповідності і відсутності наміру вести полеміку з її ортодоксальними прихильниками. Задача
цілком безнадійна і, на додачу, марка. Багато хто за родом професійної діяльності й місцем
роботи змушений знайомитись з «прожектами» у цій самобутній «ніші» природоохорони. І не
лише знайомитись, але й знайомити громадськість з різного роду інформацією через спеціальні роз’яснення, з огляду на постійні апеляції до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Хоча ці запити можна було б різко ускладнити, оскільки наукові й природоохоронні
установи не є суб’єктами владних повноважень, а самі запити часто потребують аналітичних
узагальнень, а не обмежуються існуючою, підручною інформацією або простою документальною копією.
Менше з тим, на сьогодні дане питання виходить за рамки ідейного контексту і матеріалізується у функціональну проблему природно-заповідного фонду. На горизонті постала юридична точка опори ідеї абсолютної заповідності, оформлена у нормативно-правовій площині.
Прийняття Верховною Радою України 7.02.2017 р. у другому читанні та в цілому проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 1979
року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі) (реєстрац.
№ 2023) видається необачним наслідком масштабних акцій з пропаганди ідеї абсолютної заповідності та її політичного лобі.
Традиційно керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та користуючись нагодою тематичної конференції, оприлюднимо здійснений інформаційно-аналітичний
огляд проблеми.
Даним Законом № 2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі)» серед іншого прийняті зміни до абзацу четвертого частини першої статті 16
Закону України «Про природно-заповідний фонд України». Для наочності процитуємо поточну
редакцію (заборонені заходи у природних заповідниках): «мисливство, рибальство, лісокультурні роботи, рубка дуплястих дерев, всі види екскурсій, крім пішохідних, біотехнічні заходи,
сінокосіння механізованими засобами, туризм, інтродукція нових видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, крім матеріалів,
необхідних для виконання наукових досліджень».
Треба підкреслити, що заборона є тотальною і стосується не лише природних, але й біосферних заповідників, національних природних та регіональних ландшафтних парків, заповідних урочищ, оскільки режим їх заповідних зон чи територій визначається відповідно до
вимог, встановлених для природних заповідників (статті 18, 21, 24, 30 Закону України «Про
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природно-заповідний фонд України»). У першу чергу, турбує і збентежує те, що однозначно
заборонені «біотехнічні заходи та сінокосіння механізованими засобами». Доречно наголосити, що викошування рослинності з біотехнічною та протипожежною метою, інші регуляторні заходи традиційно здійснюються у межах природоохоронних територій України згідно
з лімітами та дозволами на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів
природно-заповідного фонду, затвердженими Міністерством екології та природних ресурсів
України й обласними департаментами екології та природних ресурсів. Це вимушений крок,
спричинений обмеженістю, фрагментарністю та ізольованістю площ природно-заповідного
фонду, попередньою столітньою експлуатацією у господарських цілях, присутністю штучних
екосистем, глибокою антропогенною трансформацією у суміжних зонах, інвазійними процесами, що сукупно перешкоджають цілісному механізму природної саморегуляції та збереженню корінної біорізноманітності, перекреслюючи мету і сутність самого заповідання.
З  іншого боку, виходячи з апологетики абсолютної недоторканості природоохоронних територій, що, фактично, ігнорує зрізаність екологічної піраміди та проникаючий антропогенний тиск, абсолютно-заповідний режим, номінально виключаючи регуляцію, стає потужним
регуляторним фактором, долаючи за силою та масштабами традиційні способи регуляції чи
оптимізації природних екосистем. У підсумку, ефект «невтручання» у рази перебільшує небажані наслідки регуляції.
Але попри означену наукову необґрунтованість прийнятих змін до Закону України «Про
природно-заповідний фонд України», стикаємось з низкою проблем юридичного та формально-логічного характеру.
Наголосимо, що терміни «біотехнічні заходи» і «санітарні» у Законі не визначені. Однак,
у загальноприйнятому розумінні біотехнія є комплексом заходів для покращення стану популяцій або угідь; санітарія – це система заходів, що забезпечують профілактику різних захворювань. Таким чином, у природоохоронному контексті біотехнічні та санітарні заходи передбачають оптимізацію стану екосистем, при цьому санітарні заходи можна сприймати як елемент
біотехнії у широкому сенсі, частину цілого, оскільки профілактика захворювань безпосередньо
сприяє покращенню стану популяцій та угідь, тим паче конкретний захід може переслідувати
різні цілі. У підсумку отримуємо правову колізію: поточною редакцією абзацу четвертого частини першої статті 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» біотехнічні
заходи заборонені, а третій абзац частини другої статті 16 прийнятий Закон № 2023 залишає
без змін і допускає тим самим здійснення санітарних заходів – частини того, що заборонене у цілому. Обернено аналогічна ситуація із рубками дуплястих дерев, забороненими згідно
з поточною редакцією абзацу четвертого частини першої статті 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд України». Але це по суті санітарний захід, що допускається у рамках
третього абзацу частини другої статті 16 даного Закону.
Єдиним контраргументом може бути лише зміна статті 16 в одночасно прийнятому
(7.02.2017 р.) Законі України № 2604 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин», де норму про допустимі санітарні заходи обмежено «вибірковим діагностичним відстрілом диких тварин для ветеринарно-санітарної експертизи».
Але це не знімає усі логічні проблеми, натомість робить Закон № 2023 елементарно залежним (де факто).
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Навіть більше, поточна редакція абзацу четвертого частини першої статті 16 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» безглузда з точки зору формальної логіки: заборонені біотехнічні заходи у цілому, і через кому перелічені окремі форми цих біотехнічних
заходів – сінокосіння, інтродукція (що не обходиться без біотехнії), заходи зі збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, рубка
дуплястих дерев. На додачу ще один парадокс: заборонене «сінокосіння механізованими засобами», отож можна подумати, що у рамках Закону лишається сінокосіння у ручний спосіб.
Проте, оскільки сінокосіння загалом належить до категорії біотехнічних заходів, то воно заборонене з огляду на прийняту заборону «біотехнічних заходів».
З іншого боку, бентежить сам факт ідеї «єдиновірного» ручного сінокосіння рослинності.
Це у ХХІ ст., на фоні європейської інтеграції країни, не кажучи про технологічну складність,
а іноді неспроможність даного способу у сухому степу з пануючими щільнодернинними ценозами, та з огляду на площі у сотні гектар лише при обкосах периметру. І тут на допомогу
могли б прийти методичні рекомендації з режимного сінокосіння, розроблені прихильниками ідеї абсолютної заповідності (Проект Київського еколого-культурного центру щодо «Положення проведення сінокосіння в межах степових ділянок біосферних природних заповідників, заповідних зон національних природних парків і регіональних ландшафтних парків»),
але окремі пункти проекту породжують лише глибоку печаль, і лише тому, що неетично
зайтись реготом. Можна було б дати розгорнутий аналіз указаної «писанини» про режимне
сінокосіння, але обмежимось короткою реплікою. Безмірно шкода косаря, змушеного косити сухий степ не раніше 1 серпня, на висоті понад 10 см від поверхні, та ще й за неодмінної
присутності екологічного інспектора. І бідний інспектор, що буде змушений займатись інспекцією до сходу сонця. Але що поробиш...
Зрозуміло, що публічні дискусії – не аргумент, але безпосередні розробники й натхненники законопроекту намагаються пояснити ситуацію тим, що під біотехнічними заходами
«мали на увазі» (уже насторожує такий підхід до законотворчості) комплекс різноманітних
господарських робіт у рамках потреб і форм діяльності мисливських господарств. Це дійсно
поширене тлумачення терміну. Але і це не знімає проблему одночасної заборони цілого та його
частини. Навть більше, понад силу збагнути яким чином норма про заборону «мисливськогосподарської біотехнії» потрапила у статтю закону, що регулює режим територій природно-заповідного фонду?! У цьому контексті доречно згадати про затвердження Інструкції про зміст
та складання документації державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного
фонду України (зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних
ресурсів № 477 (z1721-16) від 08.12.2016): «Режим регульованої заповідності – обмежене науково обґрунтоване втручання людини в природні процеси, при якому не переслідуються ніякі цілі, крім збереження видів живого та (або) угруповань на основі підтримання екологічної
рівноваги (виконання природоохоронних, біотехнічних та науково-технічних заходів з метою
регулювання та запобігання виникненню негативних змін в екосистемах шляхом сінокосіння,
випалювання, випасу, реакліматизації, регулювання чисельності певних видів, оптимізації
гідрологічного режиму тощо)».
Згідно з третім абзацом частини другої статті 16 Закону України «Про природно-заповідний
фонд України» з метою збереження і відтворення корінних природних комплексів, проведення
науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у природному заповіднику відповідно до
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проекту організації його території та охорони природних комплексів допускаються, зокрема,
протипожежні заходи. Останні традиційно здійснюються у формі утримання у належному стані
мінералізованих смуг (прооранок) та протипожежних прокосів по периметру заповідних зон.
Однак, наразі прокоси периметру (у ручний спосіб) дозволені як протипожежні заходи, але
заборонені у формі «сінокосіння механізованими засобами» і незрозуміло чи заборонені загалом, бо побічним продуктом є сіно, отже це сінокосіння, що заборонене разом з усіма іншими
біотехнічними заходами.
Парадоксально, але Закон України № 2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та
природних середовищ існування в Європі)» практично не має безпосереднього стосунку до
згаданої конвенції, а ряд його положень прямо суперечать нормам останньої, а також вимогам Директиви Ради ЄЕС 92/43 від 21 травня 1992 р. «Про збереження природних оселищ
та видів природної фауни і флори», де першим пунктом статті 1 прописано: «Охорона означає низку заходів, що вживаються з метою збереження або відновлення належного природоохоронного статусу природного середовища існування та популяцій видів дикої флори
і фауни» (але у жодному разі не заборону регуляторних дій). Аналогічно стаття 2 конвенції
«Про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі» гласить:
«Договірні Сторони вживають необхідних заходів для підтримання популяцій дикої флори
та фауни на такому рівні або для приведення їх до такого рівня, який відповідає, зокрема,
екологічним, науковим і культурним вимогам, та враховують при цьому економічні та рекреаційні вимоги, а також потреби підвидів, різновидів чи форм, що знаходяться під загрозою
на місцевому рівні». Судячи з усього, прийнятий закон керується виключно ідеологією абсолютної заповідності, абсолютно відірваної від сучасних екологічних, економічних і етнокультурних реалій.
У юридичній площині розглянутий Закон України № 2023 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і
фауни та природних середовищ існування в Європі)» наразі безпосередньо «переплетений»
не лише з раніше згаданим Законом України № 2604 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону
середовища рідкісних видів тварин і рослин», але й із законопроектами, винесеними на
розгляд Верховної Ради України: Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо покращення раціонального користування тваринним та рослинним світом) (реєстр. № 5621) та Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України
щодо охорони фауни та флори згідно з міжнародними угодами (реєстр. № 3445). Причому,
усі перелічені 4 закони та законопроекти, серед іншого, вносять зміни до однієї статті 16
чинного Закону України «Про природно-заповідний фонд України». Редакція просто таки
капітальна, але це абсолютно ірраціональний підхід до реалізації законодавчих ініціатив
у галузі охорони природи. На сьогодні прийняті Закони № 2023 і № 2604 та законопроекти
№ 5621 і № 3445, що лише розглянуті у першому читанні, знаходяться у залежності один
від одного і прийняття кожного з них, що, зрозуміло, не гарантується. І упередити правові
колізії та логічні суперечності у рамках такого «пакету реформ», згідно з існуючою процедурою розгляду, просто нереально. Важко не погодитись з висновком Головного науковоекспертного управління Апарату Верховної Ради України про те, що указані законопроекти
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варто було об’єднати та внести на розгляд Верховної Ради України один узгоджений комплексний законопроект, натомість «обраний підхід не відповідає принципам доцільності і
передбачуваності державної регуляторної політики, забезпечення здійснення якої включає
недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, викладення положень
регуляторного акту у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які
повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акту (статті 4 і 5 Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»);
крім того, відсутність системності у регулюванні в законодавчих актах однотипних питань
призведе до ускладнень у правозастосуванні». Ну що тут додати?
До речі, про законопроект № 5621 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо покращення раціонального користування тваринним та рослинним світом)».
У пояснювальній записці автори пропонують уточнити норму про заборону інтродукції видів у природних заповідниках забороною «розведення інтродуцированних видів», тому що
сучасне формулювання, на їх думку, «дозволяє розводити на заповідних територіях деякі
види флори та фауни, які тут розводились до створення заповідника, які вже, нібито, не можуть вважаться «новими»». Але, по-перше, термін «інтродуцированний» є безграмотним.
В українській мові вживається дієприкметник «інтродукований». По-друге, розведення є
неодмінним елементом і частиною робіт при інтродукції. Термін «розведення» запозичений
із зоотехнії, спирається на розмноження і передбачає розробку теоретичних засад і практичних прийомів племінної роботи у тваринництві. Таким чином, незрозуміло проти чого
по суті апелюють розробники проекту закону, наполягаючи на заміні фрази «інтродукція
нових видів» на «розведення інтродуцированних видів», тим самим звужуючи сферу правового регулювання забороненої діяльності у межах природно-заповідного фонду, забороняючи розведення інтродукованих видів, але при цьому знімаючи заборону з самої інтродукції
у даній редакції закону. По-третє, серед визначених цілей та завдань даного законопроекту наголошується на «покращенні раціонального користування тваринним та рослинним
світом». Раціонального! Однак, реалізується протилежний сценарій. Що означає заборона
розведення у даному контексті? Лише одне – заборону наукового супроводу утримання генофонду раніше інтродукованих видів. У чому тоді полягає анонсоване «покращення раціонального користування»? Фактично, автори законопроекту протестують проти самого факту
утримання на території природно-заповідного фонду раніше інтродукованих видів. Однак,
закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, тому перебування раніше інтродукованих видів на території природно-заповідного фонду не виходить за рамки
закону. Можна лише підтримати намагання розробників законопроекту заборонити сучасні
насадження інтродукованих видів рослин, але що робити з тисячами гектар існуючих штучних насаджень сосни або інших культур у складі окремих категорій природно-заповідного фонду? Даний законопроект виносить подібні культурфітоценози та зоологічні колекції
з охоронним статусом (колекція диких копитних Біосферного заповідника «Асканія-Нова»,
що має статус Національного надбання України за розпорядженням Кабінету Міністрів України № 472-р від 19.08.2002 р.) за рамки закону, не пропонуючи раціонального вирішення
питання їх подальшого утримання.
Загалом, елементарна некомпетентність і необізнаність ідеологічних натхненників описаних змін вражає. Хоча, треба віддати належне умінню «просунути» документи такого змісту і
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якості на найвищому законодавчому рівні. Як бути у цій ситуації, і що буде – побачимо найближчим часом. Принаймні, у прикінцевих положеннях Закону України № 2023 «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання Конвенції 1979 року про охорону
дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі)» зазначено, що даний Закон набирає чинності з дня його опублікування. Це при тому, що природоохоронні установи
уже отримали на 2017 р. ліміти та дозволи на спеціальне використання природних ресурсів,
де передбачені або уже реалізуються біотехнічні заходи. А вимога про забезпечення Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
нормативно-правових актів у відповідність із прийнятим Законом, фактично робить з нього
заручника низки узгоджень, що у сучасній політичній та соціально-економічній ситуації просто
паралізує діяльність природоохоронних установ на невизначений термін.
Наостанок треба було б витиснути із себе тезу про щось раціональне у змінах Закону
№ 2023, що здатне окрилити надією. Але поки, на тлі практично оформленої нормативно-правової спадщини ідеї абсолютної заповідності, на думку спадає лише крилата «приперчена»
фраза – страшне перо не в гусака…
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РОЛЬ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІСІВ ПРИСАМАР’Я
ДНІПРОВСЬКОГО У СТВОРЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ
Загальною закономірністю технічного прогресу є те, що він неминуче веде до істотних руйнівних змін у біосфері. Деградація навколишнього середовища, як правило, викликана недосконалістю технологій, які використовуються суспільством і впливають на механізми саморегуляції біосфери.
Збереження біологічного різноманіття в епоху наростаючого антропогенного впливу на
природне середовище є однією з найважливіших сучасних екологічних проблем. Одним
з основних методів збереж ення і відновлення екосистемної цілісності та біорізноманіття
є створення національної екологічної мережі України, як складника Всеєвропейської загальної екологічної мережі (Шеляг-Сосонко та ін., 2004). Метою створення екомережі є
поєднання системою екологічних коридорів особливо цінних, у екологічному відношенні,
ділянок зі збереженою рослинністю. Цей захід повинен забезпечити виживання та відновлення популяцій завдяки стимулюванню умов розселення та міграції видів. Структурними елементами екомережі є ключові, сполучні, буферні й відновлювальні території.
Ключові території сприяють збереженню найбільш цінних і типових для певного регіoну
компонентів ландшафтного і біологічного різноманіття. Сполучні території (екокоридори)
поєднують між собою ключові території, забезпечуючи обмін генетичного матеріалу. Буферні зони забезпечують захист ключових та сполучних територій від зовнішніх впливів
та антропогенної деградації (Парчук, 1998).
Територія Степового Придніпров’я має значний природно-ландшафтний потенціал, який є
базисом для формування основних компонентів екомережі. Особливе значення для степової
зони України мають лісові біогеоценози, які є не тільки унікальними азональними екосистемами з максимальною концентрацією видового, ценотичного, ґрунтового та ландшафтного різноманіття, а й виконують позитивні середовище-перетворюючі, меліоративні та рекреаційні
функції (Травлеев, Белова, 2000).
Реалізація програми формування національної екомережі потребує проведення всебічних
моніторингових досліджень природних та штучних еталонних і деструктивних лісових біогеоценозів, оцінки їх сучасного стану з метою розробки рекомендацій щодо їх охорони, відновлення та збереження біологічного і ландшафтного різноманіття степової зони України.
В основу методологічного підходу до вивчення лісів Степового Придніпров’я покладено
вчення про біогеоценоз В. М. Сукачова. Теоретичним базисом досліджень є положення нової
науки – «Степового лісознавства» (засновник – проф. О. Л. Бельгард).
Станом на 2006 р. у ряді країн Європи (Нідерланди, Бельгія, Велика Британія, Чехія, Польща, Естонія, Німеччина тощо) національні екомережі вже створені і з вирішення подібних проблем існує достатній досвід. В Україні створення екологічної мережі розпочато з прийняттям
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21.09.2000 р Верховною Радою Закону України «Про загальнодержавну програму формування
національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки».
Відомо, що за останні 200 років лісистість у степовій зоні України знизилась у 10 разів.
Загальна лісистість країни складає 15,5 % території, а степової зони – не перевищує 5 %. У сучасний період в екологічно кризових регіонах степової України природні долинні й байрачні
ліси та штучні вододільні масивні і полезахисні лісосмуги опинилися під значним антропотехногенним деструктивним пресом, що загрожує їх існуванню.
	Успішне вирішення проблем існування та створення лісів у степовій зоні України потребує поглиблених моніторингових досліджень вмісту та розподілу важких металів у системі
фітоценоз–підстилка–ґрунт. У Дніпропетровському національному університеті імені Олеся
Гончара такі дослідження проводяться з часу створення проф. О. Л. Бельгардом у 1948 році
Комплексної експедиції по дослідженню лісів степової зони України.
У лісових біогеоценозах Присамар’я Дніпровського, як складової частини екологічного коридору України, проведено ретроспективний аналіз досліджень вмісту та розподілу важких металів і органо-мінеральних речовин, оцінено сучасний стан і здійснено прогноз розвитку існуючих
біогеоценозів, надано теоретичні і практичні рекомендації для створення штучних лісових насаджень, що виступають у ролі екоядер та екокоридорів екологічної мережі степової зони України.
Для дослідження у роботі обрано екосистеми, приурочені до двох типів ландшафтів виділених за класифікацією О. Л. Бельгарда: долинно-терасового та привододільно-балкового.
Об’єктами виступали природні аренні та пристінні ліси і штучні насадження дуба звичайного
на плакорі і білої акації на пристіні – район Присамарського стаціонару, а також штучні насадження білої акації зони рекультивації Західного Донбасу. У якості типового зонального біогеоценозу вивчався різнотравно-типчаково-ковилевий степ.
Для вирішення поставлених задач визначено фізико-хімічні характеристики ґрунтів досліджуваних біогеоценозів (вміст гумусу, рН, гранулометричний склад, ємність поглинання
тощо). Вміст важких металів у компонентах біогеоценозів визначався емісійним та атомноабсорбційним методами.
З метою з’ясування особливостей розподілу важких металів, що входять до складу органомінеральних речовин, у біогеоценозах визначалися запаси опаду та підстилки і їх характеристики За отриманими даними було розраховано індекси інтенсивності кругообігу органо-мінеральних речовин, значення яких характеризують стан рослинного угруповання, збільшення
індексів інтенсивності кругообігу речовин з часом свідчить про спрямування розвитку лісового
біогеоценозу у напрямку сильватизації.
За значеннями ОПК у біогеоценозах виявлено два типи кругообігу органо-мінеральних
речовин: інтенсивний – у степовому та у різному ступені загальмований – у лісових біогеоценозах, що, згідно з положенням Н. І. Базилевич, Л.Є. Родіна (1965) демонструє напрямок
розвитку природних та штучних деревних угруповань за лісовим типом.
В умовах обраних репрезентативних лісових екосистем Присамар’я Дніпровського та насаджень білої акації зони рекультивації земель Західного Донбасу у системі фітоценоз-підстилкаґрунт досліджено вміст і розподіл важких металів, що належать до трьох класів небезпеки:
І – Pb, Cd, Zn; ІІ – Ni, Cu; ІІІ – Mn та Fe. Найбільш багатими на ВМ ґрунтоутворюючими породами
виявилися леси та червоно-бурі глини і, як правило, відповідно ґрунти, що на них утворилися.
Найменш забезпечені ВМ – древньоалювіальні піщані відкладення аренних екосистем.
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За відношенням вмісту ВМ до регіонального фонового кларку елементів у ґрунтах степової
зони України з’ясовано, що
-- кількості Fe, Cu та Mn у корененасиченому шарі ґрунтів біогеоценозів Присамар’я Дніпровського нижчі від регіональних кларків елементів у 1,25 – 40,4 рази (5,38–40,39; 2,91–18,24;
1,25 – 13,34 разу, відповідно);
-- вміст інших досліджених ВМ (Ni, Pb, Zn та Cd), як правило, коливається у встановлених
межах регіональних кларків ВМ.
У чорноземі звичайному відмічено відносно рівномірний профільний розподіл Cd, Mn, Fe,
Cu, Ni. У чорноземі звичайному лісопокращеному штучних лісових угруповань Присамар’я Дніпровського розподіл ВМ за профілем збігається з розподілом у чорноземі звичайному, але
з більш високим їх вмістом у верхніх гумусових шарах,.
Для з’ясування процесів змін у мікроелементному складі ґрунтів біогеоценозів Присамар’я
Дніпровського за останні 35 років було проведено порівняння валового вмісту Ni, Mn, Cu та Pb
у шарі ґрунту 0–50 см та ґрунтоутворюючій породі. З’ясовано, що кількості металів у ґрунтах
за дослідний період змінилися. Найбільше зниження вмісту у корененасиченому шарі ґрунту
відмічене для міді у сухому бору, пристінній та заплавній липово-ясеневій дібровах у 23, 2 та
5 разів, відповідно. В усіх досліджуваних ґрунтах, крім чорнозему лісового липово-ясеневої
діброви на пристіні, зафіксоване збільшення кількості Pb від 2 до 12 разів. Підвищення коефіцієнтів співвідношення ґрунт-порода за останні 35 років є свідченням значної ролі лісових
угруповань у покращанні мікроелементного складу ґрунту шляхом переміщення та накопичення необхідних у фізіологічних процесах хімічних елементів у верхніх ґрунтових шарах.
У насипних ґрунтах зони рекультивації земель Західного Донбасу спостерігалося зниження вмісту ВМ на усіх варіантах насипок з ІІ по V: Ni від 1,5 до 53 разів. Збіднення мікроелементного складу ґрунтів може призвести до погіршення стану насаджень у майбутньому і потребує
проведення заходів, щодо поліпшення умов існування екосистем.
При підборі деревних порід для створення на території степової зони України лісових насаджень з високою пертинентною здатністю доцільно використовувати коефіцієнти біологічного
поглинання – низький показник Кбп елемента свідчить про вимогливість рослини до вмісту
ВМ у ґрунті. Існує залежність – чим менше Кбп елементу, тим більше його повинно бути у ґрунті для нормального існування рослини. На прикладі Кбп металів деревних рослин штучного
насадження на плакорі з’ясовано, що найбільш вимогливою породою у даних умовах є ясен
звичайний, Кбп Fe, Mn, Zn та Cd у якого нижчі ніж у інших деревних видів. Домінуюча порода
насадження дуб звичайний вимоглива до вмісту у ґрунті Cu, Ni та Pb.
За дослідний період показники біокругообігу ВМ у природних лісах Присамар’я у більшості випадків збільшилася до 15 разів, що свідчить про триваліше закріплення у останні роки
елементів у живій фітомасі та підстилці. У аренних екосистемах відбулося зниження індексу
інтенсивності кругообігу марганцю. У штучних насадженнях загальних закономірностей зміни
інтенсивності кругообігів не зафіксовано.
На підставі результатів проведених досліджень можна зробити такі висновки:
1. За значеннями ОПК у природних та штучних біогеоценозах Присамар’я Дніпровського
виявлено два типи кругообігу органо-мінеральних речовин: інтенсивний – у степовому (ОПК = 1,24±0,3) та у різному ступені загальмований, у лісових біогеоценозах (ОПК
у природних лісах – 3,27±1,02 – 11,79±0,9; у штучних лісових насадженнях – 3,72±0,7–
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4,49±0,4). За інтенсивністю кругообігу мінеральних речовин виділено два типи кругообігу: загальмований (степовий і штучні ліси) та дуже загальмований (природні ліси).
Незначне варіювання або підвищення ОПК в природних та штучних насадженнях
Присамар’я Дніпровського та техногенних територій Західного Донбасу свідчить про стабільність процесів розвитку екосистем за лісовим типом. Інтенсифікація кругообігу органо-мінеральних речовин у насадженні Західного Донбасу на ІІ варіанті штучних ґрунтів
демонструє зміщення процесів функціонування екосистеми у напрямку остепніння і за
умов відсутності належного догляду за насадженням може спричинити негативні зміни
у стані біогеоценозу в майбутньому.
2. З досліджень вмісту ВМ (Pb, Cd, Zn, Ni, Cu, Mn, Fe) у ґрунтоутворюючих породах та ґрунтах екосистем Присамар’я Дніпровського з’ясовано, що найбільш багаті на ВМ леси та
червоно-бурі глини і, як правило, відповідно ґрунти, що на них утворилися. Найменш
забезпечені ВМ делювіальні піщані відкладення аренних екосистем. Максимальний
вміст Pb, Cd та Ni характерний для лесів, Mn – для лесовидних суглинків. Найбільшу
кількість Cu та Zn містять червоно-бурі глини, Fe – піщані делювіальні відкладення суборі. Максимальним вмістом Pb, Cd, Cu та Fe характеризується чорнозем звичайний
лісопокращений на червоно-бурих глинах, Zn та Ni – аналогічний ґрунт на лесах, Mn
– заплавно-лучно-лісовий ґрунт. У шарі 0-50 см насипних ґрунтів насаджень Західного
Донбасу максимальний вміст Pb відмічено у суглинку на ІІ варіанті, найвищі кількості
інших ВМ містяться у шарах з додаванням чорнозему звичайного на варіантах ІІІ–V. За
відношенням вмісту ВМ до регіонального фонового кларку елементів у ґрунтах степової
зони України наведено екологічну оцінку мікроелементного складу ґрунтів біогеоценозів
Присамар’я Дніпровського:
-- кількості Fe, Cu та Mn у корененасиченому шарі ґрунтів біогеоценозів Присамар’я нижчі
від регіональних кларків елементів у 5,38-40,39; 2,91–18,24; 1,25 – 13,34 разу, відповідно;
-- вміст Ni, Pb, Zn та Cd коливається у встановлених межах регіональних кларків важких
металів.
3. Фізико-хімічні властивості ґрунтів Присамар’я Дніпровського зумовлюють високу рухомість ВМ, яка сягає 65,7 % від валового вмісту у корененасичених шарах ґрунту. Відсотки
рухомості Cu, Zn, Pb, Cd та Ni у насадженнях білої акації на насипних ґрунтах Західного
Донбасу вищі, ніж в аналогічних фонових насадженнях Присамар’я Дніпровського.
4. У чорноземі звичайному відмічено відносно рівномірний профільний розподіл Cd, Mn, Fe,
Cu, Ni. Максимальну фіксацію Pb відмічено в ілювіальному горизонті, Zn (валова форма) –
у гумусовому акумулятивному горизонті. За розподілом у ґрунтових профілях природних
лісів досліджені ВМ складають три групи: 1 – накопичуються у гумусовому акумулятивному горизонті (Ni, Cu, Pb); 2 – концентруються у іллювіальному горизонті внаслідок вимивання або лесиважу (Fe, Cd); 3 – не виявляють загальної закономірності розподілу або
розподіляються рівномірно (Mn, Zn). У чорноземі звичайному лісопокращеному штучних лісових угруповань Присамар’я Дніпровського розподіл ВМ за профілем збігається з розподілом у чорноземі звичайному, але з більш високим їх вмістом у верхніх гумусових шарах,
виключенням є Zn і Cu у ґрунтах пристінних білоакацієвих насаджень та Pb у насадженні
акації свіжуватого типу зволоження.
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5. За абсолютним вмістом у рослинах досліджувані ВМ поєднуються у групи: елементи підвищеної (Mn, Zn, Fe), середньої (Cu, Ni, Pb) та низької (Cd) концентрації. Вміст ВМ (крім Сu)
у листі білої акації насаджень Західного Донбасу вищий, порівняно з показниками для
рослин цього ж виду у фонових умовах: Ni у 20; Mn – 5,5; Cd – 3,6; Zn – 3,2; Fe – 2,2 рази.
Вміст Pb у листі рослин техногенної території вищий у два рази лише на ІІІ варіанті насипного ґрунту, Fe – на ІІ та ІІІ варіантах. Коефіцієнти співвідношення вмісту ВМ у листі (хвої)
та гілках рослин Присамар’я Дніпровського свідчать про те, що у більшості випадків вміст
ВМ у листі вищий у 0,5-5 разів, ніж у гілках. Опад, як правило, характеризується більшим
вмістом ВМ, порівняно з живою фітомасою, а підстилка більшим ніж опад.
6. При підборі деревних порід для створення на території степової зони України екомережі,
що складається зі стійких лісових насаджень з високою пертинентною здатністю доцільно використовувати коефіцієнти біологічного поглинання – малий показник Кбп елемента
свідчить про вимогливість рослини до високого вмісту важкого металу у ґрунті.
7. В результаті проведеного ретроспективного аналізу з’ясовано, що вміст Mn у ґрунтах лісових екосистем Присамар’я Дніпровського у 1980 році варіювався в межах 102,0–891,2, а
у 2016 році становив 122,0–894,9 мг/кг сух. ґрунту; Cu – 14,0–31,0 і 0,6–9,6; Ni – 22,0–58,0
і 9,2–44,5; Pb – 1,7–3,3 і 3,1–41,3 мг/кг сух. ґрунту. З 1980 по 2016 рр. у чорноземі звичайному степового біогеоценозу вміст Cu, Mn та Ni змінився менше ніж у 1,2 разу, вміст Pb
збільшився у 4,3 разу. Вміст Mn, Ni та Cu у насипних ґрунтах Західного Донбасу за дослідний період зменшився: у ґрунтах варіантів з чорноземом звичайним (ІІI-V варіанти): Mn
у 6,5–9,8; Ni у 1,3–1,5; Cu – у 33,1–73,4 разів. Явище збіднення мікроелементного складу
ґрунтів може призвести до погіршення стану насаджень і потребує проведення заходів
щодо поліпшення умов існування екосистем.
Проведена робота є частиною моніторингових досліджень вмісту та розподілу важких металів у системі фітоценоз-підстилка-ґрунт лісових біогеоценозів Присамар’я Дніпровського.
Результати роботи рекомендовані для використання у розробці показників визначення стійкості лісів степової зони України, що виступають як екологічні ядра та екокоридори регіональної та загальнодержавної екологічної мережі. Характеристики кругообігу органо-мінеральних
речовин та важких металів можуть застосовуватися як показники ступеня адаптації лісових
угруповань до степових умов існування. За результатами моніторингових досліджень можливе прогнозування розвитку лісових біогеоценозів степової зони України і надання практичних
рекомендацій щодо формування та розвитку екомереж.
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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ
МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ В СТЕПОВИХ РАЙОНАХ МИКОЛАЇВЩИНИ
Сучасна структура земельного фонду Миколаївщини свідчить про надзвичайно високе антропогенне навантаження на природні екосистеми, яке призвело до їх зміни та скорочення
площ. За статистичними даними рілля становить 69,1% території області, пасовища – 10,9 %,
сіножаті – 0,1%, багаторічні насадження – 1,5 % території області, лісові землі – 4,9 %, забудовані землі – 3,9 %. Розораність сільськогосподарських угідь в розрізі районів коливається
від 60 до 85 %. Таким чином, частка природних угідь в межах Миколаївської області є мінімальною. Для збереження природних елементів довкілля в області створена мережа об’єктів
природно-заповідного фонду (ПЗФ), однак їхня загальна площа зростає повільними темпами.
З 2000 по 2010 роки створено лише 5 об’єктів природно-заповідного фонду, 4 з них припало на
2009 рік. Національні природні парки «Білобережжя Святослава» та «Бузький Гард» створено
на базі існуючих об’єктів природно-заповідного фонду – регіональних ландшафтних парків
«Кінбурнська коса» та «Гранітно-степове Побужжя».
На 01.01.2011 р. обласний перелік включав 134 території та об’єкти ПЗФ загальною площею 72 198,87 га, що складало 2,936% від території області [1]. Станом на 01.01.2016 р. природно-заповідний фонд Миколаївської області налічує 141 об’єкт природно-заповідного фонду (ПЗФ) фактичною площею 75450,27 га, з них 8 – об’єкти загальнодержавного значення,
133 – місцевого значення. Відсоток заповідності Миколаївської області підвищився до 3,07 %,
проте не досяг оптимальних значень [3].
Аналіз територіальної організації об’єктів ПЗФ Миколаївщини показав, що природні
території у межах північностепової та середньостепової підзон степової зони України охоплюють близько 0,4 % площ цих підзон: у межах сухостепової підзони – 3,43 %, а типові
природні комплекси лісостепу у ПЗФ області майже не представлені. Площа природоохоронних територій в усіх фізико-географічних підзонах потребує збільшення. Крім того,
об’єкти ПЗФ протягом тривалого часу не зв’язані між собою міграційними шляхами (екологічними коридорами), тому не можуть забезпечувати збереження біотичного різноманіття та генетичного фонду.
Для вирішення проблем збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, підтримання екологічного балансу в Миколаївській області затверджено ряд обласних програм,
які передбачають розширення мережі територій ПЗФ, створення екологічної мережі. Так на
початок 2017 року діють «Програма охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 2011-2015 роки» [2] та обласна Цільова програма розвитку
екологічної мережі до 2015 року. Обласну Цільову програму розвитку екологічної мережі до
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2015 року розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 31.08.2004 р.
№ 32589/3/1-04 відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки» від 21.09.2000 р. №1989-ІІІ,
Закону України «Про екологічну мережу України» від 24.06.2004 р. №1864-IV, розпорядження голови облдержадміністрації від 13.07.2009 р. № 255-р «Про заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в Миколаївській області».
Протягом 2007-2016 років в Миколаївській області був отриманий унікальний досвід створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Його особливістю стало розроблення проектів створення заповідних об’єктів установою природно-заповідного фонду – регіональним ландшафтним парком «Гранітно-степове Побужжя», а згодом і
національним природним парком «Бузький Гард». Проекти виконувались на замовлення Миколаївської облдержадміністрації і фінансувались з обласного фонду охорони навколишнього
середовища, а згодом із відповідних статей обласного бюджету.
Метою роботи було висвітлити позитивний досвід РЛП «Гранітно-степове Побужжя» та
НПП «Бузький Гард» у напрямку підготовки матеріалів щодо створення нових об’єктів Природно-заповідного фонду в межах Миколаївської області.
Науковим підрозділом установи здійснювались польові дослідження та камеральна
обробка даних, готувалось наукове обґрунтування, розроблялись режим охорони та використання заповідної території, проект положення про Природно-заповідний об’єкт, здійснювалось погодження проектів із власниками природних ресурсів та органами виконавчої
влади та місцевого самоврядування до обласного рівня включно. Виготовлення плановокартографічних матеріалів, розрахунки площ виконувались за субпідрядом ліцензованими
землевпорядниками. Внаслідок цього реалізований принцип регіонального моніторингу
за станом природних комплексів заповідними установами, які розташовані в цих регіонах,
з подальшим розробленням природоохоронних рекомендацій. Зазначені рекомендації реалізовані в наукових обґрунтуваннях, проектах створення об’єктів ПЗФ. На їх підставі внесені
пропозиції до обласних екологічних програм. Науковцями установи отриманий безцінний
обсяг знань, адже роботи проводились на території всієї області, охоплюючи всі природні
комплекси. Слід зазначити, що науковий моніторинг здійснювався під час проведення робіт
за проектами за кошти, отримані від виконання цих проектів, що було б неможливо при
звичайному бюджетному фінансуванні. Також за рахунок цих коштів було придбано необхідне експедиційне та наукове обладнання.
Першим досвідом проектування у 2006-2008 роках став проект створення у Березнегуватському районі регіонального ландшафтного парку «Висунсько-Інгулецький» загальною
площею 2712,6 га. Його природними ядрами стали раніше оголошені ботанічний заказник
«Яковлівський» (35,0 га), ландшафтні заказники «Мурахівський» (150,0 га) та «Білокриницький» (20,0 га), ботанічні пам’ятка природи «Балка» (3,0 га) та «Пришиб» (5,0 га). Наукове і методичне супроводження цього проекту здійснювалось виконавцями до прийняття
рішення обласною радою про створення РЛП «Висунсько-Інгулецький» у 2011 році, а також
при розробленні проекту землеустрою з організації та встановлення меж цього парку, який
був затверджений Миколаївською облдержадміністрацією у 2013 році. Під час цих робіт
уточнювались межі, обґрунтовувалось функціональне зонування, режим збереження і використання території РЛП.
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В 2011 році колектив виконав проектні роботи по створенню ландшафтних заказників
«Лагодівський» (138,16 га), «Сергіївський» (87,66 га), «Каньйон річки Чичиклія» (115,44 га),
«Новоодеський» (20,7 га). Найбільшим з них став «Кам’яно-Костуватський» (523,7 га),
до складу якого увійшла геологічна пам’ятка природи «Виступи граніту біля с. Кам’яноКостувате» (5 га). У всіх цих об’єктах ПЗФ представлені степові плакорні та байрачні комплекси, а в ЛЗ «Кам’яно-Костуватський» та «Сергіївський» – наскельні степи з каньйонними
врізами в кристалічні породи, які мають всі риси Гранітно-степового Побужжя.
В 2012 році проведено підготовку проектів щодо створення ландшафтних заказників «Бакшалинські плавні» (96,07 га), «Підгірний» (114,96 га), «Воєводський» (42,78 га), «Черталківський» (159,02 га). В кожному з них також представлені степові біотопи, а також інші природні
комплекси, характерні для північної частини степової зони.
В заказниках «Лагодівський», «Черталківський», «Каньйон р. Чичиклія» представлені фрагменти степових комплексів на крейдяних відслоненнях покривного чохла осадочних порід.
Протягом 2015 року група науковців національного природного парку «Бузький Гард» працювала Баштанському районі в долині р. Інгул над проектами створення ландшафтних заказників «Новобірзулівський» (84,43 га) та «Христофорівсьбкі плавні» (1094,82 га). Останній з них
є важливим водно-болотним угіддям, ядром екологічної мережі з орнітологічним комплексом, який може зустрічатись в межах області лише в приморській смузі, хоча і знаходиться за
75 км від дельти Дніпра і за 90 км від найближчого морського узбережжя.
Табл. Території і об’єкти ПЗФ, створені (оголошені) за матеріалами, розробленими науковим
підрозділом РЛП «Гранітно-степове Побужжя»/НПП «Бузький Гард»
Назва території та
№
об’єкту природноз/п
заповідного фонду
1 Висунсько-Інгулецький
2 Воєводський
3
4

