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Наша держава особлива на карті Єв-
ропи: лише в нас збереглися залишки 
степів, яких вже не знайти на північ і на 
захід від України. Їхній рослинний та 
тваринний світ унікальний і неповтор-
ний. Зберегти його можна лише там, де 
степи збереглися в природному стані. 
У західноєвропейських країнах навіть 
створена організація «Європейська 
степова група» (EDGG), що займаєть-
ся вивченням степів та організацією 
поїздок у степові регіони, зокрема й 
на Миколаївщину. Міжнародне законо-
давство також визначає необхідність 
збереження степових екосистем. Від-
повідне зобов’язання взяла на себе й 
Україна, підписавши Угоду про асоціа-
цію з Європейським Союзом, де цьому 
питанню присвячена окрема частина.

Утім, в Україні степів лишилося значно 
менше, ніж цього вимагають науково 
обґрунтовані показники. Багато гро-
мад Степової зони не мають на своїй 
території жодної ділянки справжнього 
степу. Деякі з них не лише втратили за-
лишки аборигенної дикої природи, але 
й вже відчувають наслідки опустелю-
вання, посух, ерозії ґрунтів та пилових 
бур, які неминуче настають після зни-
щення природних екосистем. 

Прибужанівська та Веселинівська гро-
мади також повністю розташовані в 
Степовій зоні України. І через надмірну 
господарську діяльність площа тутеш-
ніх степів та лук стрімко зменшується..

Степ у проектованому заказнику Черталківський-2. Фото: Юлія Кір’янова



Сьогодні степи та луки в межах гро-
мад — наче острівці, оточені ріллею та 
транспортною мережею. Лише протя-
гом останніх років у межах цих громад 
додатково під сільське господарство 
відвели понад 40% степових ділянок. І 
цей показник зростає. 

За останні роки ми дослідили степи 
Прибужанівської та Веселинівської 
територіальних громад та розробили 
пропозиції щодо надання охоронного 
статусу найціннішим з них, створив-
ши заказники. Заказники — це тери-
торії природно-заповідного фонду, що 
створюються без вилучення земель-
них ділянок у землекористувачів. Це 

означає, що такі території отримують 
статус заказника після прийняття рі-
шення обласною радою і надалі на їх-
ній території діє охоронний режим, що 
дозволяє відпочинок, випас худоби, 
але не дозволяє будь-яке пошкоджен-
ня природних екосистем (видобуток 
корисних копалин, оранку, забудову, 
створення сміттєзвалищ, складів отру-
тохімікатів тощо). Заказник є ідеаль-
ною формою охорони території, зав-
дяки якій вона назавжди збережеться 
такою, якою є зараз.

Це видання — про цінність 
проектованих заказників. 

Степ у проектованому заказнику Черталківський-2. Фото: Юлія Кір’янова



Заказник об’єднує балки Кобилянську 
та Понтичну біля села Райдолина. 
Його площа — 300 га. І це найбільший 
цілинний степовий масив у басейні 
річки Чичиклія.

Тут збереглися види рослин та тварин 
з Європейського червоного списку, 
Червоної книги України та рідкісні для 
Миколаївщини види (горицвіт весня-
ний, шафран сітчастий, рястка Буше, 
ковила Лессінга, астрагал шерстис-
токвітковий). Окрім того, саме в межах 
проектованого заказника зростають 
одні з найбільших у Північно-Західно-
му Причорномор’ї популяції рідкісних 

півників понтичних та брандушки різ-
нокольорової. Рідкісна ентомофауна 
представлена метеликами: махаоном, 
подалірієм, поліксеною. Також тери-
торія є цінним осередком комах-за-
пилювачів:  бджоли-тесляр звичайної, 
джмеля глинистого тощо. 

Склад рідкісної фауни ссавців пред-
ставлений сліпаком подільським та 
ласкою. 

Територія є важливою для орнітофа-
уни, оскільки поєднується із заказни-
ком «Веселинівські плавні», де зареє-
стровано 130 видів птахів. 