Кам’яноКостуватський
Черталківський

5

Новоодеський

6

Підгірний

7

Крива Пустош

Рік та нормативний документ,
Категорія
яким створено

Місцезнаходження,
район

Площа
(га)

рішення обласної ради від
25.11.2011 № 9
рішення обласної ради від
02.10.2013 № 8
рішення обласної ради від
02.10.2013 № 8
рішення обласної ради від
02.10.2013 № 8
рішення обласної ради від
02.10.2013 № 8
рішення обласної ради від
02.10.2013 № 8
рішення обласної ради від
30.12.2010 № 14

Березнегуватський

2712,6

Арбузинський

42,78

Братський

523,7

Вознесенський

159,02

Новоодеський

20,7

Первомайський

114,96

Регіональний ландшафтний парк
Ландшафтний
заказник
Ландшафтний
заказник
Ландшафтний
заказник
Ландшафтний
заказник
Ландшафтний
заказник
Геологічна
пам’ятка природи

Братський

12,9

В 2016 році проведені роботи по створенню ландшафтних заказників «Нижньобузький»
(962,55 га), «Новоодеські плавні» (1761,85 га), «Лозноватка» (353,9 га), орнітологічного
заказника «Веселинівські плавні» (216,08 га). Хоча ЛЗ «Нижньобузький», «Новоодеські
плавні», ОЗ  «Веселинівські плавні» розташовані в степовій зоні – вони охоплюють саме
заплавні екосистеми з потужними водно-болотними комплексами в районі, обмеженому
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з півночі правою притокою Південного Бугу – р.Чичиклія, і Варюшинським, Ковалівським,
Новоодеським та Новопетрівським плавневими масивами в нижній широкій частині долини Південного Бугу. Надання цим територіям заповідного статусу дозволить зменшити
господарське навантаження на прибережні ділянки, яке пов’язане з реалізацією проектів
будівництва зернових терміналів і відновлення річкового вантажного судновплавства по
Південному Бугу від Очакова до Вознесенська.
За період з 2006-2016 рр. науковим підрозділом нашої установи підготовлені наукові обґрунтування для розширення НПП «Бузький Гард», створення об’єктів та територій місцевого
значення: пам’ятки природи «Крива Пустош», ландшафтних заказників «Тернуватський», «Токарівський» та ще 20 природоохоронних територій.
Висновки.
1. Вперше використані можливості наукових підрозділів двох заповідних установ (РЛП «Гранітно-степове Побужжя» та іі наступника – НПП «Бузький Гард») з виконання складних
робіт щодо розробки Проектів створення низки заповідних об’єктів місцевого значення.
Роботи проводились в прилеглих до території НПП і відносно віддалених районах області.
2. Відпрацьована технологія поступового заповідання від створення невеликих об’єктів до
комплексних великих територій з диференційованим режимом охорони.
3. Реалізований принцип регіонального моніторингу за станом природних комплексів науковцями НПП, які розташовані в цих регіонах, з подальшим розробленням природоохоронних рекомендацій. Заповідні установи стали активними учасниками розвитку мережі
територій ПЗФ, екологічної мережі.
4. Практично реалізовані положення постанови КМУ №1913 від 28.12.2000 р. (зі змінами) «Про
затвердження видів послуг, які можуть надаватись бюджетними установами природнозаповідного фонду» [4], саме за рахунок науково-дослідницької з охорони, відтворення та
раціонального використання природних ресурсів, як основної статутної діяльності.
5. Підготовлені 20 наукових обґрунтувань, щодо створення нових територій ПЗФ. Розроблені 16
Проектів створення заповідних об’єктів місцевого значення загальною площею 8484,72 га в
11 районах Миколаївської області. З них облрадою прийняті рішення про створення територій
і об’єктів ПЗФ місцевого значення по 1 РЛП, 5 заказникам та 1 пам’ятці природи загальною
площею 3586,66 га (табл.). Остаточно підготовлено і внесено на розгляд облради матеріали
по створенню 5 об’єктів. В стадії доопрацювання знаходяться 4 об’єкти.
Використані джерела:

1. Обласна Цільова програма розвитку екологічної мережі до 2015 року. Затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 24.06.2011 р. №4. http://mk-oblrada.gov.ua/index.php/2015-08-20-12-1935/2015-09-02-15-27-26/7/1/2011/5-11/r4-5-6-rar/деталь
2. Програма охорони довкілля та раціонального природокористування Миколаївської області на 20112015 роки. Затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 24.06.2011 р. №3. http://mk-oblrada.
gov.ua/index.php/2015-08-20-12-19-35/2015-09-02-15-27-26/7/1/2011/5-11/r3-5-6-rar/деталь.
3. Сайт управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадмінстраці http://ecolog.
mk.gov.ua/ua/pzf/perspektyva/
4. Постанова Кабінету Міністрів України №1913 від 28.12.2000 р. (зі змінами) «Про затвердження видів
послуг, які можуть надаватись бюджетними установами природно-заповідного фонду».
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ПРИАЗОВСЬКИЙ НПП, ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ РОЗШИРЕННЯ
Збереження і відтворення цінних природних комплексів та біологічного різноманіття
в умовах сучасного динамічного світу потребує розширення мережі об’єктів і територій природно-заповідного фонду. Конференцією в Ріо-де-Жанейро (1992 р.) визначено одним з напрямів сталого розвитку в ХХІ сторіччі забезпечення стабільного стану біорізноманіття та
сталого управління біологічними ресурсами. Основним шляхом вирішення цієї проблеми є
необхідність відведення під заповідні об’єкти не менш ніж десять відсотків від території країни. Положенням Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» визначено необхідність запровадження системи природоохоронних заходів збереження біо- та ландшафтного різноманіття і розширення площі
природно-заповідного фонду до 10 відсотків у 2015 році та до 15 відсотків загальної території
країни у 2020 році.
Для України, заповідний фонд якої становить 6,2%, така задача на теперішній час є дуже
складною, особливо враховуючи недосконалість законодавчого механізму її виконання в нашій державі. Надання заповідного статусу передбачає введення певних заборон та обмежень
на використання земель та інших ресурсів в межах ПЗФ.
Порядок створення нових та розширення існуючих природно-заповідних об’єктів та територій прописаний в Законі «Про природно-заповідний фонд України» ще у 1992 році. За більш
ніж двадцятип’ятирічний період незалежності положення зазначеного Закону залишилися
незмінними, тоді як земельне законодавство, яке визначає економічні відносини щодо користування землею, стрімко змінюється. При цьому фактично процедура створення заповідних
об’єктів подібна до процедури введення заборон та обмежень на конкретних земельних ділянках, яке регулюється земельним законодавством. Процес створення або розширення об’єкту
ПЗФ є складною процедурою з участю багатьох суб’єктів, який на будь-якій стадії можуть заблокувати цей процес відмовою погодити його межі. Навіть загальновідома екологічна цінність природних комплексів конкретної земельної ділянки (наявність значного біорізноманіття,
червонокнижних видів рослин і тварин тощо) не завжди може сприяти рішенню про створення
заповідного об’єкту, адже дану земельну ділянку швидше можна отримати у власність чи користування для господарської діяльності.
Серед південних областей України Запорізька область відрізняється високим ступенем
урбанізованості та впливом сільськогосподарського виробництва (сільгоспугіддя займають
82,5 % території області) і рекреаційної діяльності на степові ландшафти, тому проблема збереження ландшафтного та біологічного різноманіття тут дуже гостра. Її вирішення можливе
за рахунок збільшення площі природно-заповідного фонду, яка на теперішній час становить
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менше 5 відсотків (4,63% на 1.01.2016 р.) загальної площі області. Крім того, слід відмітити,
що в структурі ПЗФ області (345 об’єктів загальнодержавного та місцевого значення) домінують невеликі за площею природоохоронні об’єкти місцевого значення та за типологією
вузькоспеціалізовані об’єкти (ботанічні, гідрологічні тощо), тоді як комплексні (ландшафтні,
де охороняються усі компоненти неживої і живої природи) становлять невелику кількість,
що демонструє недосконалість існуючої заповідної мережі Запорізької області в цілому. За
площею найбільшу частку мають національні природні парки (62,08% площі ПЗФ області),
яких в області 2 – НПП «Великий Луг» і Приазовський національний природний парк. Поліфункціональність природних парків враховує можливості не тільки заповідання цінних
природних об’єктів, фауни і флори, а й ведення певних видів господарської діяльності, традиційних для місцевого населення, що слід вважати більш оптимальним і перспективним
в розвитку заповідної справи.
Приазовський НПП в процесі підготовки його створення територіально планувався суцільною смугою вздовж узбережжя Азовського моря в межах 5 приморських адміністративних
районів Запорізької області (Якимівського, Мелітопольського, Приазовського, Приморського,
Бердянського), але за Указом Президента в 2010 р. було проголошено його створення на території тільки 4 адмінрайонів (випав Приморський район). Таким чином, сучасна просторова
структура ПНПП – це дві відокремлені ділянки: більша за площею західна (Якимівський, Мелітопольський, Приазовський райони) і менша східна (Бердянський район). Таке розташування
частково ускладнює виконання парком своїх завдань.
Виходячи з нагальних потреб збільшення площі ПЗФ країни та Запорізької області Приазовський парк розглядає можливості розширення території парку за рахунок сусідніх земельних і аквальних ділянок, які можуть увійти до складу парку або бути проголошеними як
нові заповідні території місцевого значення. Це унікальні приморські екосистеми, дельтові
та заплавні комплекси по долинам малих річок, балкові та берегові комплекси на півдні
області.
Серед них найбільш унікальною і цінною екосистемою є Обитічна коса, яка на теперішній
час має статус ландшафтного заказника загальнодержавного значення на території Приморського району і потребує особливої дієвої охорони (це водно-болотне угіддя міжнародного
значення, об’єкт Смарагдової мережі (саме науковці парку готували матеріали щодо визначення Обитічної коси потенційним об’єктом Смарагдової мережі України в Запорізькій області)). З метою об’єднання західної і східної частини Приазовського парку бажано розширити
його територію за рахунок земель водного фонду – приєднати 2-кілометрову смугу акваторії
Азовського моря вздовж узбережжя Приморського району, а також ряд суходільних ділянок
(Обитічна коса, гирла річок Лозуватки і Обитічної, існуючі сусідні ботанічні заказники місцевого
значення, прибережні захисні смуги уздовж морського узбережжя тощо).
У зв’язку з посушливими кліматичними умовами важливо зберегти природні комплекси
долин малих річок суміжних з парком територій, в першу чергу, Мелітопольського району,
по території якого протікає річка Молочна, що живить ВБУ міжнародного значення Молочний
лиман. Так, в пониззі річки Молочної на її берегах є декілька ботанічних заказників місцевого
значення, охорона яких на теперішній час практично не здійснюється місцевою владою (можливі випас худоби, сінокосіння), тоді як такі ділянки мають унікальну природну рослинність,
серед якої є рідкісні і зникаючі види.
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Молочний лиман потребує особливої охорони як ВБУ міжнародного значення, до складу
якого входять не тільки акваторія, але й суходільні ділянки. Тому бажано розширити прибережні захисні смуги уздовж узбережжя Молочного лиману в межах Якимівського та Приазовського районів шириною відповідно проектам землеустрою зазначених територій, в населених
пунктах шириною відповідно містобудівної документації, в разі їх відсутності в межах пляжної
зони (до меж агроценозів) шириною до 50-100 м.
Гирлові ділянки малих річок території парку – Великий і Малий Утлюки на території
Якимівського району, Акчокрак і Корсак на території Приазовського району, балки (біля
с. Куліківське Бердянського району) – унікальні екосистеми із значним біорізноманіттям,
в першу чергу, флори, орніто- та ентомофауни, місця нересту і годівлі представників іхтіофауни. Такі комплекси теж потребують особливої охорони, що можливо за умов включення їх до складу парку.
Для більш ефективного виконання природоохоронних завдань парку необхідно розширити прибережні захисні смуги уздовж узбережжя Азовського моря шириною відповідно проектам землеустрою зазначених територій, в населених пунктах шириною відповідно містобудівної документації, в разі їх відсутності в межах зони пляжів шириною до 100 м, а також надати
природоохоронний статус акваторії Білосарайської затоки моря уздовж східної берегової лінії
Бердянської коси шириною 2 км від урізу води.
Адміністрація Приазовського національного природного парку, відповідно листа
№9/2-496 від 10.04.2012 р. Департаменту заповідної справи щодо перспектив розширення території Приазовського НПП, влітку 2012 р. зверталася до Міністерства екології та
природних ресурсів з пропозицією розглянути можливість включення до складу території
Приазовського НПП вище перерахованих територій та об’єктів.
Підготовка проектів розширення існуючих об’єктів природно-заповідного фонду включає
такі заходи: підготовка наукового обґрунтування з характеристикою природоохоронної, наукової, екологічної, естетичної та іншої цінності природних комплексів; збір матеріалів погоджень
(погодження землекористувачів, власників земельних ділянок, користувачів природних ресурсів, висновки профільних органів виконавчої влади та служб); підготовка картографічних
матеріалів.
На даний момент є клопотання щодо розширення території ПНПП від деяких землевласників та землекористувачів, які бажають увійти до складу Приазовського парку (клопотання
від ПП «Паромова Г.П.» – ставок (площа 139,8427 га) на р. Великий Утлюк біля с. Давидівки
Якимівського району, від директора зоопарку «Сафарі» м. Бердянська).
Реалізація пропозицій відносно розширення території парку, особливо збільшення його
площі за рахунок включення природоохоронних територій в Приморському районі (Обитічна
коса, 2-кілометрова смуга Азовського моря, місцеві природоохоронні об’єкти), сприятиме
створенню суцільної території Приазовського НПП, більш ефективному виконанню основних
завдань парку щодо використання цих територій в організації природоохоронної та рекреаційної діяльності.
За рахунок розширення території Приазовського національного природного парку площа
природно-заповідного фонду Запорізької області може суттєво збільшитися; збільшиться
площа одного з найбільших національних природних парків України (за площею ПНПП займає 3 місце серед національних парків країни) і, в першу чергу, суходільна частина парку.
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Функціонування великого за площею та просторово суцільного загальнодержавного природоохоронного об’єкту на півдні Запорізької області – Приазовського НПП сприятиме виконанню Україною зобов’язань за міжнародними договорами у сфері заповідної справи (за
Рамсарською конвенцією тут є 3 ВБУ міжнародного значення), забезпечить ведення Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду значної території Запорізької області силами науковців парку, систематизує інформацію у сфері заповідної справи
та збереження біорізноманіття.
Здійснення процесу розширення (створення) території об’єкту ПЗФ на сучасному етапі розвитку України потребує приведення до взаємної відповідності природоохоронного та земельного законодавства України, спрощення на законодавчому рівні процедури створення об’єктів
природно-заповідного фонду та їх розширення, що надасть можливість значно покращити
динаміку розвитку природоохоронних територій України. І як результат призведе як до покращення ситуації із збереженням існуючих природних об’єктів та покращення загальної екологічної ситуації в Україні.
Заповідання на сьогодні залишається головною гарантією збереження генофонду живої
природи, унікальних природних екосистем і є складовою системи забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля.
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ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РОЗШИРЕННЯ ТЕРИТОРІЇ СТРІЛЬЦІВСЬКОГО СТЕПУ
Філіал Луганського природного заповідника «Стрільцівський степ» є однією з найстаріших заповідних територій України. Заповідник був заснований в 1948 р. на площі 522,07 га,
в 2004 році було здійснене його суттєве розширення. Указом Президента України № 466-2004
від 21 квітня 2004 р. заповідними були оголошені цілинні степові ділянки і перелоги в балці
Крейдяний яр та ділянки пологого схилу долини річки Черепахи. Загальна площа «Стрільцівського степу» досягла 1036,5 га.
Приєднання цих земель було дуже важливим кроком у справі формування системно цілісного природного резервату. Проте, площа заповідника залишається дуже малою. Межі заповідної території тільки тоді є достатніми, коли охороною охоплена геосистемно і біосистемно
цілісна автономна ділянка, яка включає такий комплекс біотичних і абіотичних компонентів,
що формує ізольований і автономний біогеосистемний комплекс з охопленням основного біорізноманіття і характерних провідних структур зонального типу (Ткаченко, 2009). З цих позицій
розширення території заповідника в 2004 р. не було достатнім.
Щоб просторова структура і площа заповідника відповідали означеним вище вимогам, до
існуючої території необхідно приєднати ще такі елементи водозбірної системи як яружно-балкова система Глиняного яру площею 99 га та вододільну ділянку з верхів’ями балки Крейдяний
яр площею 251,1 га. Загальна площа проектованого розширення території – близько 350,1 га.
Карта-схема запроектованого розширення території заповідника представлена на рис. 1.
Яружно-балкова система Глиняний яр прилягає до південно-східної межі заповідної території. Ландшафтні характеристики цієї балки суттєво відрізняються від території заповідного
ядра і балки Крейдяний яр, яка була приєднана до заповідника в 2004 р.
На схилах балки на поверхню виходять піщані поклади, вкриті специфічною піщано-степовою рослинністю. Значні площі займають степові солоні та солонцюваті чорноземи у комплексі зі звичайними чорноземними ґрунтами, поширені на схилах південно-східної та південної
експозиції, що безпосередньо прилягають до піщаних відслонень, створюючи складний комплекс ґрунтових умов. У верхів’ях Глиняного яру, на опуклих схилах східної експозиції наявні
невеликі фрагменти з дерново-карбонатними ґрунтами. Схили північної та північно-західної
експозиції вкриті чорноземами звичайними малогумусними середньозмитими глинистими.
У рослинному покриві балки переважають поєднання заростей чагарників і фрагментів
чагарникових степів з а участю Caragana frutex (L.) K.Koch, Amygdalus nana L., Chamaecytisus
ruthenicus (Fisch. еx Wol.) Klásk. Найбільш поширені угруповання з домінуванням Amygdalus
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Рисунок 1 – Карта-схема запроектованого розширення території відділення Стрільцівський степ.

nana (Зелена .., 2009), звичайно із значною домішкою Caragana frutex, подекуди – з домішкою
Chamaecytisus ruthenicus. Чагарникові степи формацій Stipeta tirsae і Stipeta zalesskyi представлені фрагментарно на різних за експозицією схилах з чорноземними ґрунтами.
Рослинний комплекс на солонцях представлений угрупованнями формацій Festuceta
valesiacae та Crinitarieta villosae за участю Artemisia santonica L., Kochia prostrata (L.) Schrad.,
Anthemis tinctoria L. На солонцях та солонцюватих чорноземах у Глиняному яру наявна одна
з найбільших по площі у Стрільцівському степу популяції Tulipa schrenkii Regel, крім того, широко розповсюджений Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz.
На схилах балки з супіщаними ґрунтами поширені полідомінантні угруповання з домінуванням видів ковили: Stipa zalesskii Wilensky, S. borysthenica Klokov ex Prokudin, S.tirsa Steven,
S.dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. Содомінантами є Festuca valesiaca Gaudin, Artemisia
austriaca Jacq., Koeleria cristata (L.) Pers., Poa angustifolia L., Elytrigia trichophora (Link) Nevski
та E. intermedia (Host) Nevski, тощо. Звичайними компонентами цих угруповань є види, занесені до Червоної книги України – Tulipa schrenkii, Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) Spreng.,
Pulsatilla pratensis (L.) Mill., Paeonia tenuifolia L.
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Дуже специфічним є рослинний комплекс на третинних пісках. Тут поширені угруповання формації Stipeta borysthenicae за значною участю злаків – Phleum phleoides (L.) H.Karst.,
Koeleria cristata, Hierochloe repens (Host) P.Beauv. З різнотрав’я рясні Potentilla incana P. Gaertn.,
B. Mey. & Scherb., Astragalus varius S.G.Gmel., Jurinea centauroides Klokov та ін. Значної участі
у цих угрупованнях добирають Pulsatilla patens (L.) Mill. та P. pratensis. Також на піщаних покладах поширені полідомінантні угруповання за участю S. borysthenica, S.zalesskii, S.dasyphylla
та видів піщано-степового різнотрав’я.
У верхів’ях балки, на дерново-карбонатних ґрунтах, наявні невеликі фрагменти угруповань
формації Stipeta pulcherrimae, асоціації Stipetum (pulcherrimae) salviosum (nutantis). На відміну
від інших ділянок з такими угрупованнями, тут значної участі добирає Hedysarum grandiflorum
Pall., занесений до обласного Червоного списку (2009). В минулому цей вид був досить поширений в Стрільцівському степу і локалізований на схилах до Глиняного яру і в урочищі Хомутець (Доброчаєва, 1956). В зв’язку з резерватогенними процесами на території заповідного
ядра він майже зник і трапляється поодинокими екземплярами.
По днищу балки наявні остепнені луки формацій Elytrigieta repentis, Elytrigieta intermediae,
Calamagrostideta epigeioris за участю дернинних злаків – Festuca rupicola Heuff., Stipa pennata
L., S.tirsa. На найбільш зволожених ділянках тальвегу балки розповсюджені угруповання
формацій Alopecureta pratensis, Poeta pratensis, Festuceta pratensis та їх сукцесійні відмінності
з домінуванням видів лучно-степового різнотрав’я. По днищу у великій кількості росте Tulipa
quercetorum Klokov et Zoz, на деяких ділянках рясний Fritillaria ruthenica Wikstr.
Подекуди по днищу балки наявні фрагменти заростей чагарників з Rhamnus cathartica L.
і Prunus stepposa Kotov та поодиноких дерев – Malus praecox (Pall.) Borkh., Pyrus communis L.
У верхній частині Глиняного яру знаходяться великі площі популяції Paeonia tenuifolia, що
займають близько 25,9 га. Вид дуже рясний у степових та чагарниково-степових угрупованнях, його проективне покриття під час цвітіння досягає 30-40 %.
Ділянка вздовж південно-західного кордону заповідника є продовженням заповідного
ядра і безпосередньо прилягає до його південно-західної межі. Вона включає верхів’я балок,
що проходять по заповідному масиву (балки Великі Терни, системи Крейдяного яру) і вододільну ділянку між балкою Глиняний яр та улоговинами Крейдяного яру, тому приєднання цих
територій є виключно важливим.
Особливістю природних умов даної території є складний рельєф та різноманітність ґрунтів.
Більшість території займають широкі розгалужені водозбірні улоговини балки Великі Терни –
притоку балки Крейдяний яр. Власне, вододіл між балками Крейдяний яр та Глиняний яр на
цій ділянці дуже вузький. Південна частина масиву представлена північно-східними схилами
складного вододілу між балками Крейдяний яр, Глиняний яр та Журавська, остання входить
до системи струмка Березового, допливу Комишної. У верхів’ях балки Великі Терни розташований ставок, споруджений за часів існування Стрільцівського кінного заводу в дорадянські
часи, і який є гідрологічно-історичною пам’яткою.
Ґрунтовий покрив території дуже різноманітний. Значну площу ділянки займають гумусовані піски, виходи яких розташовані біля території заповідного ядра. До них безпосередньо
прилягають ділянки з солонцюватими глинистими чорноземами у комплексі зі степовими
солонцями. Схили північної експозиції зайняті переважно чорноземами звичайними малогумусними середньо- і дуже змитими глинистими.
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Відповідно до ґрунтових умов, рослинний покрив території представлений псамофітним,
галофітним та типовим степовим комплексами, на невеликій площі – комплексом навколоводної рослинності. Верхів’я балки Великі Терни зайняті чагарниковими заростями (формацій
Pruneta stepposae і Ceraseta fruticosae).
На гумусованих пісках наявні угруповання формації Stipeta dasyphyllae за значною участю степових чагарників – Amygdalus nana, Chamaecytisus ruthenicus, Caragana frutex, з яких
переважає Amygdalus nana. Значної участі у цих угрупованнях добирають Festuca rupicola,
Stipa zalesskii, S.capillata L., Bromopsis riparia (Rehman) Holub. З рідкісних видів рясні Pulsatilla
patens та P. pratensis, часто трапляється Bulbocodium versicolor.
На солонцюватих чорноземах переважають чагарникові степи формації Stipeta tirsae
з Caragana frutex та угруповання формації Festuceta valesiacae за участю галофітного та степового різнотрав’я. На солонцях поширені угруповання формації Crinitarieta villosae за значною участю Artemisia santonica, Festuca valesiaca, Kochia prostrata. На цих ділянках дуже рясні
Tulipa schrenkii та T. ophiophylla.
На чорноземних ґрунтах представлені справжні та чагарникові степи формації Stipeta
tirsae, переважно асоціації Stipetum (tirsae) caraganosum (fruticis). Також поширені угруповання формації Festuceta valesiacae за значною участю Festuca rupicola, S. zalesskii,
S. capillata. Значну площу займають полідомінантні дерниннозлакові угруповання з домінуванням видів Stipa (S. zalesskii, S.tirsa, S.capillata) та Festuca. На схилах дуже поширені зімкнені зарості степових чагарників (формацій Amygdaleta nanae, Caraganeta fruticis), площі
заростей постійно зростають.
На цій ділянці розташоване найбільше в регіоні і одне з найбільших в Україні місцезростань
Paeonia tenuifolia площею 34,2 га. Проективне покриття виду під час цвітіння досягає 30-40 %.
Навколоводна рослинність представлена угрупованнями з домінуванням Bolboschoenus
maritimus (L.) Palla, Typha latifolia L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. По днищу улоговин поширені лучно-степові угруповання з домінуванням Bromopsis inermis (Leyss.) Holub,
Elytrigia intermedia, E.repens (L.) Nevski тощо.
Досить велику частку ділянки займають перелоги, які утворились на ділянках степу після
розорювання в 70-х рр. минулого сторіччя. Перелоги наразі активно заростають Ulmus pumila
L., відновлення степів на цих ділянках потребує впровадження спеціальних заходів.
Приєднання запропонованих ділянок значно поширить екотопічну репрезентативність
заповідника, особливо за рахунок піщано-степового і солонцюватого комплексів, які зараз
недостатньо представлені на заповідній території. Буде суттєво збільшена площа забезпечених охороною рідкісних угруповань формацій Amygdaleta nanae, Stipeta zalesskyi, S. tirsae, S.
pulcherrimae, S. borysthenicae, S. dasyphyllae, Elytrigieta stipifoliae (Зелена .., 2009). Слід підкреслити виключну важливість охорони цих ділянок для збереження Paeonia tenuifolia, саме
тут зосереджена найбільш чисельна частина Стрільцівської його популяції.
Розширення території відділення Стрільцівський степ дозволить значно покращити
охорону популяцій 21 рідкісних видів рослин, занесених до Червоної книги України: Adonis
wolgensis Steven, Astragalus testiculatus, Bulbocodium versicolor, Crambe tataria Sebeok, Elytrigia
stipifolia, Fritillaria ruthenica Wikstr., Paeonia tenuifolia, Pulsatilla patens, Pulsatilla pratensis.,
Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin, Stipa capillata L., Stipa dasyphylla, Stipa disjuncta Klokov,
Stipa lessingiana, Stipa pennata L., Stipa pulcherrima K.Koch. Stipa tirsa, Stipa zalesskii, Tulipa
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quercetorum, Tulipa ophiophylla, Tulipa schrenkii (Червона..., 2009а). З них Stipa zalesskii входить
до Європейського Червоного списку. Бернською конвенцією охороняються поширені тут 5 видів рослин – Echium russicum J. F. Gemlin, Paeonia tenuifolia, Pulsatilla patens, Crambe tataria,
Stipa zalesskii.
Фауна ділянок, що запропоновані до розширення території відділення Стрільцівський степ,
подібна до фауни заповідника, тому що ці ділянки розташовані поряд з заповідною територією, але їх приєднання має значно збільшити стабільність популяцій за рахунок урізноманітнення генофонду, що охороняється.
Загалом на проектованій під розширення території відмічено близько 30 видів ссавців,
близько 50 видів птахів, що тут гніздяться чи ймовірно гніздяться, 5 видів плазунів, 3-4 види
амфібій.
Серед ссавців на проектованих ділянках мешкають чи ймовірно мешкають їжак білочеревий
(Erinaceus roumanicus), бурозубка мала (Sorex minutus), заєць-русак (Lepus europeus), мишівки
темна (Sicista severtzovi) та Штранда (Sicista strandi), сліпак звичайний (Spalax microphtalmus),
нориця східноєвропейська (Microtus levis), хом’ячок сірий (Cricetulus migratorius), лисиця звичайна (Vulpes vulpes) (2-3 поселення), перегузня (Vormela peregusna) (1-2 особини), ласка
(Mustela nivalis), борсук (Meles meles) (1 поселення), козуля європейська (Capreolus capreolus)
(2-3 особини), кабан (Sus scrofa) та ін. В верхів’ях Великих Тернів спостерігалися випадки розмноження вовка (Canis lupus).
На схилах Глиняного яру, у його пониззях та подекуди в верхній частині яру, а також
на пологих ділянках пасовищ біля 21 ставка збереглися окремі невеликі поселення бабака
(Marmota bobak). Загальна його чисельність складає біля 50 особин.
Серед птахів на ділянках цілинного степу і степових перелогах звичайними на гніздуванні куріпка сіра (Perdix perdix), перепілка (Coturnix coturnix), жайворонок польовий (Alauda
arvensis), чекан лучний (Saxicola rubetra), просянка (Emberiza calandra). В останні роки постійно відмічаються декілька пар чорноголової вівсянки (Emberiza melanocephala) (Мороз,
Русін, 2011). Ймовірне гніздування тут 1-2 пар луня лучного (Circus pygargus) та сови болотяної (Asio flammeus), пугача (Bubo bubo). У лучно-степових ділянках днища Глиняного
яру та вздовж 21 ставка щорічно спостерігаються в гніздовий період до 4-5 самців деркача
(Crex crex).
В чагарникових заростях, в байрачних лісках Великих Тернів та в прилеглих лісосмугах
гніздяться канюк звичайний (Buteo buteo), фазан (Phasianus colchicus), припутень (Columba
palumbus), сова вухата (Asio otus), совка (Otus scops), зозуля (Cuculus canorus), жулан (Lanius
collurio), сіра ворона (Corvus cornix), сорока (Pica pica), кропив’янка сіра (Sylvia communis), соловейко східний (Luscinia luscinia), дрізд чорний (Turdus merula), зяблик (Fringílla coеlebs), вівсянка садова (Emberiza hortulana) та ін.
По берегах 21 ставка в норах бабака гніздяться огар (Tadorna ferruginea) – 1 пара, крижень
(Anas platyrhynchos), курочка водяна (Gallinula chloropus), плиска біла (Motacilla alba). На лучних ділянках відмічені плиски жовта (Motacilla flava) і жовтоголова (Motacilla citreola), чекан
чорноголовий (Saxicola torquata).
З плазунів тут трапляються ящірка прудка (Lacerta agilis), вуж звичайний (Natrix natrix),
полоз візерунковий (Elaphe dione), гадюка степова (Vipera renardi). Ймовірне знаходження мідянки (Coronella austriaca) і рідкісного полоза сарматського (Elaphe sauromates).
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Багато наземних хребетних та безхребетних тварин, що зареєстровані на цій території,
занесені до Червоної книги України: дибка степова (Saga pedo), вусач земляний хрестоносець (Dorcadion equestre), мнемозина (Parnassius mnemosyne), поліксена (Zerynthia polyxena),
джміль глинистий (Bombus argillaceus), сколія гігант (Megascolia maculata), полоз візерунковий, гадюка степова, огар, шуліка чорний (Milvus migrans), лунь лучний, лунь польовий (Circus
cyaneus), пугач, сова болотяна, совка, вівсянка чорноголова, мишівка Штранда, хом’ячок сірий, перегузня тощо (Червона..., 2009б).
Слід підкреслити, що наразі господарче використання цих ділянок дуже незначне. Випас
проводиться тільки в пониззі Глиняного яру зі слабкими навантаженнями. Ділянки з південної
межі заповідника та по днищу Глиняного яру частково і періодично викошуються, але площі
щорічних косовищ невеликі. Навантаження в цілому недостатні щоб протидіяти поступовому
поширенню чагарників.
Розширення філіалу Стрільцівський степ за рахунок запропонованих ділянок буде сприяти
збереженню рідкісних видів рослин та тварин, підвищенню біорізноманітності та збільшенню
стабільності екосистеми заповідника в цілому. Вважаємо, що необхідною умовою включення
цих територій до заповідника є впровадження спеціального менеджменту, спрямованого на
підтримку корінних степових екосистем і протидії резерватогенним процесам.
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МАТЕРІАЛИ ДО РОЗШИРЕННЯ ТЕРИТОРІЇ НПП «МЕОТИДА»
Національний природний парк «Меотида» (далі НПП) розташований на північному узбережжі Азовського моря в межах Донецької області у Новоазовському, Мангушському та Нікольському районах і має у своєму складі два науково-дослідних природоохоронних відділення загальною площею 20720,9531 га, в тому числі 14377,2766 га акваторії Азовського моря.
Однак зараз Новоазовський район є тимчасово непідконтрольною Україні територією, тож НПП
проводить свою діяльність в Мангушському та Нікольському районах на 4226,52 га земель
(з вилученням та без вилучення у землекористувачів) і 6630,8561 га акваторії моря. Населені
пункти до складу Парку не входять.
Значна частина території НПП в Мангушському районі розташована на Білосарайській
косі. У фізико-географічному відношенні вона знаходиться у степовій зоні, північно-степовій підзоні, лівобережно-дніпровсько-приазовській північно-степовій провінції, Приазовській низовинній області (Пащенко, 1999), але природна рослинність кіс належить до тераси Азовського моря і є азональною. Білосарайська коса – геологічно молода морська коса
акумулятивного походження. Основою її формування є морський алювій та виноси річок
з балок (пісок, черепашка, матеріал абразії берегів). Корінна частина коси складена переважно галькою і піском, верхова – піском і, в меншій мірі, черепашкою, в приматериковій
і приморській частинах – сильногуміфікований і мулистий грунт. Рельєф рівнинний і слабо
хвилястий (Тищенко, 2006).
Східне узбережжя Білосарайської коси на всьому протязі забудоване двома селищами –
Мелекіне та Білосарайська Коса, перше з яких також займає прилеглу до нього частину материкового схилу. З заходу до коси прилягає смт Ялта, на материковому схилі з півночі розташоване с. Азовське.
НПП «Меотида» має на Білосарайській косі3 ділянки (мал.1). Перша з них – «Чапельник»,
площею 331,14 га, являє собою пласке днище колишнього лиману, де протікає річка Мокра
Білосарайка перед впадінням до Азовського моря. Більшу його частину займає болотна рослинність з домінуванням Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Bolboschoenus maritimus (L.)
Palla, Scirpus tabernaemontani C.C.Gmel. (Тищенко, 2006), меншу – засолені луки. На заході він
прилягає безпосередньо до смт Ялта.
Друга – «Бакаї Білосарайської коси», площею 859,81 га – у західній та частково центральній частині коси включає численні мілкі пересихаючі і не пересихаючі водойми на хвилястому
рельєфі, оточені галофітною рослинністю, заростями очерету, невеликими за площею стрічками засолених лук.
Заповідна справа у Степовій зоні України. Том 1

241

Малюнок 1. Картосхема ділянки, пропонованої для розширення території НПП «Меотида», та місця
зростання на ній деяких рідкісних видів рослин.