ПРОЕКТОВАНІ ЗАКАЗНИКИ ВЕСЕЛИНІВСЬКОЇ ГРОМАДИ
Ландшафтний заказник «Райдолинський степ»
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РІДКІСНІ ВИДИ. РОСЛИННИЙ СВІТ

Брандушка різнобарвна (Bulbocodium versicolor) ЧКУ 
Alexey Tolmachov, CC BY-SA 4.0

Астрагал шерстистоквітковий (Astragalus dasyanthus) 
ЧКУ. Фото: Le.Loup.Gris, CC BY-SA 3.0

Горицвіт весняний (Adonis vernalis) ЧКУ

Карагана кущова (Caragana frutex)
Salicyna, CC BY-SA 4.0

Шафтран сітчастий (Crocus reticulatus) ЧКУ

Рятска Буше 
(Ornithogalum boucheanum) ЧКУ

Гіацинтик блідий (Hyacinthella leucophaea) 
Xulescu g, CC BY-SA 4.0



РОСЛИННИЙ СВІТ. КОМАХИ

Косатець Махаон (Papilio machaon)
hamon jp, CC BY-SA 3.0Подалірій (Iphiclides podalirius) ЧКУ, Tbc, CC0

Ксилокопа звичайна (Xylocopa valga)
Hugues Mouret, CC BY-SA 3.0

Джміль глинистий (Bombus argillaceus)
Gideon Pisanty (Gidip), CC BY 3.0

Пшінка весніна (Ficaria verna)

Волошка східна  (Centaurea orientalis)

Юрінея багатоквіткова (Jurinea multiflora)

Очиток їдкий (Sedum acre)



Проектований заказник розташувався 
в широкій долині річки Чичиклія між 
селами Райдолина, Калинівка, Луб’ян-
ка та Петрівка. Ця територія має ва-
гоме значення для збереження фауни 
водно-болотних угідь басейну Чичи-
клії. 

Флора заказника представлена типо-
вою водно-болотною рослинністю.

На лучних ділянках зустрічається пи-
рій повзучий, тонконіг лучний. З рід-
кісних видів — півники солелюбні, що 
охороняються регіональним червоним 
списком. 

Орінітофауна Веселинівських плавнів 
нараховує 130 видів птахів. Тут гнізду-

ють бугай, бугайчик, утворюють коло-
нії сіра чапля, чепура велика. Чимало 
тутешніх птахів занесені до охоронних 
списків Бернської конвенції.

Орнітологічнний заказник «Веселинівські плавні»

Півники болотяні (Iris pseudacorus)

Умовні позначення
          Межі проектованого орнітологічного заказника
          «Веселинівські плавні»
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РІДКІСНІ ВИДИ

Бугай водяний (Botaurus stellaris)
Marek Szczepanek, CC BY-SA 3.0

Бугайчик звичайни (Ixobrychus minutus)
Biser Todorov, CC BY 3.0

Лелека білий (Ciconia ciconia)
Данило Тристан, CC BY-SA 4.0

Болотна черепаха європейська (Emys 
orbicularis). Максим Яковлєв, CC BY-SA 4.0

Канюк звичайний (Buteo buteo)
Andreas Trepte, CC BY-SA 2.5

Лунь польовий (Circus cyaneus)
Andreas Trepte, CC BY-SA 2.5

Ландшафт Веселинівських плавнів осінню.Фото: Артамонов В.А.



ПРОЕКТОВАНІ ЗАКАЗНИКИ ПРИБУЖАНІВСЬКОЇ  ГРОМАДИ
Ландшафтний заказник «Балка Глибока»

Проектованим заказником є останні 
збережені степові ділянки в одноймен-
ній балці між селами Очаківське та Ман-
не. Площа заказника — 130 га. 

На цілинних степах зростає 7 видів 
червонокнижних рослин: шафран сіт-
частий, півники понтичні, астрагал шер-
стистоквітковий, ковила волосиста, Ле-
ссінга та шорстка, горицвіт весняний. 
Зростають тут і регіонально рідкісні 
види: белевалія сарматська, ломиніс ці-
лолистий, мигдаль степовий, леополь-
дія тонкоцвіта, півники карликові тощо. 
На відокремленій ділянці заказни-
ка — місцезростання тюльпану Шренка — 
одне з найбільших на Миколаївщині.