Третя – «Дзендзик», площею 25,39 га – є кінцевою частиною Білосарайської коси, з трьох
боків оточеною морем, а з півночі від нього розташоване с. Білосарайська коса, що певним
чином ізолює цю територію від інших, тому далі ми її не розглядатимемо.
Ще одна ділянка НПП – «Бурякова балка» площею 194,89 га – займає середню частину типової степової балки, що своїм гирлом виходить безпосередньо до центру Білосарайської коси, розриваючи материковий схил. Тут збереглася рослинність різнотравнотипчаково-ковилового степу з рідкісними видами рослин. Хоч подекуди вона і порушена
надмірним пасовищним навантаженням, однак за умови зниження останнього має потенціал до відновлення.
До території НПП пропонується долучити ділянку, яка розташована при основі Білосарайської коси між селищами Ялта, Азовське та Мелекіне, що поєднає між собою вищезгадані три ділянки Парку в одне ціле. Площа її складає приблизно 1330 га. Вона охоплює
центральну та північну частину Білосарайської коси, материковий схил, що до неї прилягає,
та нижню третину Бурякової балки. Таким чином формується екологічно цілісне ядро, що
охоплюватиме майже всю ландшафтну структуру Білосарайської косиі дозволить значно
зменшити антропогенний тиск на біоту цієї території, що є важливою складовою частиною
екомережі регіонального рівня.
Оскільки на сучасному етапі збереження природного довкілля концепція екомережі є
інтегрувальною, має універсальний характер і є одним із головних, обов’язкових елементів
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стратегії збалансованого розвитку держави, то за цих обставин великого значення набуває
збереження не тільки окремих видів, а насамперед природних екосистем, у яких види здійснюють еколого-еволюційні функції, що забезпечує стійке відтворення у нестійкому довкіллі,
яке постійно змінюється. Дуже важливим це є для степового біому в Україні, котрий зазнав
надто нищівного впливу (Екомережа…, 2013).
В даний час ця територія частково використовується для випасання крупної рогатої худоби. Ще на невеликій площі ведеться заготівля сіна. Через ділянку проходить кілька асфальтованих і ґрунтових доріг місцевого значення.
На відміну від вже існуючих ділянок Парку, на яких репрезентативно представлено поєднання галофільної (солончакової), прибережно-водної і водної рослинності, на пропованій
ділянці розташовані угруповання псамофітної степової і солончаково-лучної рослинності, а також відносно добре збережені залишки зонального різнотравно-типчаково-ковилового степу.
Останні займають вузьку смугу материкового схилу від смт Ялта до с. Мелекіне і характеризуються багатим видовим складом взагалі і рідкісних рослин зокрема.
Схил корінного берегу простягається на кілька кілометрів, але ширина його мала і складає лише порядку 100 метрів. Тут збереглися справжньостепові зональні угруповання Stipeta
lessingianae (включені до Зеленої книги України) та Festuceta valesiacae на рештках цілини.
Угруповання формації Stipeta capillatae (включені до Зеленої книги України) займають незначні
площі у верхній частині схилу материкового уступу над середньою частиною Білосарайської
коси (західніше с. Азовське). Збереження цих степових травостоїв з едифікаторною роллю Stipa
capillata L. можна пояснити високою стійкістю цієї ковили до всіх типів антропогенних навантажень, а також відносною помірністю антропогенного впливу на окремі ділянки залишків
типових степів. Співдомінантної ролі на різних місцезростаннях набувають типові компоненти
степових угруповань: Festuca valesiaca Gaudin, Medicago romanica Prodan, Agropyron pectinatum
(M.Bieb.) Beauv., Glycyrrhiza glabra L., Linum austriacum L. та ін. Угруповання формації Festuceta
valesiacae представлені на схилі материкового уступу над центральною частиною основи коси
та на степовій гриві в приматериковій її частині. Дані угруповання можна вважати помірно
збійними, оскільки в їх складі збережена злакова основа, представлена домінуючим щільнодернинним злаком Festuca valesiaca. Добре представленою є синузія степового різнотрав’я,
проте участь роду Stipa незначна або вони повністю відсутні. Раритетні угруповання формації
Glycyrrhizeta glabrae, які занесені до Зеленої книги України, наявні на материковому уступі на
значних площах у вигляді окремих плям чи смуг та в центральній частині коси. Досить типовими для материкового уступу над Білосарайською косою є угруповання формацій Elytrigieta
repentis та Elytrigieta intermediae. Ці фітоценози є вторинними, оскільки в умовах значної еродованості материкового уступу з їх складу майже випали дернинні злаки. На різних екотопах до основного едифікатора як субдомінанти домішуються Agropyro npectinatum, Festuca
valesiaca, Medicago romanica, Poa angustifolia L.та ін. (Тищенко, 2006).
Мала за площею стрічка материкового схилу слугує банком генофонду флористичних
компонентів зональних степів, хоча популяції багатьох з них є критичними. Тут збереглися
Astragalus henningii (Steven) Klokov, Centaurea taliewii Kleopow, Caragana scythica (Kom.) Pojark,
Glycyrrhiza glabra, Stipa lessingiana Trin. еt Rupr. та S.capillata (усі – Червона книга України,
далі – ЧКУ), Amygdalus nana L., Vincetoxicum intermedium Taliev, Linaria macroura (M. Bieb.) M.
Bieb, Ornithogalum ficherianum Krasch., Gagea maeotica Artemczuk та інші, що охороняються на
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регіональному рівні. Зважаючи на малий розмір, значний пасовищний та селітебно-рекреаційний вплив на дані екотопи, для цих угруповань існує небезпека деградації.
Псамофітні степи, що характерні для піщано-черепашкових слабо гумусних ґрунтів кіс
Азовського моря, розташовані з півдня та південного заходу пропонованої ділянки на піднесеннях рельєфу. Це формації Festuceta beckeri із спів домінуванням Koeleria cristata (L.)
Pers., Poa angustifolia та участю видів степового різнотрав’я (Astragalus varius S.G.Gmel.,
Allium paniculatum L., Iris pumila L.,Hypericum elegans Stephan ex Willd., H. perforatum L. та ін.).
Угруповання формації Astragaleta borysthenicae є раритетними і зустрічаються на незначних
площах. Домінантної ролі в них набуває Astragalus borysthenicus Klokov – високодекоративна рослина, яка внесена до ЧКУ. Співдомінанти – Gypsophila paniculata L., Anisantha tectorum
(L.) Nevski, Helichrysum arenarium( L.) Moench, Poa bulbosa L.Також трапляються угруповання
формації Medicagineta kotovii, у яких домінує Medicagо kotovii Wissjul., а співдомінують Festuca
beckeri (Hack.) Trautv., Falcari avulgaris Bernh., Artemisia santonica L., Centaurea adpressa Ledeb.,
Astragalus borysthenicus та ін. (Тищенко, 2006). До псамофітних степів приурочені такі рідкісні
та охоронювані рослини, як Tulipa ophiophylla Klokov&Zoz, Glycyrrhiza glabra, Carex liparocarpos
Gaudin, Papaver maeoticum Klokov, види роду роговик Cerastium (С. heterotrichum Klokov,
С. pseudobulgaricum Klokov), Galium volhynicum Pobed, Arenaria zozii Kleopow.
Галофільні луки ділянки відрізняються значною різноманітністю. Угруповання формації
Elytrygieta elongatae є поширеними на значній площі, навіть типовими (фоновими) для північної та центральної частини Білосарайської коси, місцями між ними трапляються угруповання
формації Festuceta orientalis з участю Artemisia santonica i Agrostis maeotica Klokov. Також дуже
добре представлена на галофітних луках формація Puccinellieta gigantei. Її угруповання приурочені до помірно зволожених засолених депресивних місцезростань. Часто Puccinellia gigantea
(Grossh.) Grossh. формує монодомінантні зарості, подекуди як субдомінанти беруть участь
Artemisia santonica, Halimione verrucifera (M.Bieb.) Aellen, H.pedunculata (L.) Aellen, Tripolium
vulgare Nees, Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.. Угруповання формації Puccinellieta fominii займають подібні до попередніх, але дещо підняті ділянки, однак зустрічаються значно рідше.
Вони знаходяться в приматериковій, рідше в центральній частині Білосарайської коси, де до
домінуючої Puccinellia fominii Bilyk як субдомінанти подекуди приєднуються Aeluropus littoralis,
Halimione verrucifera, Limonium caspium (Willd.) Gams, Francenia hirsuta L. Угруповання формації Junceta gerardii добре представлені на галофітно-лучних місцезростаннях. Дуже часто
Juncus gerardii Loisel. у цих угрупованнях є монодомінантом, проте подекуди до нього як співдомінанти на різних екотопах домішуються Puccinellia giganteа, Aeluropus littoralis, Limonium
meyeri (Boiss.) O. Kuntze, Artemisia santonica, Tripolium vulgare та ін. (Тищенко, 2006). У гирловій
частині Бурякової балки південніше автошляху Ялта – Маріуполь та прилеглій до неї низовині
на площі біля 100 га знаходиться велика популяція Rhaponticum serratuloides (Georgi) Bobrov,
найбільш потужна та повночленнау межах північноазовських кіс. Місцями проективне покриття цього стенотопного виду досягає 90% (Бурда, Остапко, 1993).
Центральна і північна частки коси протягом ХХ сторіччя зазнали відносно більшого господарського впливу. Приматерикова частина коси від «Чапельника» до с. Азовське у минулому була розорана, про що свідчить система захисних лісосмуг, які зараз переважно
знаходяться у стані занепаду. Досить швидко ці поля були покинуті і перетворилися на
перелоги, що наразі використовуються як пасовища. Здебільшого тут представлені дві
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формації: Calamagrostideta epigeioris та Elytrygieta repentis. Угруповання формації Elytrygieta
repentis зустрічаються на площі близько 200 га. До домінуючого Elytrygia repens (L.) Nevski
як субдомінанти на різних місцезростаннях приєднуються Elytrygia elongata (Host) Nevski,
Limonium meyeri, Plantago lanceolata L., Galatella biflora (L.) Nees, Poa angustifolia та ін. Угруповання з домінуванням Calamagrostis epigeios (L.) Roth займають близько 400 га і знаходяться на різних стадіях демутаційного процесу (Тищенко, 2006). Окрім лісосмуг, на ділянці
часто трапляється молодий підріст Pyrus communis L. та Elaeagnus angustifolia L., подекуди
ростуть види роду Rosa L. Тут зустрічаються як різні види бур’янів (Secale sylvestre Host.,
Bromus squarrosus L., Poa bulbosa L., Ambrosia artemisiifolia L.), так і рідкісні рослини, що
охороняються на національному та регіональному рівнях. Зокрема, розсіяно розповсюджена
Glycyrrhiza glabra, зрідка групами зустрічаються Tulipa ophiophylla. Також виявлено великі
популяції двох видів, занесених до ЧКУ – Gladiolus tenuis M. Bieb. Та Anacamptis coriophora
(L.) R.M. Bateman, Pridgeonet M.W. Chase, що є унікальним явищем для Північного Приазов’я.
Площа поширення та чисельність їхніх популяцій з’ясовані лише частково, це питання потребує ретельних подальших досліджень.
Нижче наведено стислі відомості про виявлені тут 11 видів раритетної складової флори.
Anacamptis coriophora. Вперше зареєстрований на Азовському узбережжі. У ЧКУ має категорію «вразливий». В Україні переважно розповсюджений у західній і північній частинах.
Подібне до нашого по умовам місце зростання відомо на Кінбурнському півострові на Чорному морі (Червона…, 2009). Найближче відокремлене від основної частини ареалу місце зростання знаходиться у відділенні Українського степового природного заповідника (далі – УСПЗ)
«Кам’яні могили». В центральній частині ділянки, запропонованої до розширення, виявлено
два локалітети виду загальною чисельністю близько 1 тис. особин.
Astragalus borysthenicus. У ЧКУ має статус «рідкісний». В Україні розповсюджений по
узбережжю Чорного і Азовського морів по піщаних місцях, у зв’язку з чим потерпає від рекреаційного навантаження та забудівлі. На перспективній для розширення ділянці зустрічається
на псамофітностепових ділянках в центральній частині Білосарайської коси.
Astragalus henningii. У ЧКУ має статус «рідкісний». В Україні розповсюджений в південній
частині степової зони. По узбережжю Азовського моря зустрічається по схилах корінного берегу, іноді по степових балках (Остапко, 2001; Коломийчук, 2012; Бронскова, Бронсков, 2016). На
запропонованій ділянці нечисленні особини зростають по схилах біля с. Азовське та Мелекіне,
в Буряковій балці.
Caragana scythica. У ЧКУ має статус «вразливий». Розповсюджена у південній і південносхідній Україні. У НПП зустрічається на ділянці «Половецький степ». На ділянці, що розглядається, окремі особини збереглися на степовому схилі поблизу с. Азовське.
Carex liparocarpos. У ЧКУ має статус «зникаючий». Вид диз’юнктивно поширений у Степовій зоні України (Червона…, 2009). В Донецькій області відомо 5 місць зростання виду, у тому
числі і на Білосарайській косі. На проектованій ділянці зростає у псамофітному степу (Бурда,
Остапко, 1993; Остапко, 2001; Коломійчук, Остапко, 2012,).
Centaurea taliewii Kleopow. У ЧКУ має статус «вразливий». Рідкісні локальні популяції виду
розповсюджені в південній і південно-східній частині України (Остапко, 2001; Червона…, 2009).
Локалітет виду на запропонованій ділянці розташований на схилі корінного берегу поблизу
с. Азовське.
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Gladiolus tenuis. У ЧКУ має статус «вразливий». Переважно поширені у північно-східній частині України, включаючи долину Сіверського Донця, і на півдні Криму (Червона…, 2009). Окремі
місця зростання відмічені на півдні Донецької області по р. Кальміусу, у відділенні УСПЗ «Кам’яні
Могили», околицях м. Маріуполь (Остапко, 2001; Червона…, 2010; Красная…, 2012). Раніше вже відмічався для Білосарайської коси (Коротченко, 2009; Коломийчук, 2012). Нам відомі 2 локалітети
чисельністю близько 50 і 150 особин на території вже існуючої ділянки НПП. Основна ж популяція
виду виявлена на лучних угрупованнях у межах нашої перспективної ділянки. Окрім чисельних
розсіяних груп з 10-300 особин, знайдено 2 потужних локалітети площею 4880 і 3150 м2, щільність
квітучих особин на яких становить від 21 до 67 особин на 1 м2, в середньому – 43,2 ос/м2.
Glycyrrhiza glabra. У ЧКУ має статус «неоцінений». В Україні вид переважно розповсюджений в прибережних районах Азовського моря. На ділянці, що розглядається, знаходяться
чисельні локалітети виду з площею від 300 до 2000 м2.
Stipa capillata. У ЧКУ має статус «неоцінений». Розповсюджена майже по всій Україні, крім
лісової зони. На запропонованій ділянці зростає по псамофітних степах на косі (Бурда, Остапко,
1993) і по схилу поблизу с. Азовське (Тищенко, 1996).
Stipa lessingiana. У ЧКУ має статус «неоцінений». В Україні росте переважно у Степовій
зоні. На ділянці, що пропонується для включення в НПП, окремі локалітети розташовані на
схилі корінного берегу (Бурда, Остапко, 1993) і Бурякової балки.
Tulipa ophiophylla. У ЧКУ має статус «вразливий». Переважно розповсюджений в південно-східній частині України. Окремі локалітети виду зростають у псамофітному степу на території заказника «Білосарайська коса» (Бурда, Остапко, 1993), які вже увійшли до складу НПП, але
декілька більш чисельних локалітетів знайдено в степових і лучних угрупованнях у центральній частині проектованої ділянки і на схилі корінного берегу.
Люцерну Котова внесено до Червоного списку МСОП із статусом «Vulnerable» – вразливий.
Також на запропонованій для розширення ділянці зустрічається 15 видів, які занесені до Переліку рослин, що охороняються на території Донецької області (Червона…, 2010):
Agrostis maeotica, Amygdalus nana, Cerastium heterotrichum і С. pseudobulgaricum, Dianthus
elongatus C.A. Mey., D. рallidiflorus Ser., Gagea maeotica, Galium volhynicum, Inula helenium L.,
Linaria macroura, Otites artemisetorum Klokov, Papaver maeoticum, Rhaponticum serratuloides,
Vincetoxicum intermedium, Francenia hirsuta.
Таким чином, на ділянці, що пропонується долучити до Парку, зростає велика кількість
рідкісних видів рослин, розташована єдина на всьому північному узбережжі Азовського
моря популяція плодоріжки блощичної, а популяція косариків тонких – єдина не тільки на
узбережжі Азовського, але і Чорного морів. Тут охоронятимуться чотири рідкісних рослинних
синтаксони (формації Stipeta capillatae, Stipeta lessingianae, Glycyrrhizeta glabrae, Astragaleta
borysthenicaе), що включені до Зеленої книги України.
Приєднання цієї ділянки до території НПП значно підвищить його флористичну і фітоценотичну репрезентативність, дозволить зберегти і відновити своєрідні природні ландшафти
Білосарайської коси як зразку коси Азовського типу. В цілому тут буде представлений майже повний комплекс всіх типів рослинності, характерних для прибережної смуги Азовського
моря, що також створить сприятливі умови для існування фауни хребетних і безхребетних,
значно зросте науковий, рекреаційний і еколого-просвітній потенціал Національного природного парку «Меотида».
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СТРАТЕГІЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ
ДОЛИНИ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ
Куяльницький лиман (Одеська обл.) – унікальна природно-історична мегагеосистема, яку,
без перебільшення, можна вважати одним з природних чудес світу. Він є одним із найбільших
причорноморських лиманів, площею 56-60 км². Лиман повністю відокремлений від Чорного
моря пересипом шириною до 3 км, розташований нижче рівня моря (до –5 м) і має дуже високий рівень солоності води – до 300 проміле. Геоморфологічні характеристики долини лиману
типові для півдня України: правий берег крутий, висотою до 50 м н.р.м., лівий – пологий. Схили сильно порізані сіткою балок та ярів. Кліматичні умови обумовлені розташуванням території
лиману в межах степової зони: зима коротка, м’яка і досить волога, літо – жарке і сухе. Завдяки взаємодії природних факторів Куяльницький лиман став природною скарбницею, в якій
накопичені лікувальні сульфатні пелоїди (мули) та хлоридно-натрієво-магнієва ропа, яка за
своїм хімічним складом подібна до води Мертвого моря.
Унікальні макро- та мікрокліматичні, гідрологічні, геологічні, едафічні умови, що склалися
у долині Куяльницького лиману, сприяли формуванню багатьох ендемічних флористичних та
ценотичних комплексів прибережної та прибережно-схилової рослинності (галофітної, галофітно-лучної, степової, петрофітної, чагарникової та деревно-чагарникової), занесених до Червоної
книги України (Червона книга України, 2009) та Зеленої книги України (Зелена книга України,
2009), яка відзначається різноманітністю, унікальністю та, незважаючи на сильний антропічний тиск, відносною збереженістю. Найбільші площі на схилах лиману займає корінна степова
рослинність, яка уникла розорювання завдяки значній крутизні схилів та яружно-балочному
рельєфу і є справжнім рефугіумом типчаково-ковилових та петрофітних степів. Тут поширені
угруповання з домінуванням Stipa lessingiana, S. capillata, Festuca valesiaca, Poa angustifolia,
Koeleria cristata, Medicago romanica, Coronilla varia, Trifolium montanum, T. alpestre за участю інших справжньостепових видів – Euphorbia stepposa, Galium ruthenicum, Salvia nutans,
S. nemorosa, Silene chlorantha, Agropyron pеctinatum, Nepeta parviflora, Dianthus pseudoarmeria,
Bromopsis riparia, Galatella novopocrovskii та ін. Рослинність петрофітних степів формують
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Теucrium polium, Botriochloa ischaemum, Thymus dimorphus, Amygdalus nana, Iris pumila,
Dianthus guttatus, Goniolimon tataricum, Crinitaria villosa, Tanacetum millefolium, із чагарничків
і напівчагарничків тут представлені Ephedra distachya, Teucrium polium, Thymus marshalianus,
T. dimorphus, Artemisia austriaca та ін. Особливістю флори кам’янистих понтичних степів є велика участь геміефемероїдів, а також ефемероїдів i ефемерів – Poa bulbosa, Tulipa schrenkii, Crocus
reticulatus, Gagea minima, G. paczoskii, Сеrastium ucrainicum, Holosteum umbellatum, Alyssum
tortuosum, A.minutum, A. desertorum, Myosotis micrantha, Veronica vernalis, Valerianella costata,
Androsace elongata, Erophila verna, які мають статус зникаючих у Північному Причорномор’ї. Трапляються також такі рідкісні та ендемічні види, як Gymnospermium odessanum, Chamaecytisus
mollis, Scutellaria verna, Bulbocodium versicolor та ін. Галофітна рослинність розташовується на
узбережжях лиману і утворює смуги різної ширини за градієнтами ступеня мінералізації ґрунтів
та вологістю. Перша від рівня води смуга, на мокрих і вологих солончаках, утворена піонерними угрупованнями з домінуванням Salicornia prostrata. Її ширина варіює від 0,5 до 300 м.
Наступною смугою, дещо вище за рельєфом, розташовуються ценози Bassia hirsuta (від 0,3 до
10 м). На окремих ділянках у цій же смузі плямами розташовуються угруповання Camphorosma
monspeliaca і Petrosimonia triandra, а також із Halimione pedunculata, рідше – Kochia laniflora,
Spergularia marina. Наступну смугу, ще вище за рельєфом, з меншим засоленням і вмістом вологи в ґрунті, формують Puccinellia distans, і потім Artemisia santonica за участю засолено-лучного різнотрав’я. Вона простягається уздовж берегів лиману смугами шириною до 200 м. У смузі рослинності з домінуванням Artemisia santonica часто трапляються зарості Melilotus albus,
Calamagrostis epigeios, а також угруповання Atriplex tatarica. У місцях виклинювання прісних вод
(стік з балок, близькість підпірних горизонтів і ін.) спостерігаються плями Phragmites australis
з Tripolium vulgare, Salicornia prostrata, Spergularia marina й іншими супутніми видами. У південно-східній частині лиману, в околицях с. Корсунці, розташований значний масив (близько
100 га) засолено-лучної рослинності з домінуванням Juncus maritimus, який являє собою екологічний релікт, що сформувався в історичний час, коли лиман з’єднувався з Чорним морем,
а також ценозами Juncus gerardii і Plantago salsa. В балках та ярах, а також на терасованих ділянках схилів представлені деревні та чагарникові насадження із Elaeagnus angustifolia, Tamarix
ramosissima, Robinia pseudoacacia, Gleditsia triacanthos, Crataegus prearmata, C. monogyna, Rosa
canina, Prunus spinosa, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior та ін.
Внаслідок нераціонального, незбалансованого та хижацького господарювання унікальній мегагеосистемі Куяльницького лиману загрожує зникнення. В останні роки, після зарегулювання русла р. Великий Куяльник, яка живила лиман, площа його акваторії
зменшилася майже втричі (Эннан и др., 2015). Наприкінці літа та восени акваторія лиману зменшується ще більше. Оголюються значні площі дна, вкриті товстим шаром безцінної солі. Ці території, площею близько 30 км2, є джерелом винесення солей вітрами,
загальним об’ємом близько 0,5 млн. м3. Це складає загрозу засолення присхилових територій, вкритих природною рослинністю та навколишніх сільськогосподарських земель.
Збільшення солей в ґрунтах порушує їх біогеохімічні процеси і розвиток степової рослинності відбувається в напрямку формування пустельних засолених степів. Про початкові
стадії цього процесу свідчить збільшення ролі таких напівпустельних видів, як Agropyron
pectinatum (M.Bieb.) P.Beauv., Galatella biflora (L.) Nees, Aster bessarabicus Bernh. Ex Rchb.,
Artemisia santonica L. та деяких інших.
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Розорювання присхилових територій на плакорах, відсутність і поганий стан лісозахисних
смуг призводять до пилових бур та змивів ґрунтів дощовими потоками, внаслідок яких ґрунтові
часточки, разом з хімічними добривами та засобами захисту рослин, потрапляють у лиман. Виявлено високий рівень забруднення ропи і пелоїдів, грунтового покриву, рослинних організмів
прибережної зони амонійними, органічними сполуками і важкими металами (Кирюшкина и др.,
2010; Кузьмина и др., 2010; Шихалеева и др., 2010; Эннан и др., 2010, 2014, 2015).
Влітку та восени на схилах відбуваються стихійні пожежі, знищуючи чагарниковий та
трав’яний покрив. Надмірне випасання худоби в степових балках та на прибережних територіях викликає деградацію рослинного покриву навіть до стану повних збоїв, і, як наслідок,
ерозію ґрунту та формування осипищ. Негативними факторами є також терасування схилів
для лісорозведення, кар’єрне добування піску і пресованого черепашника на схилах та косах,
масштабне прокладання автомобільних шляхів на берегових смугах лиману та стежок для велотуризму, зростаюче рекреаційне навантаження, влаштування стихійних сміттєзвалищ тощо.
Метою роботи була розробка стратегії зі збереження рослинного покриву та екосистем долини Куяльницького лиману.
Нами виявлено шість груп факторів антропогенного впливу на фіторізноманіття долини
Куяльницького лиману, які обумовлюють зменшення життєвого простору фітоценозів та зміну
умов їх існування (від несприятливих до катастрофічних).
1. Зміна гідролого-гідрохімічного режиму (катастрофічне зменшення стоку р. Великий Куяльник та малих річок басейну, зменшення водного дзеркала лиману, різке збільшення
солоності, засолення прибережних ділянок, виклинювання прісних вод тощо);
2. Фізичний вплив на фітобіоту (пожежі, випасання свійської худоби, терасування схилів, лісонасадження, вирубування дерев та кущів, викопування рослин, витоптування, прокладання комунікацій тощо);
3. Хімічний вплив на фітобіоту (засолення прибережно-схилових територій внаслідок перенесення солей повітряними потоками, забруднення органічними сполуками і важкими металами через сільськогосподарські та комунально-побутові стоки тощо);
4. Зміна едафо-літогенної основи (обміління лиману, збільшення площі солончаків, ерозія та
зсуви ґрунту, вилучення ґрунту та каміння, створення кар’єрів та котлованів на узбережжі
та в долинах річок тощо);
5. Біологічне забруднення (інвазії адвентивних видів у природні фітоценози, створення штучних деревних насаджень з інтродуцентів тощо);
6. Зміна цільового призначення земель (розорювання природних пасовищ, будівництво тощо).
Ще один фактор, який хоч і не має безпосереднього впливу на фітобіоту території, проте
пов’язаний з усіма іншими антропогенними факторами, – це низький рівень екологічної освіти
населення, включаючи тих посадових осіб, які безпосередньо відповідальні за прийняття рішень у сфері використання природних ресурсів. Тому, Стратегія збереження лиману має включати низку дій, щодо поліпшення екоосвіти та екопросвіти в регіоні.
З метою розробки конкретних дій щодо ліквідації загрози або зменшенню її впливу оцінюється насамперед опосередкованість дії (пряма або опосередкована), масштаб впливу
(тотальний або вибірковий), а також термін дії (короткий або тривалий). Через оцінку ознак
загрози на конкретний об’єкт (популяцію виду, угруповання, комплекс угруповань, екосистему тощо) визначається ступінь її впливу (а – результат впливу деструктивний і незворотний;
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б – негативний, потребує вживання відновлювальних заходів; в – негативний вплив слабкий,
вживання заходів ще не потрібне). Здійснення оцінки рівня виявлених загроз дозволило розробити конкретні шляхи та методи вирішення проблем збереження ландшафтного та біотичного різноманіття, зменшення та ліквідації негативних впливів на природне середовище для
долини Куяльницького лиману.
Перша група факторів, що викликають зміни гідролого-гідрохімічного режиму території,
є деструктивними практично для всіх екосистем долини Куяльницького лиману, окрім сукулентно-галофітних, площі яких збільшуються за рахунок обмілілих площ акваторії лиману.
Однією з причин цих змін є природні процеси, викликані глобальними змінами клімату за
останні 100 років, інші – наслідки непродуманої меліорації долини ріки Великий Куяльник та
руйнування малих річок її басейну. Є очевидним, що на сьогодні повністю відновити річковий
стік Великого Куяльника та його приток неможливо. Необхідно відтворити в можливих обсягах водотоки р. В. Куяльник та малих річок і тимчасові великих балок – Довбоки, Кубанки, Гільдендорфської, Корсунцівської та інших, в також встановити водоохоронні зони річок
і лиману та здійснити їх захист. З метою поліпшення водопостачання Куяльницького лиману
необхідно: а) ліквідувати штучні насипи, дамби, ставки, кар’єри, звалища сміття по берегах р.
Великий Куяльник та малих річок її басейну; б) регламентувати або заборонити випасання та
прогони худоби безпосередньо на крутих схилах балок; в) розчистити та упорядкувати природні джерела; г) здійснити фітомеліорацію водозахисних смуг річок та балок. До складу деревно-чагарникових порід, які будуть використовуватися для створення штучних насаджень,
мають бути включені лише аборигенні види рослин. Використання інтродуцентів (робінії, гледічїї, айланту тощо) в даних умовах є неприпустимим. Висаджування дерев та чагарників має
здійснюватися без використання важкої техніки та терасування схилів, вручну.
З метою захисту рослинності прибережних та прибережно-схилових територій лиману
від дії факторів, які здійснюють фізичний вплив на неї, необхідно здійснити наступні заходи:
а) організувати протипожежну охорону території (регламентувати проїзд в пожежонебезпечні періоди з поширенням відповідної інформації); б) регламентувати випасання свійської худоби, з визначенням територій та пасовищного навантаження відповідно до продуктивності
угідь; ділянки, на яких зростають раритетні види або угруповання мають бути захищеними
від випасання через встановлення відповідних інформаційні стендів; в) ділянки деградованих
пасовищ мають бути рекультивованими за методом агростепів (Дзыбов, 2002); г) регламентувати рекреаційну діяльність прокладанням екологічних стежок, пішохідних та велосипедних
шляхів, організувати місця для відпочинку, купання тощо, встановити інформаційні стенди
щодо правил поведінки на заповідній території, а також цінних та цікавих природних об’єктів;
д) заборонити терасування схилів, а лісомеліоративні роботи, в разі необхідності, здійснювати
ручним способом «під меч»; е) визначити норми можливої заготівлі дикорослих плодів, ягід,
лікарських, пряно-ароматичних рослин, території, на яких дозволяється збирання рослинної
сировини, та його оптимальні терміни.
Хімічний вплив на фітобіоту долини лиману здійснюється через потрапляння забруднених
органічними сполуками і важкими металами сільськогосподарських та комунально-побутових
стоків, а також побутового та промислового сміття в природне середовище. Запобігти негативному хімічному впливу можливо здійснивши наступні заходи: а) звільнити акваторію та
береги лиману від сміття, а в місцях відпочинку рекреантів вставити контейнери для сміття
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та регулярно вивозити його; б) створити навколо лиману на плато буферну зону, завширшки
до 1000 м, ліквідувати всі стихійні звалища сміття в буферній зоні; в) здійснити рекультивацію рослинного покриву буферної зони шляхом створення штучних чагарниково-деревних
насаджень та агростепів. Для створення чагарниково-деревних насаджень необхідно використовувати аборигенні листяні породи. Такий фітобар’єр слугуватиме не лише для захисту
природного середовища долини лиману від хімічного забруднення, а й рослинності схилів від
пожеж, які часто виникають внаслідок різних причин на прилиманній території плато, а також
для попередження ерозії та зсувів схилів і стабілізації гідрорежиму території.
Для мінімізації дії факторів, які спричинюють зміни едафо-літогенної основи в долині лиману необхідно перш за все заборонити видобуток піску та черепашнику на цій території і
здійснити рекультивацію порушених ділянок. Важливо також регламентувати видобуток лікувальних пелоїдів та самосадної солі, визначити можливі обсяги та місця видобутку. Для
видобутку пелоїдів необхідно застосовувати екологічно обґрунтовані методи та технології, які
не можуть зашкодити навколишньому середовищу. Видобуток самосадної солі традиційними
способами з застосуванням старовинних технологій може значно збільшити рекреаційну привабливість території і слугуватиме джерелом доходів для майбутнього НПП.
Зменшити біологічне забруднення долини лиману чужорідними видами можливо лише
шляхом рекультивації антропогенно порушених територій. Значні площі у верхів’ях та в пониззі лиману займають рудеральні угруповання, у складі яких бере участь багато адвентивних
видів. Рослинність цих територій може бути відновлена із застосуванням методу агростепів.
З метою попередження подальшого біологічного забруднення, як вже зазначалося, для створення штучних чагарниково-деревних насаджень необхідно використовувати виключно аборигенні породи дерев та чагарників.
Реалізація запропонованих оперативних завдань може бути досягнута тільки тоді, коли
територія долини р. Великий Куяльник та Куяльницького лиману отримає високий природоохоронний статус, тому першим пунктом завдань Стратегії збереження Куяльницького
лиману має бути створення НПП «Куяльницький», всі аспекти діяльності в якому регламентуватимуться Законом України «Про природно-заповідний фонд України». Основними завданнями, виконання яких має забезпечувати Проект організації території НПП, є: комплексна
оцінка рекреаційного використання території парку, запасів природних ресурсів, біотичного
та ландшафтного різноманіття та їх охорони, історико-культурних об’єктів, стану інженернотранспортної інфраструктури, системи зв’язку, медичного забезпечення, побутового обслуговування, рекреаційного, лікувально-оздоровчого та бальнеологічного потенціалу та інших
особливостей. У межах території національного природного парку виділяються відповідні
функціональні зони: заповідна зона – призначена для збереження та відновлення найбільш
цінних, насамперед корінних, природних комплексів відповідно до режиму, визначеного законом для природних заповідників; зона регульованої рекреації – територія, в межах якої
створюються умови для короткострокового перебування, відпочинку та оздоровлення відвідувачів парку, а її режим встановлюється відповідно до вимог, охоронних зон природних заповідників; зона стаціонарної рекреації – призначена для розміщення об’єктів обслуговування
відвідувачів парку; господарська зона – включає території населених пунктів, землі, на яких
здійснюється господарська діяльність з дотриманням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища. Таким чином, на території парку забезпечуються охорона
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біорізноманіття його ландшафтів, здійснення регламентованої рекреації, а також санаторнокурортне лікування населення.
З метою зниження темпів деградації екосистеми Куяльницького лиману свого часу була
розроблена «Регіональна програма збереження та відновлення водних ресурсів у басейні
Куяльницького лиману на 2012-2016 роки». Проте замість забезпечення відновлення основних джерел постачання прісної води в лиман, збереження та відновлення ландшафтного
та біотичного різноманіття його схилів, основними заходами, на жаль, стали проектування і
будівництво трубопроводу для здійснення попусків морської води в лиман, хоча екологічна
безпечність таких заходів залишається дискусійною, оскільки вона має інші гідрохімічні показники та незначний дебет, а також часткове обмеження кар’єрного добування піску і черепашника. Вказана Програма передбачала також створення національного природного парку
«Куяльницький» площею близько 10 тис. га. Наукове обґрунтування даного НПП було подано
до Міністерства екології та природних ресурсів України ще в 2009 р., однак і досі воно знаходиться на етапі погодження з землевласниками та землекористувачами, а лиман зазнає
подальшої екологічної кризи.
На нашу думку, лише надання долині Куяльницького лиману високого природоохоронного статусу національного природного парку забезпечить дієву охорону природного
багатства, відновлення та раціональне використання природних ресурсів території. Проте
створення НПП не вирішить головних екологічних проблем, від яких залежить подальше
існування унікального лиману. Є очевидним, що попусками води з Чорного моря зберегти
унікальні багатства лиману не вдасться і питання відновлення екосистеми Куяльницького
лиману має бути поставлене на державний рівень та розроблена генеральна стратегія відновлення природного стану всього басейну річки Великий Куяльник та долини самого лиману. Головною метою реалізації Стратегії є реальне збереження наземних і водних екосистем
Куяльницького лиману, насамперед, забезпечення їх відновлення та мінімізація деградації
біотопів і призупинення втрат біорізноманіття та сприяння збалансованому використанню
природних ресурсів. Стратегія має бути складовою об’єднаної системи стратегічних та оперативних засад екологічного, економічного та соціального розвитку регіону і реалізовуватися у три етапи. На першому етапі виявляються проблеми, які заважають розвитку природних
процесів, або скеровують їх в негативному, з точки зору збереження природного середовища та біорізноманіття, напрямку. На другому етапі визначаються шляхи та методи вирішення проблем збереження ландшафтного та біотичного різноманіття, зменшення та ліквідації
негативних впливів на природне середовище та загроз. На третьому етапі розробляються
відповідні державні програми, які містять переліки конкретних заходів щодо відновлення та
збереження екосистем басейну р. Великий Куяльник та лиману, терміни впровадження цих
заходів та їх фінансування. В розробці Стратегії мають брати участь фахівці в галузі біології,
екології, гідрології, геології, бальнеології та економіки.
Отже, збереження та відновлення всіх екосистем долини Куяльницького лиману лише
шляхом створення НПП є недостатнім. Необхідно розробити нову державну програму збереження та відновлення водних та інших природних ресурсів у басейні р. Великий Куяльник,
а також опрацювати та на законодавчому рівні затвердити регіональну екомережу басейну
р. В. Куяльник.
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ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ДЖАРИЛГАЦЬКИЙ»
Національний природний парк «Джарилгацький» (далі – Парк), створений 11.12.2009 р.
на території Скадовського району Херсонської області. На даний час територія Парку складає
10000 га, у тому числі о. Джарилгач (5605 га). Структура Парку включає: 805 га земель державного підприємства «Скадовське досвідне лісомисливське господарство», що вилучено в
установленому порядку та надано Парку у постійне користування і 6726 га земель того ж державного підприємства та 2469 га акваторії Джарилгацької затоки Чорного моря, що входять до
його складу без вилучення у землекористувачів (Положення про Парк, 2011; Проект організації
території…, 2015).
Парк розташований в межах Рамсарського угіддя «Каркінітська та Джарилгацька затоки»,
знаходиться на важливому шляху масової міграції птахів і є територією потужного трансконтинентального Азіатсько-Європейського еко-коридору, де перебувають у різні сезони року
рідкісні види птахів, що потребують особливої охорони. Також є територією, що включено до
Смарагдової мережі (U0000108) та пріоритетною IBA територією. Мета Парку – збереження,
відтворення та раціональне використання типових і унікальних природно-ландшафтних та історико-культурних комплексів північного Причорномор’я.
Крім забезпечення вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України»,
«Положення про Парк» та «Проекту організації…», на співробітників Парку покладено також
виконання ряду міжнародних природоохоронних конвенцій та директив, що ратифіковані
Україною: Закон «Про участь України в Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як місцезнаходження водоплавних птахів», «Конвенції про
збереження мігруючих видів диких тварин» (Боннська Конвенція), «Конвенції про охорону
дикої флори та фауни та природних середовищ існування у Європі» (Бернська Конвенція),
«Угоди про збереження Афро-Євразійських мігруючих водно-болотних птахів» (АЕWA), Директиви Ради Європи по охороні диких птахів, СІТЕС, а також Закону України «Про екологічну
мережу України», що передбачає поліпшення умов для формування та відновлення довкілля,
підвищення природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та
біологічного різноманіття, генетичного фонду, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони
навколишнього природного середовища і підлягають особливій охороні. Природоохоронне законодавство України підкреслює необхідність збереження біорізноманіття, у тому числі ландшафтного та біологічного.
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Джарилгацька затока досить велика, її площа від східної кінцевої точки о. Джарилгач до
Каржинського мису складає більш ніж 29000 га, а загальна його площа 64600 га. Тобто, лише
3,8 % площі акваторії затоки, входить до складу Парку і захищено охоронним статусом у якості
зони регульованої рекреації та господарської зони. Острів Джарилгач, унікальний та єдиний
ненаселений острів Європи такого розміру.
Існуюча територіальна структура Парку не дозволяє вирішувати у повній мірі охорону біорізноманіття на належному рівні. Площі ділянок Парку явно недостатньо для ефективної охорони окремих компонентів природних комплексів, особливо – аквального комплексу, рослинних
суспільств, рідкісних та мисливських хребетних тварин, що знаходяться поза межею Парку. Про
необхідність розширення території Парку ми повідомляли раніше (Руденко, Роман, 2013; Руденко, Шульга, 2014). Крім того, підготовлено обґрунтування щодо розширення території Парку
(Яремченко та ін., 2013). Необхідність вирішення цього питання викликано інтенсивним господарським освоєнням території Парку (особливо рекреаційним навантаженням) та збільшенням
антропогенного впливу на суміжних територіях (інтенсифікація рисосіяння, рекреація). Також
в районі розташування Парку пришвидшується приватизація природних приморських територій,
руйнівно експлуатуються рибні запаси та інші об’єкти морської фауни.
Все це спонукає до необхідності істотного розширення материкових територій та акваторій
Парку. На сьогодні також є дуже актуальним суттєве змінення зонування існуючих територій
Парку. На даний час заповідною зоною залишається 300 га ботанічного заказника загальнодержавного значення «Джарилгацький», що складає лише 3,0 % від загальної площі Парку.
Територія заказника залишається найбільш неушкодженою в порівнянні з іншими ділянками
острова, вона є надважливою для збереження цінного рослинного угрупування золотобородника цикадового (Chrysopogoneta grylli) (Дубына, Шеляг-Сосонко, 2000).
У цій статті нами зроблена спроба оптимізувати структурні зміни у зонуванні парку та обґрунтувати необхідність розширення його території.
Найбільш цінні території на яких мешкають рідкісні види тварин, залишаються господарською та рекреаційними зонами. Природний комплекс острова Джарилгач протягом довготривалого періоду зазнавав значних антропогенних перетворень (Биоразнообразие…, 2000).
Значного впливу зазнало насамперед аборигенне біотичне та ландшафтне різноманіття. Нині
спостерігається нераціональне, а іноді і шкідливе природокористування, змінення рослинного покриву, надмірне навантаження на природні угрупування, низький потенціал відтворення
флори та фауни острова. Передача прав користування цієї території, що є замкнутою системою,
надасть можливість оптимізації ландшафту острова шляхом зниження активності лісомисливської діяльності, відновлення і поширення рідкісних та типових рослинних угрупувань, збереження ендемічних, рідкісних видів флори та фауни. Ці заходи сприятимуть ренатуралізації
екосистем острова, відновленню корінних зоокомплексів, збільшенню чисельності рідкісних
видів тварин. Необхідно також проводити реорганізацію рекреаційного господарства, оптимізацію туристичного навантаження, що не виснажувало б природні комплекси острова.
В рамках удосконалення існуючої територіальної структури Парку пропонується:
1. Перевести урочище «Пиндики» на о. Джарилгач (1800 га) у межах кварталів № 78-89
з господарської зони у заповідну. Це урочище є найбільш цінним для відтворення низки
видів орнітофауни, що колись тут мешкали, особливо рідкісних. На даній території при
додержанні заповідного режиму можливе відновлення гніздування ряду видів птахів,
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зокрема видів з Червоної Книги України: кулика-довгонога (Himantopus himantopus), чоботаря (Recurvirostra avosetta), кулика-сороки (Haematopus ostralegus), дерихвісту лучного (Glareola pratincola), крячків малого (Sterna albifrons) та каспійського (Hydroprogne
caspia), креху середнього (Mergus serrator), пухівки (Somateria mollissima), нерозеню
(Anas strepera) та інших. Особливе значення ця територія має для відтворення видів птахів
з Резолюції 6 (1998р.) Бернської конвенції, що зустрічаються в Україні, а саме пеліканів
рожевого (Pelecanus onocrotalus) та кучерявого (P. crispus), мартинів середземноморського (Larus melanocephalus) та тонкодзьобого (L. genei) та крячків малого, рябодзьобого
(Thalasseus sandvicensis), річкового (Sterna hirundo) та аборигенного виду крячка чорноносого (Gelochelidon nilotica), які і нині гніздяться тут у невеликій кількості, або намагаються
гніздитись, але потерпають від господарської діяльності землевласників.
2. На мережі прибережних мілководних озер з в’язкими мулистими берегами вкритими
галофітною рослинністю розташованих західніше від Джарилгацького маяка і розміщених у трикутній площі з координатами 46.01N33.01E – 46.01N33.03E – 46.00N33.02E (коса
Синя та частина острова, площею біля 150 га) та озера у районі коси Глибока, що розміщені у чотирьохкутній площі з координатами 46.02N32.56E – 46.01N32.58E – 46.01N32.57E –
46.02N32.56E, загальною площею біля 300 га, відповідно до наказу Мінприроди № 557 від
29.12.2016 р. створити охоронні ділянки для збереження рідкісних видів птахів, що занесені до Червоної Книги України та Резолюції 6 (1998 р.) Бернської конвенції. Ця місцевість є
гніздовим біотопом та місцем харчування і відпочинку під час міграцій для рідкісних видів
куликів (чоботар, довгоніг, лежень (Burhinus oedicnemus)) та видів, що занесені до Додатків Бернської та Бонської Конвенцій. Серед останніх – коровайка (Plegadis falcinellus), косар
(Platalea leucorodia), брижач (Philomachus pugnax), коловодник болотяний (Tringa glareola),
мартин малий (Larus minutus). Тут постійно тримаються чепури велика (Casmerodius albus) та
мала (Egretta garzetta), лунь очеретяний (Circus aeruginosus) та багато інших (Шульга та ін..,
2016). В подальшому, пропонується змінити статус цих територій на заповідну зону.
3. В 1927 році (14 липня) згідно Постанови РНК УРСР № 172 створено Надморські заповідники
до складу яких увійшли деякі ділянки північного Причорномор’я, Сивашу та узбережжя
Азовського моря. Згідно з Постановою у склад Надморських заповідників увійшов за пунктом д) там зазначено, що «острів «Джарилгач» з морською смугою навколо якого один км
завширшки і західною частиною Джарилгацької затоки, відмежованою зі сходу смугою,
що проходить з півночі на південь на відстані 10 км від західного берега затоки, було включено до створених заповідників»... Цю акваторію західного кута Джарилгацької затоки, яка
є найціннішою у збереженні мігруючих та зимуючих водно-болотних птахів, пропонується
також оголосити сезонною охоронною ділянкою. В осіннє-зимовий та весняний періоди
тут скупчується основна маса перелітних та зимуючих птахів, серед яких чимало червонокнижних видів (Руденко, 2013; Руденко, 2016). Ця історично заповідна акваторія (до
1953 року) нині має статус господарської зони Парку. На жаль, інтенсивне використання
затоки і західної коси о. Джарилгач біля смт Лазурне, не дозволяє змінити, на даний час,
статус цієї території, що була заповідною у історичному минулому.
Для втілення пропозицій щодо вдосконалення територіальної структури Парку, крім згоди
землевласників, необхідно збільшити штат відділу державної охорони ПЗФ Парку та укріпити
його матеріальну базу.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАКАЗНИКОВ И ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
МЕЛИТОПОЛЬЩИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ ИХ СЕТИ
Подготовку и создание экологической сети (ЭКОНЕТ) в Запорожской области как части национальной и общеевропейской экологической сети предусмотрено соответствующим Законом Украины и международной Европейской конвенцией. ЭКОНЕТ включает
в себя природные ядра (представленные природно-заповедными объектами высшего
ранга: природными заповедниками, биосферными заповедниками, национальными природными парками), экологические коридоры (региональные ландшафтные парки, заказники, памятники природы, заповедные урочища) и буферные зоны вдоль экологических
коридоров. Существующая в Запорожской области сеть природно-заповедных объектов
включает 345 объектов общей площадью 153000 га и может служить основой для будущей ЭКОНЕТ, однако необходимо выявление новых охраняемых объектов для создание
полноценных экологических коридоров, особенно на местах гнездования, сезонных остановок и зимовок перелетных видов птиц и сохранившихся мало измененных участков
степных и луговых растительных сообществ. Статус, режим охраны природно-заповедных
объектов, порядок использования в них природных ресурсов регламентируется Законом
Украины «О природно-заповедном фонде Украины» (1992). Природно-заповедный фонд
Запорожской области составляет 4,63 % от общей площади области. По данному показателю область в Украине занимает лишь 16-е место из 24-х. Среди общегосударственных
природно-заповедных объектов области – 23 (общей площадью 57,4 тыс. га), а местного
значения – 291 объект. В Мелитопольском районе природно-заповедные объекты составляют лишь 1,88 % территории. В соседних приморских районах (Акимовском, Приазовском, Приморском) этот показатель выше в 3-4 раза, поскольку в них располагается
большая часть Приазовского национального природного парка, а также ряд крупных заказников общегосударственного значения [1-3,8-9]. Наиболее значимыми природно-заповедными объектами в Мелитопольском районе являются участки НПП «Приазовский»
в верховьях Молочного лимана (около 500 га), государственный ландшафтный заказник
«Старобердянский» (993 га), памятник природы государственного значения «Каменная
могила» (15 га), парк-памятник садово-паркового искусства «Парк имени Горького»
(31 га). Среди заказников местного значения крупными по площади являются ботанические, представленные участками целинной степи в поймах и по берегам рек Молочной
и Арабка, площадью от 1-9 до 150-502 га (Троицкая балка, участки у сел Новое, Мордвиновка, Троицкое, Вознесеновка), а также энтомологические заказники (вблизи сел
Троицкое, Вознесеновка).
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Целью работы была оценка современного состояния некоторых объектов Природно-заповедного фонда Мелитопольщины на основе, которой предложено разработать систему мероприятий, которые помогут более качественно охранять природу в данных объектах.
В НПП «Приазовский» к наиболее ценным гнездовым биотопам птиц была отнесена
устьевая зона р. Молочной, включающая обширные тростниковые заросли площадью около 400 га. Действительно, в многоводные годы при оптимальном уровне воды в лимане и
реке (например, 1989, 1999 годы) в плавнях была отмечена высокое видовое разнообразие
и численность водно-болотных и околоводных птиц [3], но в последующие годы, особенно в 2006-2012 гг. уровень воды в лимане резко упал, сток в реке стал минимальным, что
привело к полному обсыханию тростниковых зарослей, которые утратили свое значение
как место гнездования птиц. Отсутствие весенних разливов на засоленных лугах у с. Мордвиновка привело к ухудшению мест дневки, отдыха и кормежки пролетных гусей, уток и
куликов. Негативно влияет также незаконное выжигание древесно-кустарниковой растительности по берегам лимана и реки. В 2014-2016 гг. ситуация улучшилась после открытия
канала лиман-море.
Старобердянский заказник находится в ведение ГП «Мелитопольское лесохозяйственное
хозяйство», представляет собой старый искусственный лес с высоким разнообразием интродуцированных видов деревьев и кустарников. Его расположение на левом берегу р. Молочной существенно повышает биоразнообразие [3]. В заказнике разрешается кратковременная
рекреация, территория охраняется защитными рвами и шлагбаумами от проезда автомобилей. Оборудованы некоторые места массового отдыха туристов и отдыхающих. Для птиц-дуплогнездников проводится ежегодно развеска искусственных гнездовий, но в малом объеме
и только вдоль основной дороги, причем неоправданно плотное. Поэтому их заселенность
невысокая, 10-15%. Построен питомник по разведению диких свиней. В лесу проводятся
выборочные промышленные рубки, часть лесных кварталов отведена под поля и питомники
саженцев деревьев и кустарников, что положительно сказалось на видовом разнообразии и
численности животных. Заказник страдает от антропогенного бытового загрязнения, после
отдыхающих остаются кучи мусора и кострища, особенно по берегам реки. Загрязнение реки
при низком уровне воды в последние годы приводит к периодическим заморам рыбы и водных беспозвоночных, практически исчезли ондатра, речной рак, моллюск-беззубка. Подорваны рыбные ресурсы, основным видом в реке стал адвентивный малоценный вид – американский солнечный окунь.
Памятник природы «Каменная могила» расположен на территории одноименного национального историко-археологического заповедника, территория которого обнесена
сетчатым забором, налажена охрана и обслуживание территории (благоустроены дорожки, особенно к зданию музея, ведется вырубка разрастающихся кустарников, выкашивание травянистой растительности). Однако низкая экологическая культура посетителей
приводит к засорению заповедного объекта бытовым мусором, ускоренной эрозии песчано-каменного холма, вытаптыванию растительности, особенно на берегу реки Молочной.
Информационных щитов на территории объекта недостаточно, контроль за поведением посетителей ведется только на организованных экскурсиях, самостоятельные группы ведут
себя бесконтрольно и нередко по-варварски.
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тельном состоянии. Срочно необходимо проведение их инвентаризации специалистами,
которая не проводилась свыше 30 лет, фактически с момента их организации. Они страдают
от выпаса, сенокошения, стихийного незаконного выжигания растительности – палов, стихийных свалок бытового мусора, вывозимого жителями соседних сел. В последние засушливые годы эти проблемы значительно обострились. Кроме того, при отсутствии весенних
половодий начались и усилились процессы зарастания луговых участков древесно-кустарниковой растительностью.
Состояние парка-памятника садово-паркового искусства государственного значения
«Парк им. Горького», расположенного в центре г. Мелитополя давно вызывает беспокойство
и тревогу жителей и гостей города. Высокая антропогенная нагрузка на фоне низкой экологической культуры и бесконтрольности отдыхающих в парке приводит е его засорению бытовым
мусором, вытаптыванию растительности и почвенного покрова. Ведется санитарная рубка
старых и больных деревьев, высаживание молодых деревьев, но в небольших масштабах.
Значительная площадь в парке отведена под хозяйственные и культурно-развлекательные
объекты, определенный ущерб был нанесен непродуманным строительством в парке зимнего
катка, а также ураганом, повалившим много деревьев. В парке ежегодно ведется развеска
искусственных гнездовий для птиц, устраиваются кормушки и ведется подкормка птиц и
белок. Вселение и гнездование в парке серой вороны, сороки и сойки негативно сказалось
на численности кольчатой горлицы, а поддержание высокой численности белок сказалось
отрицательно на птицах дуплогнездниках. Небольшое количество кустарников обуславливает низкую численность кустарниковых видов птиц, а наземно-гнездящиеся отсутствуют, поскольку в парке много бродячих кошек и собак.
Среди памятников природы местного значения в относительно хорошем состоянии находятся дубы-патриархи в парке Железнодорожников (г. Мелитополь) и с. Терпенье. Они
огорожены, имеют таблички. Для одиночных охраняемых дубов в Старобердянском лесу
необходимо провести инветаризацию, осмотр их состояния, привязку к местности, проименовать и оградить.
Парки-памятники садово-паркового искусства местного значения в г. Мелитополе и селах
[1-3, 8-9] находятся в неудовлетворительном состоянии, поскольку подвергаются высокой антропогенной нагрузке (вытаптывание почвы и растительности, наличие стихийных дорожек
и тропинок, загрязнение бытовым мусором, деградация древесно-кустарниковой растительности, местами – выпас скота, обилие бродячих кошек и собак и др.). Необходимо их срочное
обследование и инвентаризация, налаживание и осуществление режима охраны, установка
разъяснительных и охранных щитов и аншлагов. В лучшем состоянии среди них находятся
«Целебные источники» в с. Терпенье, во многом благодаря активной природоохранной деятельности религиозных организаций.
Первоочередной задачей для Мелитопольщины является расширение сети природнозаповедных территорий путем создания новых объектов и расширение площади существующих. Существующая в Запорожской области сеть природно-заповедных объектов может
служить основой для будущей ЭКОНЕТ, однако необходимо выявление новых охраняемых
объектов для создание полноценных экологических коридоров, особенно на местах гнездования, сезонных остановок и зимовок перелетных видов птиц и сохранившихся мало измененных участков степных и луговых растительных сообществ.
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Уникальными сохранившимися уголками природы являются пойма р. Арабка у с. Аленовка
и система песчаных карьеров у сел Терпенье – Троицкое [3, 5, 7]. Участок поймы малой речки Арабка в ее нижнем течении, у с. Аленовка Мелитопольского района обследовался нами
в 1995-2012 гг. Количественные учеты птиц проводились на стандартных фиксированных маршрутах и на водоеме. Контрольная площадка имеет четко выделенные естественные границы:
на юге ею является асфальтированная автомобильная дорога Мелитополь – Астраханка, на севере поля с полезащитными лесопасадками по коренному берегу, на востоке – восточная часть
искусственного леса, на западе – тростниковые плавни до открытой водной акватории пруда).
Рельеф является типичным для долин малых рек, это конусообразная котловина с выраженными первой и второй речной террасами. Вблизи вершины пруда раньше был хутор, после
него остались бугры и небольшие котлованы, занятые болотистой растительностью, заросшие
отдельными деревьями и кустами, что создает исключительно красивый мозаичный ландшафт
на ограниченной территории. Пруд протяженностью 2 км и шириной 0,8 км образован в результате строительства земляной дамбы у с. Тихоновка; он зарыблен, вдоль берегов тянется
пояс тростниковых зарослей шириной до 15-50 м. Агроландшафты занимают соседние территории по обе стороны контрольной площадки, залесенность ее – около 2%. Поля разделены
лесополосами из вяза, робинии, сосны крымской. На площадке расположено 2 небольших по
площади (40 и 30 га) искусственных лесных массива, расположенных на обоих берегах реки, из
средневозрастных деревьев дуба, робинии, вяза, с подлеском из скумпии, караганы, свидины.
По участку проходят проселочные дороги вдоль полей, а по-соседству на севере – высоковольтная ЛЭП из сплошных железобетонных столбов. Русло речки шириной 10-15 м заросло
густым тростником, как и верхняя часть пруда. В реке встречается мелкая рыба, многочисленны
озерная лягушка и зеленая жаба, болотная черепаха. В долине речки располагаются заливные
луга, а по склонам степные участки, где постоянно выпасают крупнорогатый скот. Большую
ценность представляют сохранившиеся участки ковыльно-типчаковой степи (произрастают ковыли, тюльпаны, горицвет весенний, цмин песчаный и другие редкие виды), богатая луговая
растительность, в т.ч. обширные заросли алтея лекарственного. В лесу на правом берегу речки
в 2001-2003 гг. размещалась многолетняя колония грача (до 500 пар) и колония серой цапли (до 12-15 пар), смешанная колония цапель (серая, малая белая, кваква), насчитывающую
400-450 гнезд. Весной на временных разливах на луговых участках кормятся стайки пролетных
куликов, в т.ч. таких раритетных видов, как ходулочник, поручейник. В осенне-зимний период на прилегающих к участку полях встречаются небольшие стайки дрофы. На пруд залетают
колпицы, каравайки, орлан-белохвост. Всего на протяжении года на участке зарегистрировано
130 видов птиц, в т.ч. гнездящихся – 70 видов. Их общая численность в многоводные годы
достигает 2500-3500 пар. По берегам пруда выявлены небольшие поселения слепыша, норы
лисицы. Обычен заяц-русак, белогрудый еж, ласка, полевки. По речке обитают ондатра, енотовидная собака. Для сохранения уникального типичного участка пойменного ландшафта малых
рек юга Украины, его высокого биологического разнообразия необходимо создание в указанных границах ландшафтного заказника местного значения. Его протяженность с востока на запад по долине р. Арабка составит 2 км, ширина – 0,5-0,7 км, общая площадь 140 га. Основными
угрозами для растительных и животных сообществ на территории проектируемого заказника являются незаконное выжигание луговой и болотной растительности осенью или ранней
весной, что лишает многих птиц удобных мест гнездования. Также проводится выборочная
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вырубка спелых деревьев в искусственных лесах, которые являются гнездовыми деревьями
для цапель. Выпас и перевыпас скота приводит к негативным последствиям лишь в засушливые сезоны, когда выедается и вытаптывается не только луговая растительность, но и заросли
тростника по берегам речки, а навозом загрязняется русло реки, что приводит к гнилостным
процессам воды. В последние маловодные годы началось интенсивное зарастание лугов древесно-кустарниковой растительностью, отдельные деревья лоха достигают уже высоты 4-5 м.
На правом берегу проводится ежегодно механизированное скашивание степной растительности и заготовка сена. Это совпадает со временем подъема на крыло птенцов степных и луговых
видов птиц и гибели многих из них. Отрицательным для птиц является также фактор беспокойства со стороны рыбаков-любителей и отдыхающих, выезжающих на пикники. На этом участке
наблюдается увеличение свалок, чему способствует также несанкционированный вывоз мусора местными жителями. Ограничение или прекращение этих хозяйственных мероприятий
в будущем заказнике является первоочередной задачей. Необходимо также провести инвентаризацию флоры и фауны, среди которых встречается немало видов, внесенных в Красную книгу
Украины (из беспозвоночных: степная сколия, красотел пахучий, махаон, подалирий и др.).
Другим уникальным природно-антропогенным объектом являются песчаные карьеры
вблизи с. Терпенье Мелитопольского района, расположенные на третьей террасе высокого
правого берега р. Молочной. Непосредственно на северной околице села расположены небольшой карьер, площадью 200 кв. метров и большой старый карьер, достигающий глубины 50 метров, площадью до 5 га; рядом с ним к северо-западу заложены и разрабатываются
два новых карьера, глубиной до 30-45 метров. Далее к северу располагается также старый
заброшенный карьер, глубиной до 25 метров, к нему к северу примыкает действующий
карьер, глубиной до 20 метров, заложенный 10 лет назад, и дальше к северу расположен
новый действующий карьер, заложенный в 2006 г. Кроме того, дальше на север к с. Троицкое располагается несколько старых заброшенных карьеров. В старых карьерах появились
и растут отдельные деревья (лох, абрикос, робиния, шелковица) и кустарники (шиповник,
терн), присутствуют участки с рудеральной растительностью (амброзия, дурнишник, лебеда, полынь и др). Карьеры исключительно красивы своим «лунным» видом, разнообразием
окраски разных слоев грунта. Отвесные и крутые стены карьеров представляют собой песчаные и глинистые отложения, а в верхней части – ракушечниковые. На дне глубоких участков карьеров грунтовые воды образуют небольшие водоемы, которые привлекают зеленых
жаб. Карьеры разделены между собой участками степи с характерной растительностью,
среди которой встречаются редкие виды (тюльпан Шренка, горицвет весенний, ирис карликовый, цимбохазма днепровская, ковыль Лессинга и др.), а также лекарственные (тимьян
двухформенный, зверобой продырявленный, шалфей поникающий и др.). Чрезвычайно пересеченный рельеф и крутые перепад высот создают необычайную пестроту и разнообразие растительности на небольшой территории. Непосредственно в карьерах формируются
уникальные орнитокомплексы из представителей экологической группы птиц-норников [4,
6], из которых сизоворонка (ежегодно гнездится 7-15 пар) внесена в Красную книгу. В карьерах формируются 5-10 колоний береговой ласточки (до 500-1500 пар ежегодно), золотистой щурки (до 100-250 пар), в их старых норах гнездятся скворцы, домовые и полевые
воробьи, каменки обыкновенная и плешанка, обыкновенная пустельга (2-3 пары), домовой
сыч (3-5 пар), удод, белая трясогузка, а на склонах – хохлатый жаворонок, просянка, жуЗаповідна справа у Степовій зоні України. Том 1
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лан. В соседних старых лесополосах гнездятся ворон, серая ворона, сорока, степной канюк
(включен в Красную книгу Украины), вяхирь, ушастая сова, пустельга, кобчик, мелкие воробьиные птицы. На опушках и в балках гнездятся ценные охотничьи виды, как фазан, серая
куропатка, а на полях второй террасы реки – перепел. На западе от соседних полей береговая полоса с карьерами отделена полезащитными лесополосами, а на востоке от поймы
р. Молочной – автомобильной дорогой с асфальтовым покрытием. Для сохранения этого
уникального участка антропогенно трансформированного ландшафта, включающего сохранившиеся степные участки, необходимо в ближайшее время создать здесь ландшафтный
заказник местного значения, а в перспективе по мере детального его обследования – заказник государственного значения. Границы планируемого заказника на западе совпадают
с границей коренного берега и проходят по лесополосам, отделяющим поля, на востоке – по
автомобильной дороге, на юге – грунтовой дорогой, проложенной к двум действующим
карьерам, отделяющей село от карьеров, на севере – последним заброшенным карьером
(или еще дальше на север, по асфальтированной автомобильной дороге, спускающейся к
селу Троицкое). Протяженность планируемого заказника с юга на север, учетом изгибов
берега составит 3 км, ширина – до 400-500 м, общая площадь – до 12-15 тысяч га, включая действующие 4 карьера, взятых в аренду предпринимателями и активно разрабатываемых. С научной точки данный участок интересен и ценен не только сохранением редких
и исчезающих видов растений и их сообществ, но и возможностью наблюдать и изучать
сукцессионные процессы, в т.ч. под воздействием антропических факторов, что позволит
разработать пути управления этими процессами. Немаловажно, что данная территория,
включающая береговые обрывы и балки второй и третьей речной террасы, не используется
в хозяйственных целях местным населением, кроме разработки карьеров. Охрана будущего
заказника будет носить преимущественно сезонный характер, на период размножения птиц
и цветение степной растительности. Основными негативными факторами являются в настоящее время стихийное выжигание растительности весной или во второй половине лета,
незаконная вырубка полезащитных насаждений, бродячие собаки и беспривязные собаки
у работников охраны действующих карьеров.
К настоящему времени природные ландшафты на территории юга Запорожской области
превратились в антропогенно трансформированные (агроландшафты, урболандшафты, техногенные и др.). Одним из направлений по созданию природно-заповедных объектов может и
должно стать выявление слабо трансформированных участков ландшафтов и взятие их под
охрану. Общей проблемой для природно-заповедных объектов Мелитопольщины является
также отсутствие границ в натуре, разъяснительных аншлагов и щитов, охрана «на бумаге»
и несоблюдение охранного режима, незнание местного населения о природной ценности и
значимости объектов, небрежное, а порой и варварское отношение к ним отдельных граждан.
Зачастую преобладает утилитарное хозяйственное использование природно-заповедных территорий и объектов в ущерб природоохранному и экологическому. Одним из направлений по
созданию природно-заповедных объектов может и должно стать выявление слабо трансформированных участков ландшафтов и взятие их под охрану, а также выявление и заповедание
ценных сильно трансформированных участков. Примером такого подхода на территории области уже может быть объявление заказником местного значения Корсак-могилы, бывшей
местом разработки и добычи железной руды (Приморский район).
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗШИРЕННЯ ТЕРИТОРІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ВЕЛИКИЙ ЛУГ»
Конвенцією про охорону біологічного різноманіття, сторонами якої є 193 країни світу, серед яких і
Україна, поставлено завдання створити до 2020 року систему природоохоронних територій на площі
17 % суходолу та 10 % морських акваторій до 2020 року і для цього розроблена спільна програма дій.
Однією з передумов вступу нової країни до Європейського Союзу є адаптація національного законодавства до європейської Директиви № 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування (оселищ), дикої флори та фауни, зі змінами і доповненнями, внесеними
Директивами №№ 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003.Основною метою
Директиви є сприяння збереженню біорізноманіття шляхом збереження природних середовищ (далі – оселищ) і видів природної флори та фауни, які мають важливе значення для
суспільства на території держав-членів Європейського Союзу.Двома основними базовими
принципами Директиви є створення та функціонування мережі природоохоронних територій
NATURA 2000 і сувора система охорони видів і активна система збереження видів.
З метою реалізації поставлених завдань, створення оптимальної системи збереження та
раціонального використання біологічного та ландшафтного різноманіття у межах територій та
об’єктів природно-заповідного є збільшення площ ПЗФ України за рахунок нових обєктів та
розширення вже існуючих.
На території Запорізької області розташовано 345 територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 124,620 тис. га, з них 23 загальнодержавного значення та
317 місцевого значення. Відсоток заповідності області становить 4,63 В області 2 національних
природних парка – «Великий Луг» та «Приазовський». Зазначені установи природно-заповідного фонду є ключовими ядрами структурних елементів національної екомережі.
Для виділення цінних природних комплексів та об’єктів, перспективних для подальшого
збереження, співробітниками наукового відділу національного природного парку систематично проводиться моніторинг територій разом з науковцями Дніпропетровського університету
ім. О. Гончара, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Інституту ботаніки ім.
М.Г. Холодного НАНУ, Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б. Хмельницького, Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, проводяться спільні обстеження природних комплексів та об’єктів, рекомендованих для включення до складу ПЗФ України.
Національний природний парк «Великий Луг» є ключовим ядром в Придніпровському коридорі. В 2011 року на території парку відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 21 вересня 2011 року № 895-р «Про погодження надання водно-болотним угіддям статусу
водно-болотних угідь міжнародного значення» двомтериторіямНПП «Великий Луг» було на266
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дано статус водно-болотних угідь міжнародного значення: «Архіпелаг Великі і Малі Кучугури»
площею 7674,25 га та «Заплава Сім Маяків» площею 2140 га.
Секрітаріат Рамсарської конвенції листом від 29 листопада 2016року № SG2016-133 повідомив про включення українського водно-болотого угіддя «Заплава Сім маяків» до Переліку водно-болотних угіддь міжнародного значення під номером 2273. На черзі друге водно-болотне
угіддя парку «Архіпелаг Великі та малі Кучугури».
В проекті організації території національного природного парку «Великий Луг», охорони,
відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів поставлено
завдання щодо розширення меж природно-заповідної території Національного природного
парку «Великий Луг» до площі 40 тисяч га, включаючи плавневу частину верхів`я Каховського водосховища. Основною метою роботи є розширення тариторії парку відповідно до проекту.
За 10 років існування було розроблено ряд обгрунтуваннь щодо розширення ткриторії парку,
та так цього і не сталося. На сьогодні пропонуємо до розгляду території, які відповідають всім
кретеріям для заповідання. Вони межують з територією парку «Великий Луг» та є логічним
продовженням единої екосистеми.
Урочище «Лиса гора».
За адміністративним поділом знаходиться у Василівському районі Запорізької області.
Найближчі населені пункти – село Скельки, м. Василівка.
Площа: S – 882 га. Землекористувачі – ДП «Пологівське ЛМГ»
Територія урочища Лиса гора, знаходиться у долині річки Дніпро, у межах її заплави і русла,
та представляє собою залишки заплавних лісів, степові та лучні ділянки схилів балок та ярів.
Рослинний покрив території відзначається значним різноманіттям. Тут представлені штучні
насадження сосни кримської (Pinus pallasiana), робінії звичайної (Robinia pseudoacacia), мішані
насадження ясена (Fraxnus excelsior), клена гостролистого (Aser saccharinum), вяза граболистого
(Ulmus minor). Чагарниковий ярус формують скумпія звичайна (Cotinus coggygria), жимолость татарська (Lonicera tatariсa), бірючина звичайна (Ligustrum vulgare), слива степова (Prunus stepposa),
бузина чорна (Sambucus nigra), ожина сиза (Rubus caesius), карагана кущова (Caragana frutex) та ін.
Найтиповішими степовими ценозами є угрупування типчаку (Festuсa valesiaсa). Тут зустрічається
ковила волосиста (Stipa capillata), грудниця волохата (Galatella vilosa), тонконіг вузьколистий (Poa
angustifolia), шавлія сухостепова (Salvia tesquicola), молочаї (Euphorbia sрр.) та ін.
До Червоної книги України занесені види: Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.)Spreng, Tulipa
quercetorum Klok et Zoz.. Tulipa ophiophylla Klok.et Zoz, Tulipa schrenkii Regel., Ornithogalum
boucheanum (Kunth) Aschers.
Ссавці представлені 42 видами, з яких 11 занесені до Червоної книги України: Myotis
daubentonii Kuhl, Nyctatus noctula Scheber, Nyctalus leisleri Kuhl, Pipisterellus kuhli Natterer,
Pipisterellus nathusii (Keyserling et Blasius), Pipisterellus pipisterellus Scheber, Pipisterellus
pygmaeus, Ertesicus serotinus Scheber.; Mustela pustorius L., Mustela eversmanni Lesson.,
Cricetulus msgratorius Pall.. Ця територія відіграє важливу роль, як місце зупинки на міграційному шляху кажанів на півдні України.
На території зареєстровано 11 видів плазунів та земноводних: Lacerta agilis L., Natrix
natrix L., Natrix tessellata Laur., Vispera renardi (Christoph), Coronella austriaca Laurenti, Elaphe
sauromates (Pallas), Hierophis caspius (Gmelin), Vispera renardi (Christoph). Bombina (B) bombina
L.,. Pelobates fuscus Laurenti, Pelophylax [Ranа] ridibundus Pall.
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На даній території перебуває чисельна популяція полоза жовточеревого, який є мешканцем залишків природних ландшафтів, степових балок, байрачних лісів, берегової лінії Каховського водосховища. Висока чисельність на даній території пов’язана з наявністю сховищ та
багатою кормовою базою. Велику роль відіграє і відсутність антропогенного тиску, територія
представляє собою яружно-балочну систему. Приносить занепокоєння рекреація (механічне
винищення плазунів людиною, порушення фактору спокою), браконьєрство та вирубка дерев.
Червонокнижні комахи представлені такими видами – Xylocopa valga Gerstaecker, Acheronia
atropos L., Aromia moschata Linnaeus, Dorcadion equestre Laxmann, Myrmeleon formicarius L. ,
Papilio machaon L., Iphicides podalirius L., Saga pedo Pall, Carabus hungaricus Quens., Bombus
fragrans Pallas, Bombus argillaceus Scopoli, Bombus serrisquama F. Morawitz, Bombus laesus
F. Morawitz, Bareus westwoodi Hag., Muschampia tessellum Hubner, Zerynthia polyxena, Denis &
Schiffermuller, Lycaena dispar Haworth, Tomares nogelii Herrich-Schaffer, Proserpinus prostrpina
Pallas, Hemaris titus L., Periphanes delphinii L. , Saturnia pyri Schiff.
Серед рідкісних видів птахів слід відзначити: Otus scops L., Dendrocopos minor L , Ficedula
Albicollis L., Aegithalos caudatus L та ін. Також урочище відіграє значну роль як місце концентрації птахів на міграціях. Мілководні затоки Каховського водосховища є великою кормовою
базою для таких рідкісних птахів: Tadorna ferruginea Pallas., Mergus serrator L., Tadorna tadorna,
Anas acuta L., Anas clypeata L. Larus ichthyaetus Pallas, Mergus albellus L.
Архіпелаг Великі та Малі Кучугури, територія перспективна щодо включення до складу
НПП «Великий Луг».
Територія розташована у межах орнітологічного заказника Великі та Малі Кучугури в північній частині Каховського водосховища. За адміністративним поділом знаходиться у Василівському районі Запорізької області. Найближчі населені пункти – село Скельки, м. Василівка.
Площа: S = 66 га. Землекористувачі – ДП « Пологівське ЛМГ » – (66 га.)
Архіпелаг Великі та Малі Кучугури знаходиться у долині річки Дніпро, у межах її заплави і русла, та представляє собою видовжене з півночі на південь на 5 км острівний масив, завширшки
2,5 – 3 км. Тут нараховують 13 островів, площею від 2 до 90 га, оточених широкими мілководними
плесами. Об’єкт являє собою плавневий комплекс, протоки, затоки, внутрішньо плавневі озера та
значні простори мілководь, які чергуються з піщаними островами косами і пасмами.
Гідрологічний режим об’єкта визначається роботою Запорізького гідровузла. Амплітуда
добових коливань рівнів внаслідок роботи ГЕС може сягати 0, 5 – 1 м, протягом року рівень
води коливається в ширших межах (1,5 – 2м) (найвищим рівень є в травні – червні, найнижчим – у лютому-березні).
У межах угіддя виявлено специфічну заплавну рослинність, яка є в цілому нетиповими для
посушливих регіонів півдня України, але типовими для заплавних комплексів великих річок
України. Рослинні фітокомплекси об’єкту є природними та добре збереженими. Крім того, острови є одним із регіональних природних ядер Дніпровського меридіонального екологічного
коридору екологічної мережі України. Природні ландшафти представлені піщаними острівними комплексами, заплавними водоймами різного ступеня ізоляції, мілководними авальними
ландшафтами водосховища. Природна рослинність угідь представлена п’ятьма основними
комплексами: водний, водно-болотний, лучний, степовий, деревно-чагарниковий.
Видовий склад водної рослиності незначний. Пониження між островами заростають
угрупованнями повітряно-водних рослин з домінуванням очерету звичайного, який утворює
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суцільну смугу. Заплавні водойми (протоки, затоки, внутрішньо плавневі озера) заростають
угрупованнями рослин з плаваючими листками – Nuphar lutea (L.) Smith. та Trapa natans L.
Перший вид тяжіє до відкритих плес заток із зовнішнього краю масиву, інший до більш ізольованих водойм, де утворює потужні щільні зарості. В ізольованих водоймах плавнів розвиваються угруповання вільно плаваючих рослин: Lemna minor L., Salvinia natans L., Hydrocharis
morsus-ranae L. та Ceratophyllum sumbmersum L.
Відкриті мілководні акваторії водосховищазаростають розрідженими плямами рдесниківпронизаного та бискучого.
Деревно-чагарникові угруповання з домінуваннями Salix alba L., Populus nigra L., Salix
acutifilia Willd., Amorpha fruticosa L., Alnus glutinosa (L.) Gaertn. На підвищених ділянках островів,
що збереглися популяції псамофітних видів Dianthtus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz., Centaurea
borysthenica Grun., Tragopogon ucrainicus Artemcz., Achillea ochroleuca Ehrh., Gypsophilla paniculata
L. та ендемічних видів: Betula borysthenica Klok., Centaurea konkae Klok. Понижені перезволожені ділянки островів заростають лучно-болотною рослинністю. У тимчасових та постійних внутрішньо острівних водоймах розвивається комплекс комахоїдних видів: Aldrovanda vesiculosa L.,
Utricularia vulgaris L.. Об’єкт багатий на рідкісні реліктові види флори: Betula borysthenica Klok.,
Trapa natans L., Salvinia natans L., Aldrovanda vesiculosa L.– види, що занесені до ЧКУ. На мілководних ділянках водойм добре представлені рідкісні для України реліктові водні угруповання
Nymphaeeta albae, Salvinieta natantis, Nuphareta luteae, Trapeta natantis.
Ссавці представлені 24 видами, з них 9 занесені до Червоної книги України: Lutra lutra
L., Myotis daubentonii Kuhl, Nyctatus noctula Scheber, Nyctalus leisleri Kuhl, Pipisterellus
kuhli Natterer, Pipisterellus nathusii (Keyserling et Blasius), Pipisterellus pipisterellus Scheber,
Pipisterellus pygmaeus Leach, Ertesicus serotinus Scheber.; охороняється також за Бернською
конвенцією, списком вразливих видів Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) і Європейським червоним списком. Треба зауважити що острови відіграють важливу роль, як місце
зупинки на міграційному шляху кажанів на півдні України. Старі дерева, які в великій кількості збереглися на території, є місцем для утворення материнських колоній кажанів та сприяє
відтворенню виду у регіоні. Чисельність видри річкової є стабільно високою, завдяки ізоляції
виду на островах, та сприятливих умов для розмноження. Цей фактор в перспективі дає надію
на те, що чисельність виду стабілізується на прилеглих територіях.
На території зареєстровано 3 вида земноводних: Bufo viridis Laurent, Bombina bombina L.,
Pelophylax [Ranа] ridibundus Pall та 4 види плазунів: Emys orbicularis L., Lacerta agilis L, Eremias
argute Pall, Natrix tessellata Laur. Ізольованість популяції кумки червоночеревої та ящірки піщаної дає можливість популяційних моніторингів, що дасть відповідь на порівняння збереження виду в закритих природних екосистемах, які дадуть можливість розробити природоохоронні заходи, щодо відтворення видів на схожих біотопах пониззя Дніпра.
Червонокнижні комахи представлені 10 видами: Osmoderma barnabita Motschulsky,
Bombus argillaceus Scopoli, Xylocopa valga Gerstaecker, Acanthaclisis occitanica Vill., Acheronia
atropos L., Aromia moschata L., Dorcadion equestre Laxmann, Myrmeleon formicarius L., Papilio
machaon L., Iphicides podalirius L.
Острівний комплекс має велике значення як резерват багатьох «червонокнижних» видів
птахів. Тут зосереджені основні полівидові колонії голінастих та веслоногих птахів Каховського
водосховища. В гніздовий період водно-болотний комплекс орнітофауни налічує 41 вид. На
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Каховському водосховищі це єдине місце гніздування таких рідкісних видів: Ardeola ralloides
Scopoli, Anas strepera L., Aythya nyroca Guldenstadt, Haematopus ostralegus L., Larus ichthyaetus
Pallas, Sterna albifrons (Pallas, 1764.). Під час міграцій на островах спостерігаються значні скупчення водоплавних птахів. Серед «червонокнижних» видів птахів, зустрічаються: Pelecanus
onocrotalus L., Plegadis falcinellus L., Rufibrenta ryficollis Pallas, Tadorna ferruginea Pallas., Anas
strepera L., Aythya nyroca Guldenstadt, Bucephala clangula L., Mergus serrator L., Himantopus
himantopus L. Серед гніздових видів слід виділити: Haliaeetus albicilla L., чисельність якого стабільна і дає можливість розширення виду у регіоні. Серед мігрантів можна виділити:
Haliaeetus albicilla L,. Pandion haliaeetus L., Milvus migrans Boddaert, Circus cyaneus L,. Burhinus
oedicnemus L,. Lanius excubitor L.
Природні комплекси в межах островів підтримують існування таких рідкісних видів риб:
Lota lota L., Gemnocephalus acerinus (Guldenstadt), Benthophiloides brauneri Beling, Acipenser
ruthenus L., Barbus borysthenicus Dybowski, Carassius carassius L.. Мілководдя з водяною рослинністю є одним з небагатьох місць нересту та нагулу молоді і дорослих особин багатьох
видів риб у літньо-осінній період. Таким чином, ця територія має велике значення у життєвому
циклі прісноводних риб регіону.
Важливим завданням охорони природиє збереження біологічного різноманіття. Найважливішою формою забезпечення охорони є збереження їх в природоохоронних територіях.
Острови Великі та Малі Кучугури та урочище Лиса гора є унікальним природними комплексами, щодо вивчення та збереження. Територія островів забезпечує умови існування, відтворення та збереження видового різноманіття цілої низки раритетних та масових видів водної та
біля водної флори та фауни. Тут збереглися праліси – плавневі ліси, залишки Кінсько-Дніпровських плавнів Великий Луг. Як водно-болотні угіддя міжнародного значення, острови є місцем
гніздування та міграції безлічі рідкісних птахів і місцем зупинки перелітних водоплавних птахів. Це єдине місце на нижньому Дніпрі, де аренні піски збереглися у природному стані й не
підлягали антропогенному впливу. Урочище Лиса гора є місцем перебування багатьох видів
тварин які залишились після затоплення Великого Лугу.
Теріторії потребують проведення природоохоронних заходів, які полягають в збереженні оселищ, біорізноманіття та збільшення їх чисельності. Основним засобом щодо збереження біорізноманіття даних територій є включення до Національного природного парку «Великий Луг». Виходячи з цього пропонується, включити території описані території в склад НПП «Великий Луг».
Література.
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СОЗОФІТИ ПРОЕКТОВАНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
«КАМ`ЯНСЬКА СІЧ»
Запроектований національний природний парк «Кам’янська Січ» (далі – Парк) розташовується в Бериславському районі Херсонської області. До його складу планується залучити землі
Качкарівської, Милівської, Новокаїрської, Червономаяцької та Новорайської сільрад. Орієнтовна загальна площа об’єкту складатиме понад 12 тис. га. До складу запроектованого Парку
увійдуть Кам’янська та Миловська балки, тераса річки Дніпро між селами Червоний маяк та
Качкарівка, прилеглі до балок та тераси ділянки плакору, акваторія Каховського водосховища
та затоплених ним пониззя балок. В заповідну зону парку планується включити 6 найбільш цінних ділянок: Середньо-Кам’янська,
Слонівська, Глибочанська, Колодязьна, Тернуватська, Маргурівська (рис. 1). Запропонований варіант є попереднім, тобто розміри
та структура парку на даний час остаточно не
визначена, і в ході розробки проекту можуть
суттєво змінитися.
Територія проектованого НПП має велике історичне значення. Тут на високому
березі Дніпра (тепер Каховського водосховища), при впадінні в нього річки Кам’янки
(нині це околиця села Республіканець)
в 1709-1711 рр. та в 1930-1934 рр. розташовувалась одна з головних святинь українського народу козацька Кам’янська січ.
Сьогодні вона функціонує як відділення національного заповідника «Хортиця». На території січі знаходиться поховання, увінчане
автентичним хрестом славетного кошового
отамана Кам’янської та Олешківської січі
Костя Гордієнка – непримиримого борця за
Рис. 1. Особливо цінні ділянки проектовакозацькі вільності та свободу цілого україн- ного НПП «Кам’янська Січ»: 1 – Середньоського народу (рис. 3), а також іншого кошо- Кам’янська; 2 – Слонівська; 3 – Глибочанська;
вого отамана – Василя Єрофеєвича. Поряд 4 – Колодязьна; 5 – Тернуватська; 6 – Маргуна кургані знаходиться сучасний пам’ятний рівська.
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Цимбохазма дніпровська
(Cymbochasma borysthenica)