Балка Глибока входить до проектова-
ної території Смарагдової мережі, що 
створюється для збереження осели-
ща Е1.2. Багаторічні кальцефітні угру-
повання та степи.

Шафтран сітчастий (Crocus reticulatus) ЧКУ

Умовні позначення
          Межі проектованого ландшафтного заказника
          «Балка Глибока»

0         0,5            1           1,5 км



РОСЛИННИЙ СВІТ

Півники понтичні (Iris pontica) ЧКУ
Фото: Віктор ПоліщукПівники карликові (Iris pumilla)

Ландшафт балки Глибока

Ломиніс цілолистий (Clematis integrifolia) РЧС

Белевалія сарматська (Bellevalia sarmatica) РЧС

Льон Черняєва (Linum czernjajevii)
GalinaGouz, CC BY-SA 4.0

Горицвіт весняний (Adonis vernalis) ЧКУ



РОСЛИННИЙ СВІТ

Мигдаль степовий 
(Prunus tenella)

Цибуля жовтіюча 
(Allium flavescens)

Горобинець волосистий 
(Oxytropis pilosa)

Астрагал шерстистоквітковий 
(Astragalus dasyanthus) ЧКУ 
Anna Kuzemko, CC BY-SA 3.0

Проліска дволиста (Scilla bifolia)
AnRo0002, СС0

Чина бульболиста 
(Lathyrus tuberosus)

Зморшок степовий 
(Morchella steppicola) ЧКУ

Вероніка колосиста 
(Veronica spicata)

Тюльпан Шренка 
(Tulipa suaveolens) ЧКУ 
GalinaGouz, CC BY-SA 4.0

Леопольдія тонкоцвіта 
(Muscari tenuiflorum) РЧС
Nicolas Weghaupt, CC0

Гіацинтик блідий 
(Hyacinthella leucophaea)



У межах степових відрогів Подільської 
височини рельєф заказника утворю-
ється розчленованими схилами лесо-
вої височини з чорноземами звичай-
ними та малогумусними глибокими. У 
межах заказника між крутими схила-
ми в ярах та балках  можна натрапити 
на чисті джерела. 

Збереглися тут і типові степові угрупо-
вання з домінуванням типчаку, ковили 
волосистої та ковили Лесінга (обидва 
види занесені до Червоної книги Укра-
їни). 

До складу місцевої флори входять 
види з Червоної книги України: пів-
ники понтичні, горицвіт весняний, 

астрагал шерстистоквітковий, ковила 
волосиста, ковила Лессінга, ковила 
шорстка, шафран сітчастий. 

Цікавий заказник і своїм минулим: тут 
збереглися залишки ліній оборони ча-
сів Другої світової війни у вигляді стрі-
лецьких окопів.

Панорама долини річки Чортала вра-
жає широтою простору, приваблює 
недоторканістю ландшафту. Проекто-
ваний заказник може стати важливим 
екскурсійним об’єктом. Басейн річки 
Чортала запропоновано включити до 
Смарагдової мережі разом із заказни-
ком «Черталківський-2».

Ландшафтний заказник «Черталківський-2»

Умовні позначення
          Ландшафтний заказник «Черталківський»
          Межі проектованого ландшафтного заказника
          «Черталківський-2»
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РОСЛИННИЙ СВІТ

Ломиніс цілолистий (Clematis integrifolia) РЧСКовила волосиста (Stipa capillata) ЧКУ

Півники карликові (Iris pumilla)
Півники понтичні (Iris pontica) ЧКУ
Фото: Віктор Поліщук

Бородач звичайний (Bothriochloa ischaemum)

Астрагал український 
(Astragalus ucrainicus)

Горицвіт весняний (Adonis vernalis) ЧКУ

Астрагал шерстистоквітковий 
(Astragalus dasyanthus) ЧКУ



РОСЛИННИЙ СВІТ

Шавлія поникла (Salvia nutans)

Дивина фіолетова (Verbascum phoeniceum)

Гадюча цибулька (Muscari neglectum)

Угруповання ковили Лессінга (Stipa lessingiana) 
та ковили шорсткої (Stipa asperella) ЧКУ 
Фото: Юлія Кір’янова

Горобинець волосистий (Oxytropis pilosa)



Навіщо зберігати степи та луки?