Дрік скіфський
(Genistha scythica)

Ковила волосиста
(Stipa capillata)

Ковила українська
(Stipa ucrainica)

Кермек широколистий
(Limonium platyphyllum)

Барвінок трав’янистий
(Vinca herbacea)

Рис. 2. Созофіти проектованого НПП «Кам’янська Січ» (Фото: І.І. Мойсієнко).
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знак у вигляді обеліска кошовому отаману
Костю Гордієнку та його бойовим побратимам – запорізьким козакам Кам’янської січі
споруджений 1999 р. козаками Херсонської
паланки Війська Запорізького низового. Пізніші в цьому місці розташовувалось помістя
Агаркова кінця ХІХ початку – ХХ ст. (Путешествие по Херсонщине, 2005). В цілому помістя знаходиться в дуже поганому стані, хоча
до цих пір збереглися підвали, деякі надземні будівлі та грот. Крім Кам’янської січі в
околицях досліджені також пізньоскіфське
Червономаяцьке (рис. 4) та Консулівське
городище, древньоруське поселення ХІІ-ХІІІ
століть, золотоординське ХІІІ-ХІV і ногайське ХVІ-ХVІІ століть. На основі величного
Червономаяцького городища заплановано
створення історико-археологічного заповідника «Амадока» (Д. Сікоза, in colloquio).
В регіоні проектованого НПП розташовані численні кургани (загалом 222 кургани
на території 5 сільських рад). Деякі з них
досягають значної висоти, ніколи не розорювалися і незважаючи на те, що вони
розташовуються серед полів, на них збереглася степова рослинність. Дуже цікавим
є розташований на землях Червономаяцької
сільради курган-майдан (рис. 5). Даний тип
курганів характеризується глибокою впадиною в центральній частині, яка утворилася
через видобування селітри з основи кургану. Кургани-майдани є дуже рідкісними
в Північному Причорномор’ї типом курганів.
Також найближчі околиці проектованого
Парку багаті на історичні пам’ятки. До найбільш визначних пам’яток належать Святогригорівський Бізюків монастир та Печерна
церва (с. Червоний маяк), Свято-Покровська
церква (с. Качкарівка). Створення, націленого на збереження степів, заповідного об’єкту
в місці значної концентрації археологічних та
історичних пам’яток кочових народів та козацької доби є цілком закономірним, оскільЗаповідна справа у Степовій зоні України. Том 1

Рис. 3. Могила кошового отамана Костя
Гордієнка (Фото: І.І. Мойсієнко).

Рис. 4. Червономаяцьке пізньоскіфське городище
(Фото: І.І. Мойсієнко).

Рис. 5. Курган – майдан в окол. с. Червоний Маяк
(Фото: І.І. Мойсієнко).
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ки, степи Причорномор’я за їх часів не були розорані (Sudnik-Wójcikowska, Moysiyenko 2006,
2012). Степова цілина була природним оточенням цих об’єктів, середовищем існування кочовиків та козаків, тому для цілісного сприйняття цих пам’яток необхідно збереження також
первісної природи цих місць.
Даний об’єкт розташовується на березі Каховського водосховища та вздовж узбережжя затоплених у нижній частині Кам’янської та Миловської балок. Водосховище разом із
затопленними гирловими частинами балок формує протяжну берегову смугу, що додатково підсилює рекреаційно-туристичний потенціал даної місцевості. З соціально-економічної точки зору важливими є також добре транспортне забезпечення (парк перетинає
автодорога Херсон-Дніпропетровськ) та гарна забезпеченість трудовими ресурсами. Туристська привабливість проектованого НПП підсилюється вигідним суспільно-географічним положенням відносно міських агломерацій (Нікопольської, Каховсько-Бериславської
та Херсонсько-Цюрупинської).
Проектований національний природний парк «Кам’янська січ» є унікальним об’єктом,
який має однаково велике, як природоохоронне так і історико-культурне значення. Комплексне збереження природних та історичних пам’яток йде у руслі сучасних тенденцій інтегрованого розуміння ландшафту як цілісної природно-культурної системи, що знайшло відображення
в Європейській ландшафтній конвенції (Гродзінський, Тищенко, 1999). Створення Парку сприятиме сталому розвитку цього куточку Херсонщини. Парк сприятиме збереженню природи,
приверне увагу до археологічних та історичних пам’яток, що тепер, в основному, знаходяться
у незадовільному стані, сприятиме пожвавленню економічної ситуації. Від створення парку виграє вся Україна, а особливо місцеве населення, оскільки сам факт появи заповідного об’єкту
такого високого рівня приверне всебічну увагу (туристів, можновладців, бізнесменів тощо) до
цього куточку нашої країни, прославить цю місцевість.
Оригінальні дослідження та узагальнення доробку інших авторів (Бойко М., 1988; Бойко П., 2004, 2005а, б, 2008; Бойко, Мойсієнко, 2002; Мойсієнко, 2009, 2012; Мойсієнко,
Мельник, 2013; Пачоський, 1890, 1902, 1914, 2008) показує, що в межах запроектованого
НПП зростає близько 600 видів судинних рослин, серед яких багато рідкісних, включених
до різних природоохоронних списків (рис. 2). В цілому, на території Парку зростає 46 созофітів, в тому числі: з Червоної книги України – 19 видів, з Бернської конвенції – 2 види
та з Червоного списку Херсонської області – 26 видів. Також тут зростають рослини, які
донедавна охоронялися на Європейському рівні, однак в останні редакції відповідних до
списків не включені: гвоздика ланцетна (Dianthus lanceolatus Steven ex Rchb.), льонок
Біберштейна (Linaria biebersteinii Besser), пісочник жорсткий (Eremogone rigida M. Bieb.)
(Світовий Червоний список), залізняк гібридний (Phlomis hybrida Zelen.), ластовень проміжний (Vincetoxicum intermedium Taliev), підмаренник волинський (Galium volhynicum)
Pobed. (Європейський Червоний список).
Нижче наводимо список созофітів проектованого національного природного парку
«Кам’янська Січ». Для кожного виду зазначається латинська та українська назва (назви видів
наводяться за (Mosyakin & Fedoronchuk, 1999) та (Кобів, 2004) з уточненнями), синоніми під
якими вони наводився для цієї території, созологічний статус та поширення.
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Конспект созофітів проектованого НПП «Кам’янська Січ»
Adonis wolgensis Steven (горицвіт волзький).
Созологічний статус: ЧКУ (неоцінений).
Кам’янська (Глибочанська ділянка) та Милівська (Колодязьна ділянка) балки, по степах та
глинистих відслоненнях, рідко.
Allium flavescens Besser (цибуля жовтувата).
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
Кам’янська балка, ділянка Середньокам’янська, степові схили та вапнякові відслонення,
не рідко.
Amygdalus nana L. (мигдаль карликовий).
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний);
Майже по всій території, степові схили, вапнякові відслонення, узлісся, досить часто.
Anemonoides sylvestris (L.) Galasso, Banfi et Soldano (анемонка лісова).
[Anemona sylvestris L.] Пачоський, 1890; 2008.
Созологічний статус: ЧСХО (вразливий).
Камянська балка в окол. с. Крупиця, крутий схил північної експозиції, чагарникові зарості
та їх узлісся, рідко.
Asplenium ruta-muraria L. (селезінник муровий).
Созологічний статус: ЧСХО (зникаючий).
Наводиться Й.К. Пачоським (1902; 1914) для Кам’янської балки за зборами І.З. Рябкова.
Cучасними знахідками зростання цього виду поки що не підтверджене.
Astragalus cornutus Pall. – астрагал рогоплодий.
[Astragalus vimineus Pall.] Пачоський, 1902, 2008.
Созологічний статус: ЧКУ, як Astragalus odessanus Besser (рідкісний). Маргурівська ділянка, схили тераси Дніпра та Кам’янської балка, Середньокам’янська ділянка. Зростає на степових схилах та чагарникових узліссях.
Astragalus dasyanthus Pall. (астрагал волохатоквітковий).
Созологічний статус: ЧКУ (вразливий).
Розсіяно по всій території на степових схилах, досить рідко.
Astragalus heningii (Steven) Klokov (астрагал Ґеннінґа)
[Astragalus utriger Pall.] Пачоський, 2008.
Созологічний статус: ЧКУ (рідкісний).
Тернуватська ділянка, степові схили, дуже рідко.
Astragalus ponticus Pall. (астрагал понтійський).
Созологічний статус: ЧКУ (вразливий).
Розсіяно по всій території на степових схилах, досить рідко.
Bellevalia sarmatica (Goergi) Woronow (беллевалія сарматська).
[Hyacinthus ciliatus Cyr.] Пачоський, 1890, 1914.
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
Вказується для околиць Качкарівки. Милівська балка, Колодязьна ділянка, степові схили,
лесові та глинисті відслонення, рідко.
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Bromopsis heterophylla (Klokov) Holub (стоколосник різнолистий)
[Bromopsis cappadocica (Boiss. & Balansa) Holub] Moysiyenko et al., 2002.
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
По всій території, на вапнякових відслоненнях, не рідко.
Cerasus fruticosa (Pall.) Woron. (вишня чагарникова).
[Prunus fruticosa Pall.] Пачоський, 1890, 2008.
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
Наводиться Й.К. Пачоським для Кам’янської балки та окол. Качкарівки. Сучасними знахідками зростання цього виду поки що не підтверджене.
Chamaecytisus graniticus (Rehman) Rothm. (зіновать гранітна).
[Cytisus biflorus L`Herit.] Пачоский, 1890, [Cytisus scrobiczewskii Pacz.] Paczoski, 1924.
Созологічний статус: ЧКУ (вразливий), СЧС (R).
Кам’янська балка, Середньокам’янська ділянка, степові схили та вапнякові відслонення.
Crocus reticulatus Steven (крокус сітчастий).
[Crocus variegatus Hoppe et Hornsch.] Пачоський, 2008.
Созологічний статус: ЧКУ (неоцінений).
Вказується Й.К. Пачоським (2008) для верхів’я Кам’янської балки. Нами виявлений на
Середньокам’янській ділянці де зростає на степових схилах, рідко.
Cymbochasma borysthenica (Pall. ex Schlecht.) Klokov & Zoz (повстянка дніпровська).
[Cymbaria borysthenica Pall.] Пачоський, 1890, 2008.
Созологічний статус: ЧКУ (рідкісний).
Розсіяно майже по всій території на степових схилах, глинистих, лесових та вапнякових
відслоненнях, досить рідко.
Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz. (гвоздика Анджейовського)
[Dianthus capitatus DC.] Пачоський, 1890, 1902, 2008.
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
Маргурівська ділянка, степові схили тераси Дніпра, рідко.
Ephedra distachya L. (ефедра двоколоскова).
[Ephedra vulgaris Rich.] Пачоський, 1890, 2008.
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
По всій території та степових схилах та відслоненнях гірських порід, досить часто.
Ferula caspica M.Bieb. (ферула каспійська).
Созологічний статус: ЧСХО (вразливий).
Наводиться Й.К. Пачоським (1890, 2008) для окол. Качкарівки. Сучасними знахідками
зростання цього виду поки що не підтверджене.
Fritillaria ruthenica Wikstr. (рябчик руський)
Созологічний статус: ЧКУ (вразливий).
Наводиться Й.К. Пачоським (1890, 1914) для Кам’янської балки. Сучасними знахідками
зростання цього виду поки що не підтверджене.
Gagea ucrainica Klokov (зірочки українські).
[Gagea reticulata Schult.] Пачоський, 1890, 1914.
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
Наводиться Й.К. Пачоським для окол. Качкарівки (1890, 1914). Сучасними знахідками зростання цього виду на території проектованого НПП «Кам’янська Січ» поки що не підтверджене.
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Genista scythica Pacz. (дрік скіфський)
Созологічний статус: ЧКУ (неоцінений).
Розсіяно майже по всій території на степових схилах з вапняковими відслоненнями, досить рідко, але місцями у значній кількості.
Hyacinthella leucophaea (K.Koch.) Schur. (гіацинтик блідий).
[Hyacinthus leucophaeus Steven] Пачоський, 1890, 1914.
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
Майже по всій території на степових схилах та вапнякових, лесових, глинистих відслоненнях, нерідко та рясно.
Iris halophila Pall. (півники солелюбні).
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
Кам’янська балка, Глибочанська ділянка, нижня вологіша частина степових схилів та глинистих відслоненнях, рідко.
Jurinea cyanoides (L.) Rchb. (наголоватки синьоволошкові).
Созологічний статус: БК (DD).
Наводиться Й.К. Пачоським (1890) для окол. Качкарівки (f. integrifolia Lindm.). Сучасними
знахідками зростання цього виду поки що не підтверджене.
Jurinea stoechadifolia (M.Bieb.) DC. (вкл. J. brachycephala Klokov) (наголоватки вузьколисті)
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
По всій території на вапнякових відслоненнях, не рідко.
Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. (білолізник рогатий).
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
Кам’янська балки, Середньокам’янська ділянка, солонці по тальвегу балки, рідко.
Limonium platyphyllum Linch. (кермек широколистий).
[Statice latifolia Smith] Пачоський, 1890, 1902.
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
Кам’янська (Середньокам’янська та Глибочанська ділянки) та Милівська (Тернуватська ділянка) балки, по степах та глинистих відслоненнях, досить рідко.
Linum czerniaëii Klokov (льон Черняєва).
[Linum flavum tauricum Schmalh.] Пачоський, 2008.
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
Розсіяно майже по всій території на степових схилах з вапняковими відслоненнями, досить рідко але місцями у значній кількості.
Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers. (рястка Буше).
[Ornithogallum nutans L.] Пачоський, 1890, [Ornithogalum nutans boucheanum Becker] Пачоський, 2008.
Созологічний статус: ЧКУ (неоцінений).
Кам’янська балка, Середньокам’янська та Глибочанська ділянки, тальвег балки та нижня
вологіша частина степових схилів, рідко.
Ornithogalum fischerianum Krasch. (рястка Фішера).
[Ornithogallum narbonense L. var. brachystachys Fisch.] Пачоський, 1890.
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
Наводиться Й.К. Пачоським (1890) для окол. Качкарівки. Сучасними знахідками зростання
цього виду поки що не підтверджене.
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Paronychia cephalotes (M.Bieb.) Besser (загнітниця голівчаста).
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
Майже по всій території на вапнякових відслоненнях, не рідко.
Poa sterilis M.Bieb. (тонконіг неплідний).
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
Розсіяно майже по всій території, на вапнякових відслоненнях, досить рідко.
Polygala comosa Schkuhr. (китятки чубаті).
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
Милівська балка, Колодязьна ділянка, степові схили та відслонення гірських порід, рідко.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (купина запашна).
[Polygonatum officinale All.] Пачоський, 1890, 1914.
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
Вказується Й.К. Пачоським (1890, 1914) для тінистих чагарникових заростей на високому
березі Дніпра між колишнім Миловим та Республіканцем (Консулівкою). Сучасними знахідками зростання цього виду поки що не підтверджене. Можливо, що оселища цього созофіта
були знищені в результаті затоплення при заповнені Каховського водосховища.
Prangos odontalgica (Pall.) Herrnat. et Heyn (зубний корінь протизубний).
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
Кам’янська балка, Середньокам’янська ділянка, пологі степові схили.
Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski (ламкоколосник ситниковий).
Созологічний статус: ЧКУ (рідкісний).
Виявлений лише у 2013 р. на глинистих відслоненнях степового схилу Кам’янської балки (ділянка Середньокам’янська) (Мойсієнко, Мельник, 2013). Дане місцезнаходження виду є
найбільш західним та єдиним на Правобережжі Дніпра.
Quercus robur L. (дуб звичайний).
[Quercus pedunculata Ehrh.] Пачоський, 1890, 1902, 2008.
Созологічний статус: ЧКУ (рідкісний).
Останній вид вказується Й.К. Пачоським для нижньої частини схилу високого берега Дніпра між Качкарівкою та Республіканцем та гирла Кам’янської балки. Дані оселища созофіта на
сьогодні затоплені водами Каховського водосховища. Однак, за свідченнями Г. Нікольського
величезні дуби тут були вирубані ще до будівництва водосховища в 20-ті роки ХХ ст.: «Бориславський трамот не зупинився навіть перед свавільною рубкою – вирізав столітні дуби біля
Агаркова. Величезні дуби підрізано біля пенька, а в дуплах розводили багаття, щоб вогонь
допоміг звалити велетня. Так безславно загинули свідки сідої старовини. Дуби ці описав ще
професор Яворницький у своїй історії Запоріжжя. 300-літні велетні дуби ховали під своїми вітами запорожців, що боролися з панством, під ними запорожці розбили на голову й військо
пана Вишнивецького» (Попков, Полякова, 1997). На сьогодні неподалік від гирла Кам’янської
балки в окол. с. Республіканець зустрічається декілька дубів яким налічується близько 100 років. Однак найімовірніше вони були посаджені.
Salvinia natans (L.) All. (сальвінія плаваюча).
Созологічний статус: ЧКУ (неоцінений), Bern (LRlc).
Зустрічається по мілководдях з стоячими та повільно текучими водами в затопленій частині Кам’янської та Милівської балок, рідко.
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Stipa capillata L. (ковила волосиста).
Созологічний статус: ЧКУ (неоцінений).
По всій території, на степових схилах, вапнякових, глинистих та лесових відслоненнях, часто.
Stipa lessingiana Trin. et Rupr. (ковила Лессінга).
Созологічний статус: ЧКУ (неоцінений).
По всій території, на степових схилах, вапнякових, глинистих та лесових відслоненнях,
досить часто.
Stipa pulcherrhima K.Koch (ковила найгарніша).
Созологічний статус: ЧКУ (вразливий).
Майже по всій території, на степових схилах з вапняковими відслоненнями, нерідко.
Stipa ucrainica P. Smirn. (ковила українська).
Созологічний статус: ЧКУ (неоцінений).
Майже по всій території, на степових схилах, вапнякових, глинистих та лесових відслоненнях, досить часто.
Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult.f. (тюльпан Біберштейна)
[Tulipa hypanica Klokov & Zoz] Moysiyenko et al., 2002.
Созологічний статус: ЧКУ, як Tulipa hypanica Klokov & Zoz (вразливий).
Майже по всій території, на степових схилах, вапнякових, глинистих та лесових відслоненнях, досить часто.
Tulipa gesneriana L. (тюльпан Геснера).
[Tulipa schrenkii Regel.] Пачоський, 1890, 1902.
Созологічний статус: ЧКУ, як Tulipa schrenkii Regel. (вразливий).
Вказується Й.К. Пачоським між селами Милове та Республіканець (Консуловка) по глинистих
схилах високого берега Дніпра (рясно) та Кам’янської балки (рідко). Нами виявлений в Кам’янській
балці, Середньокам’янська та Слонівська ділянки, пологі степові схили, дуже рідко.
Vinca herbacea (барвінок трав’янистий).
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
По всій території на узліссях чагарникових заростей та по степових схилах, не рідко.
Vitis sylvestris C.C.Gmel. (виноград лісовий).
Созологічний статус: ЧСХО (рідкісний).
Вказується Й.К. Пачоським (1912). Сучасними знахідками зростання цього виду поки що
не підтверджене.
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ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ НАДАННЯ ПРИРОДООХОРОННОГО СТАТУСУ
ЧАСТИНІ ТЕРИТОРІЇ ЯГОРЛИЦЬКОГО ПІВОСТРОВА
Ділянка Ягорлицького півострова, що не має природоохоронного статусу розміщена між селами Олександрівка (кол. Краснознам’янка) та Очаківське та сучасною межею ділянки Чорноморського біосферного заповідника НАН України (далі – ЧБЗ) «Ягорлыцкий Кут». Вона розташована
в межах Голопристанського району Херсонської області. Територія з півночі обмежена південним
берегом Ягорлицької затоки, що має заповідний статус, з півдня – північним берегом заповідної
Тендрівської затоки. Кілометрова смуга берегу уздовж затоки є охоронною зоною ЧБЗ. З заходу
межує з заповідною ділянкою ЧБЗ «Ягорлицький Кут». Східна межа півострову це лінія з кінцевої
точки охоронної зони ЧБЗ (46.21.00N, 31.59.51E) до точки на півдні з координатами 46.15.01N,
32.00.26E. Загальна площа цієї території становить більш ніж 5860 га, включно з охоронною зоною ЧБЗ (біля 950 га). Не заповідна частина півострова – землі запасу Голопристанського району
Херсонської області (колишній військовий полігон «Вільний Порт») у межах Краснознам’янської
сільської ради. Однокілометрова смуга уздовж Тендрівської затоки – охоронна зона ЧБЗ НАН
України. Означена ділянка входить до складу Рамсарських угідь, є пріоритетною ІВА територією,
включена до Азово-Чорноморського коридору екологічної мережі півдня України та Смарагдової
мережі (U0000017) (Рис. 1).
Беручи до уваги, що є інформація щодо інтересу до даної території Міністерства оборони
України і проведені тут військові навчання ракетних військ, спроби оголошення аукціону про
продаж даної ділянки, першочерговим і невідкладним заходом щодо збереження значних
площ приморського степу, що відновлюється, є розробка проекту створення природоохоронної
території на даній площі. Пропозицію про створення державного загально-зоологічного заказника «Ягорлицький Степ» на цій ділянці півострова Ягорлицький Кут було вперше надано
нами спільно з Українським товариством охорони птахів до Міністерства екології та природних
ресурсів України ще у 2009 році. Метою пропозиції до Мінприроди була спроба припинити
розпродаж ділянки півострова, що знаходилась поза межами Чорноморського біосферного
заповідника. До тепер існує загроза нецільового використання місцевими сільськими радами
охоронних зон, загроза забудови, розкопки цілинного степу задля видобутку металевих решток боєприпасів на бувшому воєнному полігоні. З’явилась нова загроза відчуження території
Ягорлицького півострова для потреб воєнних відомств. До тепер ця пропозиція щодо необхідності охорони цієї території є актуальною.
Заповідна справа у Степовій зоні України. Том 1