Через пару тижнів у аграріїв стартують весня- 
нопольові роботи. І під натиском важкого 
плуга продовжать танути цінні природні 
острівці.

На жаль, в сільській місцевості нічим не зайня-
тий природний простір ще досі сприймається 
як «безгосподарність», як території, що марно 
пропадають і ніяк не використовуються.

З радянських часів установка «ефективно 
освоїти землю» міцно засіла у свідомості 
працьовитих селян і успішно передається 
наступним поколінням. Тому новостворені 
громади вільно віддають під освоєння 
залишки цілинних земель, практично не 
замислюючись над тим, яких наслідків для 
добробуту, здоров’я та довкілля варто 
очікувати після таких рішень.

Існування степів та луків в деяких регіонах 
України дійшло до критичної межі. Але навіть

серед людей, що опікуються природою, тема 
збереження трав’янистих екосистем ніколи 
не користувалась такою популярністю як, 
наприклад, теми рубки чи посадки дерев.

Однією з причин такого становища є те, що в 
україномовному інформаційному просторі 
можна знайти безліч інформації про користь 
лісів, про їх біосферні функції і екосистемні 
послуги. А от аналогічні дані про степи, луки 
та болота відшукати набагато важче. Брак 
такої інформації призводить до недооцінки 
важливості цих екосистем.

Проте, по головним показникам екосистем- 
них функцій, степи в своїй природній зоні 
нічим не поступаються бореальним лісам. 
Вони так само ефективно депонують 
вуглець, регулюють кліматичні умови, 
підтримують біохімічні цикли, формують 
первинну біомасу, підтримують біорізно- 
маніття, регулюють колообіг води (в тому 
числі наповнюють ґрунтові води) і т.д.

На жаль, у сільській місцевості нічим 
не зайнятий природний простір і досі 
сприймається як території, що марно 
пропадають. Новостворені громади 
вільно віддають під освоєння залиш-
ки цілинних земель, не замислюючись 
над тим, яких наслідків для добробуту, 
здоров’я та довкілля варто очікувати 
після таких рішень.

Водночас за головними показниками 
екосистемних функцій, степи в своїй 
природній зоні нічим не поступають-
ся бореальним лісам. Вони так само 
ефективно депонують вуглець, регу-
люють кліматичні умови, підтримують 
біохімічні цикли та біорізноманіття, 
формують первинну біомасу, регулю-
ють колообіг води (в тому числі напов-
нюють ґрунтові води) тощо.

Тому, з перетворенням великих площ 
трав’янистих екосистем на ріллю або 
штучні деревні насадження, у зоні сте-
пу та лісостепу втрачаються важливі 
регуляторні механізми й починається 
дестабілізація природних процесів.

НАВІЩО ЗБЕРІГАТИ СТЕПИ ТА ЛУКИ?

Черталківський степ. Фото: Юлія Кір’янова



СТАБІЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕСТАБІЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПРОДУКЦІЯ БІОРІЗНОМАНІТТВ

НАПОВНЕННЯ 

ГРУНТОВИХ водГРУНТОУТВОРЕННЯ НАПОВНЕННЯ 

ГРУНТОВИХ вод
СТАБІЛЫ

БІОРІЗНОМАНІТТЯ

ГРУНТОУТВОРЕННЯ

Тому, з перетворенням великих площ тра
в'янистих екосистем на ріллю або штучні 
деревні насадження, в зоні степу та лісостепу 
втрачаються важливі регуляторні механізми 
і починається дестабілізація природних 
процесів.
Наразі цей список включає 31 послугу, кожну 
з яких можна детально розписати і навіть 
обрахувати її економічну вартість. Деякі з цих 
наведених екосистемних послуг надаються 
тільки степами.
В передових країнах світу методики оцінки 
економічної вартості всіх прямих і непрямих 
вигод від існування природних територій з 
кожним роком удосконалюються, а розра
хунки беруться до уваги при прийнятті 
рішень в сфері природокористування. 
Наприклад, економічна вартість основних 
екосистемних послуг трав'янистих екосистем 
канадської провінції Манітоба оцінюється в 
527 883 $ / га / рік.
Дуже хочеться, щоб і в Україні, дивлячись на 
цілинні землі люди бачили дещо більше, ніж 
"просто траву”.