281

Рисунок 1. Територія, що пропонується для створення природоохоронної території державного
значення «Ягорлицький степ»

Ділянка, що не має природоохоронного статусу розміщена уздовж Північно-західного
узбережжя Чорного моря в межах Південо-Української монокліналі Причорноморської западини і розташована в зоні поєднання південної частини Східно-Європейської платформи зі
Скіфською епігерцинською плитою (Макаренко, 1986). Територія Причорноморської западини
вийшла з під рівня моря у четвертинний час.
В геоморфологічному відношенні Ягорлицький півострів представляє собою третю надпойменну терасу, що складається легкими піщаними лесовидними відкладеннями. Ця частина
Причорноморської западини, що межує з лівим берегом Дніпра, характеризується прогресивним опусканням, що спричинює підвищення рівня ґрунтових вод і пов’язане з ним заболочування окремих ділянок і одночасне засолення ґрунтів в низинах (Крокос, 1925, цит. за:
Маяцький, 1992).
Ділянка розташована в помірній кліматичній зоні континентальної кліматичної області.
Зона дуже посушлива, помірно жарка, з м’якою зимою. Район характеризується інтенсивною
вітровою діяльністю. Більшу частину року переважають вітри північно-східної чверті горизонту, лише восени переважає південно-східний напрямок.
Особливості геологічної будови і тектонічного режиму обумовили рівнинний в цілому характер рельєфу. Серед найбільш типових форм рельєфу території необхідно назвати витягнуті
вздовж берега зниження, заповнені соленими водоймами (сагами). Низинний берег Тендрівської затоки має численні пониження – поди, котрі при нагоні води затоплюються, утворюючи
численну кількість мілководних заток, проток і озер.
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З 5,5 тис. га Ягорлицького півострова 378,9 га займають озера (біля 6,8 % території) різного походження (Rudenko, 2007). Найбільші з них – інгрессійні, пов’язані з Тендрівською та
Ягорлицькою затоками. Їх глибина залежить від сили та напрямку вітру та згінно-нагонних
процесів. Основні озера розміщені уздовж південного узбережжя (урочище Кефальні озера)
Ягорлицької затоки та північного узбережжя Тендрівської затоки. Озера відіграють значну роль
як кормовий біотоп для великої кількості мігруючих птахів та птахів, що мешкають у степу та
на островах. Внутрішні озера, не пов’язані з затоками, мілководні, пересихаючі. Їх функціонування та значення для птахів залежить від опадів, температури повітря та рівня ґрунтових вод
(Яремченко, Руденко, 1999).
У системі фізико-географічного районування ця територія входить до Східно-Європейської
рівнини Нижньодніпровської терасово-дельтової низовинної області, Причорноморсько-Приазовської сухостепової провінції, сухостепової підзони Степової зони України.
Степові ландшафти території розвивались в умовах жаркого клімату з від’ємним балансом вологи. Несприятливими чинниками є посушливість клімату, зливовий характер опадів,
ерозія, пилові бурі, засоленість ґрунтів. Нижньодніпровська терасово-дельтова низовинна область знаходиться в пониззі Дніпра в межах Херсонської і Миколаївської областей. Для цієї
області характерні степові піщано-горбисті і рівнинно-подові місцевості з темно-каштановими
і каштановими ґрунтами, солонцями і солончакуватими лучно-каштановими ґрунтами подів,
степами, степовими борами, болотами, плавнями. Ландшафтну структуру її складають переважно рівнинно-подові місцевості з чорноземами південними солонцюватими, темно-капітановими і каштановими ґрунтами в комплексі з солонцями, ерозійно-балкові, заплавні прибережно-морські місцевості (Маяцький, 1992).
У системі геоботанічного районування територія лежить у Цюрупинсько-Скадовському геоботанічному окрузі Європейсько-Азійської степової області Причорноморської степової провінції. У системі зоогеографічного районування ця ділянка належить до Понтійської підпровінції зони степів Європейської підобласті Палеарктичної зоогеографічної області (Кістяківський,
Корнєєв, 1968)
Своєрідна і дуже цінна орнітофауна приморського степу Ягорлицького півострова.
Більшість видів, а це 200 – 250 видів приморського степу, зустрічаються під час міграцій, 50-70 видів використовують степ як кормовий біотоп в гніздовий період, гніздиться
біля 20-30 видів (включаючи озера i нори). Домінуючі види приморського степу: польовий
жайворонок (Alauda arvensis), степовий жайворонок (Melanocorypha calandra), сіра чапля
(Ardea cinerea), крижень (Anas platyrhynchos), свищ (A. Penelope), брижач (Phylomachus
pugnax), побережник чорноволий (Calidris alpina), звичайний шпак (Sturnus vulgaris) та ін.
(Ардамацкая, Руденко, 1996).
В пониззях степу формуються ефемерні водойми, які приваблюють багатьох мігруючих
птахів, зокрема, сивок: коловодників, побережників, брижачів, кулонів (Numenius sp.),
грициків (Limosa sp.). На самому узбережжі знаходять притулок та харчування мігруючі коловодні птахи. Суходільні ділянки приморського степу використовують для гніздування лучні дерихвости (Glareola pratincola) та перепілки (Coturnix coturnix), прибережні частини – побережники (Calidris sp.), коловодники (Тringa sp.), пісочники морський
(Charadrius alexandrinus) та малий (Ch. dubius), лежень (Burhinus oedicnemus), кулик-сорока (Haematopus ostralegus), довгоніг (Himantopus himantopus), чоботар (Recurvirostra
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avosetta) та ін. Під час міграцій в приморському степу відпочивають сірі (Grus grus) та степові журавлі (Anthropoides virgo), зустрічаються чорні лелеки (Ciconia nigra) та хохітву (Оtis
tetrax). Зимують тут різні види гусей, серед яких сірі (Anser anser) та білолобі гуси, (Anser
albifrons), а також мала гуска (Anser erythropus) та червоновола казарка (Branta ruficollis),
що знаходяться під особливою охороною (МСОП). Озера, що розташовані на даній ділянці, представлені як окремими ізольованими утвореннями, так і водоймами, що поєднані
з затоками, і використовуються птахами під час відпочинку і як кормові біотопи. На озерах
на степу налічується 70 видів птахів водно-болотяного комплексу (з них більш ніж 30 видів занесено до Червоної книги України), загальною чисельністю 11-15 тис. особин на
рік. Значна їх кількість знаходиться під охороною відповідно до Конвенції «Про охорону
дикої флори та фауни і природних середовищ в Європі» (Бернська Конвенція). Серед них
і хижі птахи такі як орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla), підорлики, соколи сапсан (Falco
peregrinus), балoбан (F. cherrug), боревітер степовий (F. naumanni) та ін. Особливе місце
займає вимираючий вид Палеарктики тонкодзьобий кульон (Numenius tenuirostris), що
відмічається на Ягорлицькому півострові під час міграцій. Відповідно до класифікації видів МСОП (IUCN), вид віднесений до категорії «У критичному стані». Уздовж всього півострова пролягає історичний міграційний шлях птахів водно-болотного комплексу, денних
хижаків і горобиних, що робить цю територію важливою згідно з Угодою про збереження
афро-євразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA).
Серед інших видів, що занесені в Червону книгу України тут регулярно мігрують шпак
рожевий (Pastor roseus), вівсянка чорноголова (Emberiza melanocephala), сорокопуди червоноголовий (Lanius serator) та сірий (L. excubitor), скеляр строкатий (Monticola saxatilis)
та інші.
В античну давнину означена територія входила до сфери впливу потужного грецького поліса Ольвія. Неподалеку від с. Іванівка під водами Ягорлицької затоки заховано античне городище греків (VI ст. до н.е.). До завоювання Ольвії скіфами, на означеній території панував
культ Ахілла, із-за близького розташування острова Ахіллів Біг (нинішня Тендра). Пізніше, ці
території були освоєні скіфами, сарматами та половцями. Для цих народів Ягорлицький півострів був святим місцем, де вони ховали своїх улюблений царів та вождів. Про це свідчать
численні кургани, що розташовані на півострові. У ХІІІ столітті н.е. ці землі увійшли до складу
утвореної монголами держави Золотої Орди, а в ХV ст. стали власністю Османської імперії та її
васала Кримського Ханства. Турки називали цю місцевість безлюдним степом, через те, що тут
безплідна земля (солончаки).
Ягорлицький півострів, що не увійшов до складу заповідника, має велику естетичну цінність як значна за площею (більше 5 тис. га) територія степу, що за останні роки відновлюється,
після використання її у військових та сільськогосподарських цілях. Має вигляд природного
степу з посезонною зміною аспекту цвітіння різних степових рослин, серед яких є рідкісні.
Значну естетичну цінність складають озера з масовими зграями мігруючих птахів у весняний
та осінній періоди, гніздові території рідкісних видів (Яремченко, Руденко, 2001).
На півострові Ягорлицький Кут представлений найбільш великий фрагмент зонального
причорноморського степу. Територія Ягорлицького півостріва представляє собою практично
єдиний збережений еталон західно-причорноморських приморсько-полиново-дерниннозлакових степів (Маяцкий, 1986).
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Цей унікальний комплекс, аналогу якого немає у Європі представлений такими основними біотопами: характерними луговинами, подами (солонці), очеретяними прибережними заростями. В складі рослинного покриву даної ділянки півострова зустрічається ряд
угруповань, содомінантами яких є види вищих рослин, що підлягають охороні як на регіональному, так і на державному і міжнародному рівнях (Уманец, Соломаха, 1998; Уманець
та ін., 2007).
Міжнародне значення угідь підтверджує важливість даної території, як значного резервату
птахів, тому оранка, продаж її для розвитку рекреації, любі дії військових (створення полігону,
проведення військових навчань тощо) буде згубним і для цієї території і для птахів, що тут
мешкають. Руйнівним для цієї території є і полювання. Надання цій ділянці природоохоронного
статусу – першочергова задача в збереженні водно-болотного та типового степового орнітокомплексів Північного Причорномор’я.
Комплекси Ягорлицького півострова в його не заповідній частини на даний час знаходяться у природному стані. Створення природоохоронної території державного значення, з обмеженим природокористуванням надасть змогу більш успішно зберігати унікальні природні
комплекси регіону, які репрезентативно представлені в Чорноморському біосферному заповіднику, підтримати традиційне природокористування (обмежений випас худоби та сінокосіння)
та на цій підставі сприяти сталому розвитку регіону.
На площі півострова, що не є заповідною рідкісні види ще недостатньо вивчені, особливо в умовах зростаючого антропогенного впливу на місця їх мешкання. Спеціальних дій
з охорони, збереження та збільшення чисельності рідкісних видів тут майже не впроваджено. Це може привести до різкого падіння чисельності та зникнення рідкісних видів. Означена територія може мати значення як майбутній полігон відтворення рідкісних популяцій
тварин та рослин, ретельного вивчення їх сучасного стану та розробка дієвих, спеціальних
заходів щодо охорони і збільшення чисельності видів на півдні Україні, розширення місць
їх мешкання.
Беручи до уваги вище зазначену цінність та унікальність території Ягорлицького півострова, що не входить до складу Чорноморського біосферного заповідника пропонується створити
на даній території державний загально-зоологічний заказник «Ягорлицький степ» для збереження, відтворення та вивчення рідкісних видів фауни та флори, що тут мешкають та зростають. Інша спроба підвищити природоохоронний статус цієї території може бути через включення її до національного природного парку, створення якого обґрунтовував проф. І.І. Мойсієнко
у районі с. Іванівка (Голопристанський район, Херсонська область, усне повідомлення). Також може бути доцільно передати цю ділянку Чорноморському біосферному заповіднику НАН
України у якості буферної зони.
Передача цих земель півострову Ягорлицький Кут у власність чи в оренду для будь-яких
цілей, крім традиційних видів сільськогосподарської діяльності (обмежене пастівне тваринництво та сінокосіння) неодмінно і швидко нанесе непоправної шкоди і унікальним природним
комплексам ЧБЗ і водно-болотним угіддям міжнародного значення, а також призведе до руйнування природних комплексів території і втрати нею її унікальних природних властивостей
приморського степу.
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Вдосконалення територіальної структури
Чорноморського біосферного заповідника
Сучасна територіальна структура та зонування Чорноморського біосферного заповідника
складалися протягом десятиріч, під впливом різноманітних політичних, юридичних, соціально-економічних та багатьох суб’єктивних факторів.
Численні скорочення заповідної території в 30-50-х роках минулого сторіччя призвели до значної фрагментації заповідної території, суттєвого зменшення реальних можливостей щодо тривалого збереження унікальних природних комплексів. Інтенсивне антіекологічне природокористування, що розгорнулося на суміжних землях з початку 60-х
років, завдало великої шкоди природним комплексам, що охороняються в заповіднику.
Вже на початку 70-х років територіальна структура заповідника виявлялася недостатньо
ефективною з точки зору задач збереження важливіших природних комплексів, перш за
все – водно-болотних угідь.
Поступове розширення заповідної території, що розпочалося з середині 70-х років, відбувалося на фоні вкрай недосконалого природоохоронного законодавства, а також потужної
протидії багатьох суб’єктів господарчої діяльності і органів місцевої влади. Тому, хоча в 70-ті
роки територію заповідника і вдалося значно збільшити (на 37446 га), функціональне покращення територіальної структури, з точки зору практичного збереження унікальних природних
комплексів, було лише частковим. Саме в 70-80-ті роки в природних комплексах заповідника,
насамперед – в екосистемах морських заток і в степових біоценозах, зафіксовані потужні деградаційні процеси антропогенного походження.
Важливим етапом розвитку територіальної структури заповідника було формування у 7080-ті роки системи його охоронних зон. Охоронні зони суттєво сприяли зміцненню природоохоронних функцій території заповідника. В той же час, внаслідок недосконалості законодавчої
бази і протидії суб’єктів господарювання на суміжних землях, створити суцільну охоронну зону
не вдалося. Не всі ділянки заповідника вдалося захистити охоронними зонами, а обмеження
на ширину зон (до 1 км) не дозволило створити охоронні зони, достатні для реального зменшення антропогенного тиску на унікальні природні комплекси, що охороняються.
Перетворення Чорноморського заповідника на біосферний відбулося в 1983 році. Територіальна структура і, особливо, зонування новоутвореного біосферного заповідника були,
значною мірою, штучними. Фактично, сталося механічне об’єднання двох природоохоронних
об’єктів – Чорноморського заповідника та Ягорлицького орнітологічного заказника – під вивіскою біосферного заповідника (Маяцкий, Черняков, 2001).
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Таким чином, структура територій ЧБЗ, що склалася на момент його легітимізації як біосферного заповідника (1993 рік), характеризувалася такими принциповими вадами:
-- значна фрагментарність;
-- недостатність розмірів окремих ділянок для збереження відповідних природних комплексів;
-- відсутність функціональних буферних (buffer zones) та перехідних (transition) територій
(Маяцкий,Черняков та ін., 2001).
Враховуючи абсолютну пріоритетність задач збереження унікальних природних комплексів, першочергові заходи щодо вдосконалення територіальної структури заповідника були
спрямовані на розвиток територій ядра. Завдяки розширенню території заповідної зони (на
13461 га), що відбулося в 1998 році, були створені достатні умови для надійного збереження
унікального зонального варіанту причорноморського степу на Ягорлицькому півострові; утворився перший суцільний (нефрагментований) масив заповідної зони (загальна площа 62,5 тис.
га). Можна констатувати, що вдосконалення заповідної зони, певною мірою, відбулося. Водночас, значна частина принципових питань щодо вдосконалення структури заповідної зони
лишилися не вирішеними.
На момент створення Чорноморського біосферного заповідника будь-яких чітких вимог
до його територіальної структури, фактично, не існувало, ані на міжнародному, ані на національному рівні. Перший Мінський «План дій по біосферним територіям» з’явився лише в 1984
році, який зберігає свою актуальність й сьогодні, але, контекст, в який вписуються біосферні
території, значно змінився, про що процес ЮНСЕД та наразі, Конвенція про біологічне різноманіття, що була підписана в червні 1992 г. на Вищому форумі Землі в Ріо-де-Жанейро. Міжнародні критерії придатності території у якості біосферного резервату з’явилися в результаті
прийняття Севільської Стратегії (1996). Протягом останніх років міжнародні вимоги до окремих
біосферних резерватів і Світової мережі біосферних резерватів суттєво змінилися. Згідно Севільської Стратегії для біосферних резерватів, Статутної структури Світової мережі біосферних
резерватів, інших документів щодо біосферних резерватів, велике значення набуває участь
біосферних резерватів у вирішення питань сталого розвитку регіонів, в управлінні і тривалому
використанні природних ресурсів. Цим вимогам і завданням наявна територіальна структура Чорноморського БЗ не відповідає і сьогодні. Саме неповна функціональність перехідних та
буферних зон навколо частини зон ядра і є об’єктом основних зауважень до територіальної
структури ЧБЗ з боку Консультативного комітету по біосферним заповідникам ICC MAB (1999,
2013). Дорадчий комітет ЮНЕСКО з програми MAB в 1999 та 2013 році наполегливо пропонував
Національному комітет України з програми MAB та адміністрації заповідника вдосконалити
територіальну, в т.ч. зональну структуру заповідника.
В 1997 – 2002 рр. був розроблений комплекс заходів із вдосконалення територіальної структури ЧБЗ, який був офіційно затверджений урядом України для реалізації в межах Проекту GEF
та Світового Банку реконструкції та розвитку «Збереження біорозмаїття в Азовсько-Чорноморському екологічному коридорі». Але, у зв’язку із достроковим закриттям цього проекту в 2005
році цей комплекс заходів так і не був повністю реалізований. За результатами цього проекту
з усього пакету територіальних пропозицій, до складу ЧБЗ увійшли лише глибоководна частина Тендрівської затоки та окремі ділянки західної частин о. Тендра (Указ Президента України
№100/2009). Обрана стратегія «шматкового» заповідання на о. Тендра лише поглибила проблеми територіальної структури ЧБЗ. Сталося це через капітулянтську, непринципову позицію
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Мінекології під час узгодження розширення заповідника з Міністерствами, зокрема безпідставні
вимоги Міноборони були прийняті безсуперечно. Новоутворена структура заповідних територій
на о. Тендра є цілком штучною і абсолютно непридатною з точки зору організації практичної охорони. Найближчим часом необхідно повернутися до питання повернення до складу заповідника
всієї території цього острову. Після цього можна вирішувати питання оптимального зонування як
території острова, так і акваторії західної частини Тендрівської затоки.
Першочерговим і невідкладним заходом щодо вдосконалення територіальної, в т.ч. зональної структури ЧБЗ, є створення повноцінної, функціональної буферної зони достатньої площі і конфігурації (Черняков, 2005).
Для цього, перш за все, необхідно, відповідно до Закону України «Про природно-заповідний
фонд України» перетворити наявні охоронні зони заповідника на буферну, зі включенням їх до
складу території заповідника (без вилучення у землекористувачів). Наявні охоронні зони заповідника були створені в 1982 році на площі 11011 га. Частина цих земель увійшла до складу заповідної зони (ділянка «Ягорлицький Кут») під час останнього розширення заповідника (1998 р.).
Площа наявних на сьогодні охоронних зон заповідника складає 8013,8 га. За національним законодавством режим охоронних зон відповідає режиму буферної зони біосферних заповідників.
Навколо сухопутних ділянок заповідника: «Потіївської», «Ягорлицького Кута», «Івано-Рибальчанської», «Солоноозерної» (рис. 1) з 1978 року існують охоронні зони. Північна межа ділянки
«Волижин ліс» захищена охоронною зоною, яка представлена акваторією Дніпровсько-Бузького
лиману, загальною площею 1600 га. Крім того, навколо ділянки «Волижин ліс» і північного узбережжя Ягорлицької затоки в 2009 році Указом Президента України № 1056/2009 був створений
національний природний парк «Білобережжя Святослава», який виконує буферну функцію навколо ділянки «Волижин ліс» і північного узбережжя Ягорлицької затоки в межах Миколаївської
області. Наявна охоронна зона залишається неповною, частина меж заповідної зони безпосередньо межує із землями із повним антропогенним навантаженням. Передбаченого для біосферних резерватів градієнту антропогенних навантажень від повної охорони в зонах ядра до
повноцінного господарського використання на межі перехідних (transition) зон немає.
Зона антропогенних ландшафтів ЧБЗ мала (499,9 га) та знаходиться лише на острові Тендра. Для виконання міжнародних норм щодо зонування біосферних заповідників необхідно,
крім розвитку охоронної (буферної) зони створити навколо заповідника перехідну (transition)
зону або зону антропогенних ландшафтів.
Регіон біосферного заповідника зазнав значних антропогенних змін: оранка, зміни гідрологічного режиму, забруднення, тощо (Черняков, Уманец, Селюнина, 1999). Для удосконалення структури буферної (охоронної) зони пропонується на суміжних з заповідником територіях
відібрати ділянки, що зазнали незначних антропогенних змін або мають природний потенціал
для відновлення первинного стану природних комплексів, з метою створення на цих ділянках
природоохоронних об’єктів місцевого значення. Залучення цих територій до буферної зони заповідника надасть змогу покращити охорону заповідних ділянок, зробити більш ефективним
збереження ратичних та крупних хижих ссавців, птахів. Вони стануть додатковим фільтром
для інвазії на заповідні ділянки адвентивних видів рослин, комах та ін. На сьогодні, згідно
чинного законодавства (Закон України «Про природно-заповідний фонд України») розміри
охоронної зони визначаються, виходячи з їхнього цільового призначення, і повинні бути такими, щоб створювати можливості для запобігання негативному впливу на природні комплекси
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Рисунок 1. Пропозиції щодо удосконалення територіальної структури ЧБЗ

та об’єкти, що охороняються (ст. 39). Для цього конфігурація охоронної зони повинна надавати
адміністрації заповідника (а також спеціально уповноваженим державним органам в галузі
охорони навколишнього середовища) правові важелі впливу на господарську діяльність в реальній зоні впливу на заповідні зони.
Одним з головних джерел антропогенних впливів на заповідні ділянки є населені пункти, які розташовані поблизу. Тому межі перехідної зони вздовж північного берега Тендрівської затоки доцільно провести по околицях найближчих до заповідних акваторій населених
пунктів. В зоні північного берега Ягорлицької затоки населені пункти достатньо відстоять від
берега. Але, вздовж берега розташована розгалужена система озер, які, переважно, з’єднані
між собою і акваторією затоки системою проток. Фактично, ці озера є частиною акваторії затоки (водойми другого-п’ятого порядку). Внаслідок цього такі озера часто стають провідниками антропогенного впливу на гідрологічний та гідрохімічний режими затоки. До буферної
зони північного узбережжя Ягорлицької затоки в межах Херсонської області доцільно віднести
смугу вздовж затоки, яка включала хоча б озера 1-3 порядку. Удосконалення охоронної зони
дозволить створити регуляторні механізми, які забезпечать мінімізацію найбільш небезпечних для природних комплексів, що охороняються, видів господарської активності і, в той же
час, можливості сталого ро звитку традиційних, консервативних видів природокористування
місцевих громад (рис. 1).
До буферної зони, крім наявних охоронних зон, пропонується включити:
-- частину заповідної зони НПП «Білобережжя Святослава» навколо суходолу ділянки «Волижин ліс»;
-- територію вздовж північного берега Ягорлицької затоки від західної межі ділянки «Солоноозерна» до межі Херсонської та Миколаївської областей, тут планується створити ландшафтний заказник «Дончиха» (Селюнина, Уманец, Руденко, 2003);
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-- ділянку вздовж північної межі ділянки «Солоноозерна» на північ до високовольтної лінії
електропередач (ЛЕП 35 кВ). Загальна площа близько 1 тис. га. Землекористувач – Геройське лісництво Старозбур’ївського ДЛМГ;
-- ділянку між Солоноозерною та Івано-Рибальчанською ділянками Чорноморського біосферного заповідника до існуючої ділянки охоронної зони ЧБЗ біля Кінських островів (Рибальчеська сільська рада, Іванівське лісництво Старозбур’ївського ДЛМГ), тут пропонується
створити заказник «Карагодинський» (Черняков, Селюнина, Уманец, 2010);
До перехідної (transition) зони (= зони антропогенних ландшафтів) включити:
-- ділянки господарської зони НПП «Білобережжя Святослава»;
-- квартали Іванівського лісництва Старозбур’ївського ДЛМГ, що прилягають з півночі до
проектованого заказника «Карагодинський»;
-- проектований заказник «Вяземський»;
-- проектований заказник «Ягорлицький степ» (Уманец, Селюнина и др. 2007);
-- смуга вздовж існуючої охоронної зони ЧБЗ, яка простягається до околиць сіл Іванівка, Очаківське, Краснознаменка, Вільна Україна, Комуна, Новочорномор’є, Новофедірівка.
Територія, що планується до включення до складу ЧБЗ, має поєднати в майже суцільний масив ділянки заповідної зони завдяки ділянкам буферної (охоронної) зони. Цей масив на суходолі
буде оточений перехідною зоною (зоною антропогенних ландшафтів) Це надасть змогу привести
функціональне зонування території біосферного заповідника у відповідність до завдань заповідника із збереження природних комплексів, так і вимогам світової мережі біосферних резерватів.
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ПРОПОЗИЦІЇ СТВОРЕННЯ СТЕПОВИХ ОБ’ЄКТІВ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Черкаська область є однією з лідерів в Україні за кількістю створених об’єктів природнозаповідного фонду (ПЗФ), після Тернопільської і Чернігівської областей. Станом на 1.01.2017 р.
в області створено 525 об'єктів ПЗФ загальною площею 74312,6 га, що становить 3,6 % від
площі області – один з найменших показників заповідності в Україні. Таким чином, будучи
одним з лідерів за кількістю ПЗФ, Черкащина є одним із аутсайдерів за відсотком заповідних
територій від загальної площі області. Ця обставина зумовлює необхідність створення нових
об’єктів ПЗФ на території області.
Черкаська область розташована у лісостеповій зоні, досягаючи на півдні степової. Провівши аналіз якісного складу існуючих ПЗФ області за допомогою векторизації меж об'єктів та їх
дослідження з використанням даних дистанційного зондування Землі, ми виявили, що серед
них степову та лучно-степову рослинність репрезентують не більше 50 об’єктів, при цьому такі
ділянки у складі заповідних об'єктів є дуже фрагментованими, переважно позбавлені рідкісних та зникаючих видів і мають площу менше 10 га. Отже, степові екосистеми на сьогодні є
найменше представленими у межах ПЗФ Черкащини та потребують особливої уваги при плануванні розширення мережі заповідних територій.
Упродовж 2016 року нами було проведено 3 експедиції по території східної частини Черкаської області (Чорнобаївський, Корсунь-Шевченкіський та Кам'янський райони), з метою
обстеження потенційно перспективних для заповідання степових ділянок. Попередньо були
визначені потенційні ділянки для виконання натурних обстежень. При обстеженні ділянок робились ботанічні описи та малакологічні збори, реєструвались місцезнаходження рідкісних
видів. Види, що потребують охорони вказані відповідно до Червоної книги України (Червона книга України. Рослинний..., 2009; Червона книга України. Тваринний..., 2009), Резолюції 6
Бернської конвенції (Convention..., 1979), пропонованим переліком видів судинних рослин, що
підлягають охороні у Черкаській області (Шевчик, 2006) та пропонованим переліком видів наземних молюсків, що потребують охорони у Черкаській області (Балашов, 2016).
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За результатами аналізу зібраних відомостей нами підготовлений перелік степових, лучно-степових та петрофітних урочищ в межах Черкаської області, що потребують оголошення
об’єктами ПЗФ, як місця збереження корінних степових біотопів та видів, що знаходяться під
охороною.
1. Балка «Жидовиця»
Урочище знаходиться у Чорнобаївському районі, біля с. Крутьки; початок балки – 1 км на
північ від околиці села). На схилах балки, між ділянками різновікових грунтозахисних насаджень та плодових дерев, що здебільшого деградують, збереглись угруповання лучних різнотравно-злакових та різнотравно-ковилових степів (на схилах південної та південно-західної
експозиції). Рослинність урочища представлена типовими для степу видами – Chamaecytisus
austriacus (L.) Link., Gypsophila paniculata L., Thalictrum sp. тощо. Із видів, що занесені до Червоної книги України (Червона.., 2009), на території урочища нами виявлені Stipa capillata L.,
велика популяцiя Pulsatilla pratensis L., Adonis vernalis L., а також Crocus reticulatus Steven ex.
Adams (на момент обстеження виявлені окремі відквітлі рослини), який на території Чорнобаївського району знаходиться на північній межі поширення. Stipa capillata L. на схилах південної
експозиції формує угруповання формації Stipeta capillatae, занесене до Зеленої книги України.
Pulsatilla pratensis L. представлений на території, окрім звичайної, рідкісною формою з рожевим забарвленням квітів. Відмічені також рідкісні для Черкаської області види – Hyacinthella
leucophaea (C. Koch) Schur., Astragalus austriacus Jacq.
Пропонується створення ботанічного заказника «Балка Жидовиця» площею 74,5 га.
Оскільки балка межує з існуючим ентомологічним заказником «Підгірський» (вал вздовж одного зі схилів балки), можливим також є варіант включення території існуючого заказника до
новоствореного об'єкту ПЗФ.
2. Урочише «Хохлатий майдан»
Природно-історичне урочище розташоване серед полів на східній околиці с.Косарі. На
рештках земляних валів зруйнованого в минулому кургану сформувались угруповання лучних
різнотравно-злакових (переважно на схилах північної експозиції) та різнотравно-ковилових
(на схилах південної експозиції) степів. Флора урочища цікава різноманіттям типових степових
видів: Koeleria cristata (L.) Pers., Verbascum phoeniceum L., Chamaecytisus austriacus (L.) Link,
Marrubium sp., Jurinea sp., Thalictrum sp. та ін.
Із видів Червоної книги України (2009) виявлені Stipa capillata L. та декілька особин Adonis
vernalis L. Ковила волосиста на схилах південної експозиції формує угруповання формації ковили волосистої (Stipeta capillatae), занесеної до Зеленої книги України. Відмічені також рідкісні для Черкаської області види: Iris pumilla L., Anemone sylvestris L., Salvia nutans L., Phlomis
pungens Willd., Astragalus austriacus Jacq.
Пропонуємо створення пам'ятки природи «Хохлатий майдан» площею 2 га.
3. Каньйон р. Тясмин у м. Кам'янка
Каньйон на р. Тясмин у м. Кам'янка – відома пам'ятка природи, в першу чергу завдяки унікальному реліктовому комплексу бріофітів (Червона..., 2009). Проте формальна площа
створеного тут об'єкту ПЗФ – лише 1,497 га, що значно менше за реальну територію урочища.
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До складу пропонованого нами об'єкту ПЗФ входить ділянка русла р. Тясмина і незначна частина скель вздовж берега. Правий берег річки південної експозиції на більшій площі вкритий
степовою та петрофітною рослинністю з місцезростаннями типових та рідкісних для цих типів
рослинності видів, тому ми пропонуємо розширити межі об'єкту на цілісну природну ділянку
каньйону Тясмину в межах м. Кам'янка площею 30 га.
Степова рослинність представлена угрупованнями з участю занесеної до Червоної книги
України Stipa capillata L. (Червона..., 2009), що займає великі площі на схилах і формує угруповання формації ковили волосистої (Stipeta capillatae), занесеної до Зеленої книги України. З рідкісних видів у степових угрупованнях представлені Astragalus dasyanthus Pall. (ЧКУ 2009, при
обстеженні знайдено 1 відквітлу рослину), а також рідкісні для Черкаської області види степових
та петрофітних місцезростань – Spiraea hypericifolia L., Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt,
Aurinia saxatilis (L.) Desv., Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., Sempervivum ruthenicum Schnittsp.,
Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur. Згідно з літературними даними (Шамрай, 2009) на території каньйону також існують місцезростання Iris aphylla ssp. hungarica (Waldst. & Kit.) Hegi, що
охороняється за Червоною книгою України (2009) та Бернською конвенцією.
На ділянці також зберігся комплекс рідкісних степових молюсків (Balashov et al., in print),
що включає зокрема реліктовий вид Mediterranea inopinata (Uličný, 1887), який запропоновано
занести у наступне видання Червоної книги України (Балашов, 2016). В Україні відомо лише
близько 10 місцезнаходжень цього степового виду (Балашов, 2016).
4. Городище на злитті р. Прусянка та р.Чубова
Урочище знаходиться на правому березі р. Прусянка, у місці її злиття з р. Чубова, між селами Пляківка і Михайлівка. В минулому частину береги річки із гранітними відслоненнями
було штучно відділено, в результаті чого утворився острів, та створено земляну оборонну споруду (вал по периметру утвореного острова), що сьогодні має історичну та природну цінність.
На території пагорба збереглись елементи степової рослинності, з охоронюваних видів рослин
відмічена Stipa capillata L.
На ділянці зберігся комплекс рідкісних степових молюсків (Balashov et al., in print), що
включає зокрема реліктовий вид M. inopinata (див. вище), який запропоновано занести до
наступного видання Червоної книги України (Балашов, 2016).
Пропонується створення пам'ятки природи площею 1,3 га.
5. Степова ділянка біля заказника «Виграївський»
Степовий схил на схід від існуючого заказника «Виграївський» неподалік смт.Стеблів,
з одного боку обмежений старою дорогою, з іншого – балкою, внаслідок цього ділянка захищена від впливів господарської діяльності. Рослинність урочища представлена степовим
різнотрав'ям, з рідкісних видів відмічено Stipa capillata L. (Червона.., 2009).
На ділянці зберігся комплекс рідкісних степових молюсків (Balashov et al., in print), зокрема
занесений до Червоної книги України равлик Granaria frumentum (Draparnaud, 1801) і пропонований на занесення у наступне видання Червоної книги України равлик M. inopinata (див.
вище). Ці види відомі в Україні лише за кількома місцезнаходженнями на степових і петрофітних ділянках (Балашов, 2016).
Пропонується створення пам'ятки природи площею 1 га.
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6. Степовий схил на північ від смт. Стеблева
Схил знаходиться вздовж дороги від заказника «Виграївський» до смт. Стеблів. Рослинність урочища представлена степовим різнотрав'ям, з рідкісних видів відмічено Stipa capillata
L. (ЧКУ 2009), що формує угруповання формації ковили волосистої (Stipeta capillatae).
Пропонується створення пам'ятки природи площею 6 га.
7. Старе русло р. Рось в м. Стеблеві
В минулому, з метою створення водосховища Стеблівської ГЕС, було перекрите старе русло
річки, що являє собою гранітний каньйон. До цього часу ділянка не має іншого господарського
використання, окрім випасу, хоча й знаходиться в центрі села (розриває його на 2 частини).
Ділянка вже раніше пропонувалась для оголошення об'єктом природно-заповідного фонду –
геологічною пам’яткою природи «Камінні ворота» (Геологічні.., 2008). Пропонується до заповідання у статусі ландшафтного заказника старе русло р. Рось в межах м. Стеблів та схил лівого
берега Росі за дамбою ГЕС, що формують цілісну природну ділянку площею 12 га. Лучно-степова рослинність та унікальні для рівнинної частини України комплекси скельної рослинності є
відносно добре збереженими і відзначаються високою вразливістю.
Угруповання степової рослинності репрезентують рідкісну в межах Черкаської області
асоціацію Festuco valesiacae-Stipetum capillatae. З рідкісних видів відмічено Stipa capillata L.
(ЧКУ 2009), серед видів петрофітної рослинності виявлені рідкісні для Черкаської області
види – Asplenium trichomanes L., Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., Sempervivum ruthenicum
Schnittsp. et C. B. Lehm.
На ділянці зберігся комплекс рідкісних степових молюсків (Balashov et al., in print), зокрема
пропоновані на занесення у наступне видання Червоної книги України реліктові равлики M.
inopinata (див. вище) та Pupilla bigranata (Rossmässler, 1839) (Балашов, 2016). Причому у випадку з останнім видом, рішення про включення виду до наступного видання вже було затверджено Національною комісією з питань Червоної книги України.
8. «Кам'яний курган»
Урочище знаходиться в межах с. Карашина, на лівому березі р. Рось, має вигляд гранітного підвищення площею 0,5 га. Невелика за площею ділянка вирізняється різноманіттям видів – Sedum acre L., S. ruprechtii (Jalas) Omelczuk, Allium podolicum (Asch.et Graebn.) Blocki ex
Racib., Euphorbia cyparissias L., Verbascum phoeniceum L., а також рідкісними для Черкаської
області: Iris pumilla L., Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur., Asplenium septentrionale (L.)
Hoffm., Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C. B. Lehm.
Серед рідкісних тварин відмічена Scolia hirta Schrank, що була занесена до Червоної книги
Україні видання 1994 р. видання і залишається рідкісним для лісостепу видом.
9. Степовий схил в околицях м. Корсунь-Шевченківській
Ділянка розташована на південь від с. Карашина і автошляху Корсунь-Шевченківський
– Городище. Схил південної експозиції вкритий степовою рослинністю з домінуванням Stipa
capillata L. (Червона.., 2009), що формує угруповання формації ковили волосистої (Stipeta
capillatae), також урочище цікаве різноманіттям типових для степу видів – Chamaecytisus
austriacus (L.) Link, Allium sphaerocephalon L. тощо.
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10. Гора Янталка
Гора розміщена в центральній частині Корсунь-Шевченківського парку, що має статус
природно-заповідного фонду (парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва). Вперше отримала охоронний статус ще у 1920-х. Під назвою »Корсунський парк на р. Росі» урочище
вперше згадане М. В. Шарлеманем у 1919 році: «Скелі. Корсунський парк в Каневськ. пов.
Цікаві памятки «культурной» природи» (Шарлемань, 1919). Станом на 1932 рік парк мав
статус пам’ятки природи республіканського значіння (Шалит, 1932). Проте зараз охоронний
статус територія має як місце штучної інтродукції деревних рослин та місце відпочинку населення на мальовничих гранітних перекатах р. Рось. Можливість окремо виділити охоронний
режим окремо взятої частини території парку неможливо без створення окремого об’єкту
ПЗФ, тому пропонуємо виокремити особливо цінну частину парку – гору Янталку площею
1 га – як окрему пам'ятку природи.
На ділянці зберігся комплекс рідкісних степових та наскельних молюсків (Balashov et al.,
in print), зокрема занесений до Червоної книги України равлик G. frumentum (див. вище) і
пропоновані на занесення у наступне видання Червоної книги України равлики P. bigranata
та M. inopinata (див. вище) (Балашов, 2016). У відношенні збереження реліктових степових та
наскельних видів наземних молюсків, дана ділянка є найбільш цінною в Центральній Україні
Balashov et al., in print (Balashov et al., in print).
З рідкісних в межах Черкаської області видів рослин на ділянці виявлено Spiraea
hypericifolia L., Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C. B. Lehm.
Висновки
Зібрані відомості про поширення рідкісних видів флори і фауни на території досліджуваних ділянок свідчать про їх високу природоохоронну цінність. Отже, всім зазначеним вище
об’єктам необхідно надати статус територій природно-заповідного фонду місцевого значення
задля збереження цінних флористичних, фауністичних та геологічних комплексів у їх складі.
Подяки
Дві експедиції, проведені у рамках даного дослідження, здійснювалися на кошти гранту
І. Балашова від The Rufford Foundation (20036-2).
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ПРОЕКТОВАНИЙ ЗАКАЗНИК «БАЛКА ДЕМУРИНА»
В СИСТЕМІ ІНГУЛЕЦЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОКОРИДОРУ
Вступ. Проблема збереження різноманіття рослинного світу, особливо рідкісних і зникаючих
видів, надзвичайно актуальна для такого густо населеного й ідустріального регіону як Дніпропетровщина. Найбільш надійним способом збереження представників раритетної складової флори
є збереження їх у тих природних умовах, з якими вони пов’язані екологічно, тобто в системі природних заповідних територій (Стойко, 2011). На Дніпропетровщині питома вага площі природнозаповідного фонду (ПЗФ) до площі адміністративно-територіальної одиниці станом на 01 січня
2013 р. складала лише 2,3 %, тобто була однією з найнижчих в Україні; до 2021 р. планується
довести цей показник до 7,5 % (Виявлення територій..., 2015). Донедавна на правобережжі області були майже відсутні природоохоронні об’єкти, де під охороною знаходилася б рослинність,
особливо ділянки з ковиловими угрупованнями. У басейні Інгульця на охорону заслуговують і є
зарезервованими для заповідання рішеннями Дніпропетровської обласної ради ділянки в долині р. Демуріна, яка впадає в найбільшу ліву притоку Інгульця – р. Саксагань.
Матеріали та методи дослідження. Польові матеріали отримані у ході детально-маршрутного та моніторингового обстеження рослинного покриву протягом 2003–2016 років (робота була розпочата відділом природної флори Криворізького ботанічного саду НАН України
під керівництвом к.б.н. В.В. Кучеревського (Кучеревський, 2004)). Назви видів наведено за
номенклатурним зведенням С.Л. Мосякіна та М.М. Федорончука (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999).
Обробку гербарних зборів проводили камерально, які зберігаються у гербарії Криворізького
ботанічного саду НАН України (KRW).
Результати досліджень та їх обговорення. Верхів’я балки Демурина розташоване нижче
с. Цівки (колишнє с. Комсомольське) П’ятихатського району Дніпропетровської області, а впадає балка з правої сторони у річку Саксагань в районі с. Райполе Софіївського району цієї ж області. Плакорні ділянки та пологі схили розорані та використовуються під сільськогосподарські
культури. По днищу балки протікає річка Демурина, яка у верхній своїй частині зарегульована
ставками (в околицях с. Чигринівка та ін.). Природна степова рослинність збереглась лише на
крутих схилах долини річки та відвершків балки. У межах сіл степові схили використовуються
для випасу худоби, сінокосіння, рекреації. Природна лісова рослинність збереглась лише по
днищах невеликих ярочків чи в розколинах гранітних плит, які відслонюються у балці в декількох місцях: трохи вище та трохи нижче села Демурино-Варварівка та вздовж русла річки
по обидва боки в районі с. Райполе. Тут формується петрофітна рослинність. У тальвегах балочок та безпосередньо біля русла річки невеликі площі займає лучна та прибережно-водна,
а у воді – водна рослинність. У межах усієї балки на заповідання заслуговують, як мінімум,
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Рис. 1. Картосхема пропонованого до створення заказника «Балка Демурина»
Fig. 1. Schematic map of landscape reserve “Valley Demurina” which is proposed to creation

три ділянки: частина балки зі степовою рослинністю в околицях с. Чигринівка, рослинність
кам’янистих відслонень в околицях с. Райполе та середня частина балкової системи в околицях с. Демурино-Варварівка, мова про яку піде нижче.
Пропонований нами до заповідання об’єкт «Балка Демуріна» географічно розташований
трохи нижче с. Демуріно-Варварівка П’ятихатського району Дніпропетровської області, проте, практично вся його частина належить до земель Софіївського р-ну. Територія, пропонована до заповідання, включає частину долини р. Демуріна (правий і лівий береги) від межі
П’ятихатського р-ну і нижче за течією з шістьма відвершками (див. рисунок). Відстань між
її крайніми точками з півночі на південь – 3,8 км, із заходу на схід – 4,8 км. Загальна площа
території, пропонованої до заповідання, – близько 310 га.
За удосконаленим фізико-географічним районуванням (Маринич та ін., 2003) уся територія об’єкту входить до Середньоінгулецько-Саксаганського району Південно-Придніпровської
схилово-височинної області Дністровсько-Дніпровського північностепового краю Степової
зони, а згідно із сучасним геоботанічним районуванням – розташована у Євразійській степовій області, Понтичній степовій провінції, Бузько-Дніпровському (Криворізькому) окрузі різнотравно-злакових степів, байрачних лісів та рослинності гранітних відслонень (Дідух, ШелягСосонко, 2003).
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Згідно з переліком зарезервованих для заповідання територій і об’єктів, які мають бути
створені найближчим часом (Виявлення територій..., 2015), «Балка Демурина» матиме сполучення з іншими об’єктами ПЗФ – «Чигринівський», «Макортівський», «Балка Мотина», «Балка
Приворотна» тощо в межах Інгулецького регіонального екокоридору.
Як указувалось вище, у долині р. Демуріна на дослідуваній території збереглися ділянки
прибережно-водної, лучної, степової та петрофітної рослинності. Степова рослинність представлена низкою формацій, серед яких ті, що включені до Зеленої книги України (Зелена...,
2009): Stipeta lessingianaе, S. capillataе, S. pulcherrimaе, S. pennataе.
Stipa pennata L. – ковила пірчаста, є едифікатором північних (лучних) степів. Окремі місцезростання приурочені до нижньої частини схилів балок, яким властиве підвищене зволоження.
До того ж вона швидко випадає з травостою внаслідок випасу, тому на Правобережному степовому Придніпров’ї (ПСП) трапляється дуже рідко. На ПСП зафіксоване лише одне місцезнаходження цього виду – в ок. с. Демуріно-Варварівка в одній із трьох балочок по лівому березі
р. Демуріна, де вид утворює асоціацію Stipetum (pennatae) salviosum (nutantis). Угруповання
знаходиться у верхній частині балки на схилі північної експозиції. Загальне проективне покриття угруповання – 85–95 %, проективне покриття домінанти – 70–75 %. Із частотою 1–5 %
тут трапляються: Stipa lessingiana Trin. et Rupr., Festuca valesiaca Gaudin, Koeleria cristata (L.)
Pers., Chamaecytisus austriacus (L.) Link., Verbascum austriacum Schott ex Roem et Schult., Vicia
tenuifolia Roth.
На схилах південної експозиції у цій же балочці Stipa pulcherrima K. Koch утворює варіант
формації S. pulcherrima + Inula ensifolia L. У цьому випадку загальне проективне покриття сягає 100 %, проективне покриття домінанти – 60 %. Із частотою 1–5 % тут трапляються: Stipa
pennata, Adonis vernalis L., Chamaecytisus austriacus, Salvia nutans L., Oxytropis pilosa (L.) DC.,
Elytrigia repens (L.) Nevski, Festuca valesiaca.
В обох балках по лівому березі Демуріної (вони розташовані на невеликій відстані одна від
одної майже паралельно) на схилах південно-західної та північної експозицій трапляється асоціація Stipetum (lessingianae) koeleriosum (cristatae). На тих ділянках, де загальне проективне
покриття сягає 90–100 %, проективне покриття домінанти становить 60–70 %), а де 70–80 %,
відповідно – 40 %. Види із частотою трапляння 1–5% такі: Bromopsis riparia (Rehman) Holub,
Astragalus ucrainicus M. Pop. et Klokov, Astragalus onobrychis L., Astragalus austriacus Jacq.,
Arenaria uralensis Pall. ex Spreng., Senecio jacobaea L., Festuca valesiaca, Elytrigia repens, Salvia
nutans, Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wol.) Klaskova, Achillea pannonica Scheele.
На схилах південної та південно-східної експозицій трапляється асоціація Stipetum
(lessingianae) galatelliosum (villosae). В угрупованні беруть участь: Festuca valesiaca, Bromopsis
riparia, Salvia nutans, Koeleria cristata, Poa angustifolia L., Salvia tesquicola Klokov et Pobed.,
Arenaria uralensis, Astragalus dasyanthus Pall., Teucrium polium L., Eremogone biebersteinii
(Schlecht.) Holub та ін.
На схилі балки по лівому березі Демуріної, навпроти угруповань, які утворює Stipa pennata,
на схилі.південної екпозиції в улоговині зафіксоване місцезнаходження дуже рідкісного для
ПСП виду – Stipа tirsa Steven. Це один з найбільш вологолюбних видів ковили. Росте у нижніх
частинах степових схилів та по вибалках. Угруповання за участю цієї ковили частіше трапляються на півночі Степу та у Лісостепу на так званих лучних степах, на ПСП – дуже рідко. У басейні Інгульця, окрім цього, відомо ще місцезнаходження: в окол. с. Біленщина П’ятихатського
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р-ну (Кучеревський, 2004). Stipа tirsa не утворює власної формації, а входить до складу інших
степових угруповань. Загалом, степові угруповання названих балок є дуже цінними в созологічному відношенні й заслуговують на заповідання, адже тут росте понад 40 охоронюваних
на різних рівнях видів.
Раритетну фракцію флори досліджуваної території представляють 12 видів вищих рослин,
занесених до Червоної книги України (Червона..., 2009). Чотири з них, а саме Stipa capillata L.,
S. lessingiana, S. pulcherrima, S. pennata є домінантами «зеленокнижних» угруповань, згаданих
вище. Окрім цих видів тут трапляються: Stipа tirsa, Astragalus dasyanthus, Pulsatilla pratensis
(L.) Mill., Adonis vernalis, A. wolgensis Steven, Tulipa hypanica Klokov et Zoz, Crocus reticulatus
Steven ex Adams. У 2015 році у верхній (по течії річки) частині досліджуваної території було
знайдене місцезростання «червонокнижного» виду Astragalus ponticus Pall. (Лисогор, 2016).
Проте, нами в 2016 році нижче за течією річки Демуріна по правому березі були зафіксовані
нові місцезростання цього виду. Він трапляється серед степового різнотрав’я й по лівому березі Демуріної. Виявлена популяція є однією з найбільших на ПСП. До цього часу вважалося,
що найбільші на правобережжі степової зони ценопопуляції цього виду збереглись у балці
Водяна, що в басейні р. Жовтої (Кучеревський та ін., 2016).
Окрім раритетів рослинного світу, які мають охоронний статус державного рівня, на досліджуваній території балки росте низка видів, уключених до Червоної книги Дніпропетровської
області (Червона книга Дніпропетровської..., 2010): Clematis integrifolia L., Centaurea orientalis
L., Eremogone rigida (M. Bieb.) Fenzl, Astragalus pubiflorus DC., Aster bessarabicus Bernh. ex Rchb.,
Salvia austriaca Jacq., Linum flavum L., Anemone sylvestris L., Echium russicum J. F. Gmel., Ephedra
distachya L., Inula oculus-christi L., Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern., Serratula bracteifolia (Iljin ex
Grossh.) Stank., Thymus dimorphus Klokov et Des.-Shost., Campanula glomerata L., Hesperis tristis
L., Iris pumila L., Iris halophilla Pall., Rosa bordzilowskii Chrshan., на кам’янистих відслоненнях
у долині річки, які виходять на поверхню нижче села Демуріно-Варварівка, масово трапляються Ornithogalum kochii Parl., Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt, Valeriana tuberosa L.,
Hyacinthella leucophaea (K.Koch) Schur, Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow, Convolvulus
lineatus L., Thymus pseudograniticus Klokov et Des.-Shost. та деякі інші охоронювані види.
У заплаві річки та нижче по правому її березі також трапляється низка рідкісних і зникаючих видів. Зокрема, тут ростуть рідкісні для ПСП види роду Carex L.: C. diluta M. Bieb., C. buekii
Wimmer, C. distans L., інші види – Inula helenium L., Sonchus palustris L. тощо. Загалом же
флористичне багатство території, що пропонується до заповідання, за попередніми даними
становить понад 300 видів судинних рослин.
Висновки. Таким чином, з вищенаведених відомостей випливає висновок про надзвичайно високу созологічну цінність цієї частини балки Демуріна та незаперечну доцільність
створення на її теренах ботанічного заказника «Балка Демурина» в системі Інгулецького регіонального екокоридору.
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Покажчик установ природно-заповідного фонду
Біосферні заповідники
Асканія-Нова: 94, 166, 214.
Чорноморський: 31, 130, 281, 287.
Природні зповідники
Дніпровсько-Орільський: 130.
Єланецький степ: 75, 206.
Луганський природний заповідник:
Відділення «Стрільцівський степ»: 166, 232.
Відділення «Провальський степ: 166.
Михайлівська цілина:166.
Український степовий природний заповідник:
Відділення «Кам’яні Могили»: 169, 166
Відділення«Хомутовський степ»: 166.
Національні природні парки
Азово-Сиваський: 31.
Білобережжя Святослава: 75, 79.
Бузький Гард: 75, 130.
Великий Луг: 169, 266.
Гомільшанські ліси: 130.
Дворічанський: 31, 154.
Джарилгацький: 7, 247.
Ічнянський: 130.
Мезинський: 130.
Меотида: 31, 47, 88, 117, 172, 227, 241.
Приазовський: 31, 103, 113, 169, 172, 231.
Святі Гори: 158.
Тузлівські лимани: 141, 202.
Регіональні ландшафтні парки
Гранітно-Степове Побужжя: 75.
Кінбурнська коса: 75.
Приінгульський: 67.
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(до 90-річчя від створення Надморських заповідників)
Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 2.
УДК: 502/504(251.1:477)
ББК: 20.1(4Укр)
З 33
До збірки включені наукові праці учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Заповідна справа у Степовій зоні України», приуроченої до 90-річчя від створення Надморських заповідників (14-15 березня 2017 р., НПП «Меотида», с. Урзуф, Донецька область, Україна). Всі праці, включені до видання, мають природоохоронне спрямування та є важливими
для пізнання природи заповідних територій Степової зони України, а також історії її вивчення.
Видання буде корисним для працівників установ ПЗФ, викладачів та студентів природничих
спеціальностей, краєзнавців та спеціалістів з охорони природи.
Виготовлено ГО «КОВИЛОВИЙ СТЕП» в рамках проекту «Збереження біорізноманіття степового
ландшафту в приморських НПП України» за сприяння Програми малих грантів Глобального
екологічного фонду, що впроваджується Програмою розвитку ООН.
Організація друку збірки – ФОП Сенюк О.В. Тираж 220 екз.
Розповсюджується безкоштовно