Наслідки максимізації виробництва сільськогоспо
дарської продукції для інших екосистемних послуг.

Наслідки максимізації виробництва сільськогосподарської продукції 
для інших екосистемних послуг

Черталківський ландшафтний заказник
Фото: Viktor Skorobogatov, CC BY-SA 4.0



Які екосистемні послуги надають степи?

1. Степи та луки є джерелом висо-
коякісних ПРИРОДНИХ КОРМІВ для 
домашньої худоби, вони можуть ви-
користовуватись як нагульні площі 
для свійських птахів, площі для збору 
пилку та нектару різнотрав’я медонос-
ними бджолами.

2. ЛІКАРСЬКА СИРОВИНА. Переважна 
більшість рослин, що використовують-
ся у лікувальній практиці, − це степові 
та лучні види. 

3. Природний САДИВНИЙ ТА НАСІН-
НИЙ МАТЕРІАЛ. Степи та луки можуть 
бути джерелом саджанців та насіння 
трав’янистих рослин, що використо-
вуються в поновленні деградованих 
пасовищ, консервації земель шляхом 
залуження, протиерозійного задернін-
ня тощо. 

4. ПРІСНА ВОДА, що накопичується у 
вигляді ґрунтових вод. Землі вкриті 
природною трав’янистою рослинніс-
тю відрізняються високою структу-
рованістю та вологоємністю ґрунтів. 
Пористість в гумусних шарах досягає 
50—60%. Це дає можливість атмосфер-
ним опадам поглинатись та розподіля-
тись по всьому ґрунтовому профілю.

5. Трав’янисті екосистеми містять 
колосальний РЕЗЕРВАТ ҐРУНТОВОЇ 
ФАУНИ. Цей резерват корисних ґрун-
тоутворюючих організмів використо-
вується при консервації і залуженні 
деградованих земель шляхом понов-

лення біоти з прилеглих природних 
ділянок.

6. ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ. Дикоростучі 
види рослин продовжують свій ево-
люційний шлях, пристосовуючись до 
змін у локальному середовищі і до гло-
бальних кліматичних змін. Натомість 
генетична одноманітність культурних 
рослин сприяє зниженню їх стійкості 
до шкідників, хвороб та несприятли-
вих умов. Тому для покращення ге-
нофонду для створення нових сортів 
культурних рослин застосовується ге-
нетичний матеріал дикорослих видів. 

7. ПРОДУКТИ ДИКОЇ ПРИРОДИ: яго-
ди, що зростають у степах та на луках, 
плоди, ароматичні трави, гриби тощо. 
На жаль, ресурсний потенціал степо-
вих та лучних територій залежить від 
їх площ. На маленьких ділянках не-
можливо користуватись природними 
ресурсами без шкоди для їх стабільно-
го відтворення.

ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



8. РЕГУЛЯЦІЯ СКЛАДУ АТМОСФЕР-
НОГО ПОВІТРЯ (поглинання вуглекис-
лого газу, азоту, виділення кисню), 
регуляція вологості (акумуляція роси, 
дихання рослин, випаровування), аку-
муляція пилових частинок, насичення 
повітря природними запахами .

9. РЕГУЛЯЦІЯ поверхневого та підзем-
ного ВОДНОГО СТОКУ. Кожна балка 
в зоні степу та лісостепу є частиною 
гідрографічної мережі. До пониззя ре-
льєфу стікається вода із всієї площі 
локального водозбору і формуються 
притоки річок. Вода може виходити 
на поверхню у вигляді джерел, тим-
часових струмків, постійних наземних 
водотоків або формувати підземні во-
дотоки.

10. РЕГУЛЯЦІЯ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ 
ВОД. Берег водойми, вкритий природ-
ною трав’янистою рослинністю слугує 
буферною зоною між водоймою і сіль-
ськогосподарськими угіддями. Трав’я-
ниста рослинність затримує напливи 
ґрунту з полів, добре нейтралізує азот-

ні та фосфорні добрива і захищає во-
дойми від цвітіння води.

11. ҐРУНТОУТВОРЕННЯ. Тільки під 
степовою і лучно-степовою рослинніс-
тю на лесах і лесовидних суглинках в 
особливих кліматичних умовах зони 
степу та лісостепу формується чорно-
зем.

12. ЗАХИСТ ВІД ЕРОЗІЇ. Щільна дер-
нина у степах та на луках має високі 
ґрунтозахисні властивості від водної, 
вітрової та пасовищної ерозії.

13. ПОСЛУГИ СИМБІОТИЧНИХ ОРГА-
НІЗМІВ. Степові ґрунти відрізняються 
насиченістю і високим видовим різ-
номаніттям ґрунтових організмів: бак-
терій, актиноміцетів, мікроскопічних 
грибів, одноклітинних водоростей, без-
хребетних тварин і т.д. Усі вони беруть 
участь у стабілізації умов ґрунтового 
середовища.

14. ЗАПИЛЕННЯ. Від 20 до 90% куль-
турних комахозапильних рослин запи-
люються дикими комахами-запилюва-
чами. 

ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ РЕГУЛЮВАННЯ 

Актовський каньйон на території національного природного парку «Бузький Гард»
Фото: Konstantin Brizhnichenko, CC BY-SA 4.0



15. КОНТРОЛЬ ЗООНОЗНИХ ІНФЕКЦІЙ.
Здатність хижих тварин здійснювати 
вибіркове полювання на ослаблених 
жертв, швидко знаходити та поїдати 
трупи хворих особин допомагає зупи-
няти поширення багатьох зоонозних 
хвороб (сказ, лептоспіроз, туляремія, 
бруцельоз, сальмонельоз та інші). 

16. КОНТРОЛЬ ШКІДНИКІВ. Значна 
частина корисних для людини ко-
мах-ентомофагів живе в степах та на 
луках. Незаліснені природні ділянки 
підтримують існування денних хижих 
птахів і комахоїдних ссавців. Усі вони 
харчуються не тільки на природних 
територіях, але й у прилеглих агро-
ландшафтах.

17. ЛОКАЛЬНИЙ КЛІМАТ. Трав’яниста 
рослинність на відміну від деревної

якнайкраще зберігає ґрунтову вологу. 
Однак, певний відсоток випаровуван-
ня рослинами вологи все ж наявний. 
Вологість повітря над цілинними зем-
лями в спекотну та посушливу пору 
року вище в порівнянні із ріллею. Тому 
розорювання великих природних те-
риторій в степовій та лісостеповій зоні 
призводить до виникнення сухіших 
кліматичних умов.

18. ПІДТРИМАННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
на локальному рівні. Лучні степи — 
найбагатша на різноманіття флори 
та фауни екосистема України. Видова 
насиченість фітоценозів добре збере-
жених лучних степів може досягати 
до 100 видів на 1 м. кв. Втрата біо-
різноманіття трав’янистих екосистем 
призводять до порушень у важливих 
регуляторних механізмах.

Ландшафт Веселинівської ОТГ. Фото: Олександр Короленко



19. МІСЦЯ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ НА ПРИ-
РОДІ, туризм. Багате візуальне середо-
вище квітучого різнотрав’я, різноманіт-
тя тваринного світу, відчуття широкого 
відкритого простору роблять степи та 
луки не менш привабливими для від-
починку на природі, ніж ліси чи водні 
об’єкти. 

20. СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ природного 
середовища. Проведення різноманіт-
них творчих, оздоровчих, презентацій-
них заходів на відкритому повітрі, спор-
тивне орієнтування, знімання фільмів, 
змагання з бердвочингу, квести спря-
мовані на пізнання природи тощо.

21. ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОГО НАТХНЕННЯ, 
ідей, духовного збагачення. Сенсорна 
інформація, яку люди отримують від 
природи, може інтегруватися в твор-
чий досвід і реалізуватися в мистецтві. 

22. МОЖЛИВІСТЬ ВЕДЕННЯ НАУКО-
ВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ в незмінених або 
частково змінених трав’янистих еко-
системах. Оскільки в степах та луках 
біохімічні і еволюційні процеси відбу-
ваються швидше, ніж в лісах, то вони є 
зручною моделлю для вивчення меха-
нізмів адаптації природи до кліматич-
них змін.

23. МОЖЛИВІСТЬ УНАОЧНЕННЯ ОСВІ-
ТИ, самоосвіти. Степи та луки — це ба-
гатий простір для краєзнавчих та при-
родознавчих екскурсій, можливість 
для зйомки освітніх фільмів.

24. МОЖЛИВІСТЬ РОСТИТИ ДІТЕЙ В 
КОНТАКТІ З ПРИРОДОЮ. Природа — 

важливий фактор сенсорного розвит-
ку. Найбільший прогрес у розвитку й 
покращенні фізичних показників ди-
тини помітний після тривалого періоду 
перебування в багатому природному 
середовищі.

25. ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ «МАЛОЇ 
БАТЬКІВЩИНИ». Краєвиди пасовищ — 
невіддільна частина образу природи 
традиційного українського села.

26. ФОРМУВАННЯ ЕТНОГРАФІЧНИХ 
ГРУП. Клімат, ландшафт та природні 
ресурси території здавна визначали 
види господарської діяльності її насе-
лення, відмінності в одязі, житлі, зви-
чаях, символіці, фольклорі, діалектич-
них відмінностях мови і т.д.

27. ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я. Проживання 
поруч з дикою природою створює по-
зитивний ефект для здоров’я людини. 
Це виражається в забезпеченні люди-
ни місцями для сімейних прогулянок 
на чистому повітрі, для занять спортом 
і різними видами фізичної активності.

КУЛЬТУРНІ ТА СОЦІАЛЬНІ



28. Степові біоми роблять вагомий 
внесок у СТАБІЛІЗАЦІЮ ГЛОБАЛЬ-
НОГО КЛІМАТУ за рахунок здатності 
захищати земну поверхню степової 
зони від перегріву, формування водя-
ної пари в атмосфері, акумуляції вугле-
цю в степових ґрунтах. У трав’янистих 
екосистемах — близько 1/3 всього 
запасу вуглецю суші. Більше 70% цієї 
кількості зберігається в ґрунті.

29. ФОРМУВАННЯ ПЕРВИННОЇ БІОМА-
СИ. Рослини в процесі фотосинтезу 
перетворюють потоки сонячної енергії 
на органічну речовину, яка є джере-
лом живлення для всіх живих істот на 
планеті. Степові екосистеми є підтри-
мують велике різноманіття трофічних 
груп організмів: від ґрунтової фауни 
до великих стад крупних травоїдних 
тварин.

ЗО. ПІДТРИМАННЯ БІОГЕОХІМІЧНИХ 
ЦИКЛІВ води, вуглецю, кисню, азоту, 
сірки, фосфору, калію, кальцію, заліза 
і т.д. Кожен рік відмирання та віднов-
лення рослинності супроводжується 
міграцією значних мас хімічних еле-
ментів. Ці елементи споживаються 
рослинами з ґрунту, беруть участь в 
біохімічних процесах і повертаються в 
ґрунт після відмирання рослин.

31. ПІДТРИМАННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
на глобальному рівні: генів, популяцій, 
екосистем. Чим менше площа природ-
ної території, тим швидше відбуваєть-
ся втрата флори і фауни, а значить, 
порушується цілісність екосистеми та 
її здатність до саморегуляції.

ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ ПІДТРИМАННЯ БІОСФЕРИ

Черталківський степ
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