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Бик Наталя 

2 курс, Навчально-науковий інститут соціально..пвдагогічнот та 
~шстецької освіти, спеціальність "Практична психологія~· 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА -
ШЛЯХ ДО НОВОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ 

Нове екологічне мислення можна розглядати як новий шлях до 
В11Ж'1вання в умовах, які постійно змінюються, і як загальне 

розуміння, що безпечне існування та розвиток людства мо"жливе 
тільк'1 за умови відновлення екологічно! чистоти його довкілля і 

гармонійної взаємодії з нею. У зв'язку з цим охорона навколишнього 

середовища і є тим шляхом до нового буття людини. 
Все, що нас оточує, - рослини, тварини, повітря, вода, І'рунти -

все потребує охорони та захисту, захисту від нас самих. А особливо 
ранньоквітучі види рослин, в тому числі занесені до Червоної книги 

України, які є рідкісними і перебувають лід загрозою зникнення. 
Збирання ранньоквітучих диких видів рослин призводить до 
знищення популяцій Тх окремих видів. 

При проведенні природоохоронна!" операції "Первоцвіт-2017" 

fІавесні 2017 року [2], у м. Мелітополь була виявлена у продажі на 
ринках та ярмарках масова торгівля ранньоквітучими видами 

рослин, які є рідкісними і перебувають під загрозою зникнення, та 

занесені до Червоної книги України. 

До цих рослин можна віднести: 

1) Підсніжник складчастий та сніжно-білий, який починає 

_1 цвісти з кінця грудня і до середини березня. 

2) Цикламен Кузнєцова, рідкісний вид, який росте тільки в 

Криму. 
3) Крокус (шафран) Гейфелів, але є селекційно виведені 

рослини - крокуси, які не потребують захисту та можуть стати 

альтернативою знищенню крокусів, що ростуть у природних умовах. 
4) Сон-трава квітне на початку квітня, найбільше її в північній 

частині України, в зоні Полісся і на придніпровських луках, але вона 
не приживається в іншому місці. 

5) Плауни. 

6) Черемша (цибуля ведмежа) також занесена до Червоної 
книги, її популяція різко скорочується. 

7) Ялівець використовують як декор для букетів квітів. Проте 
іільки частина ялівців охороняється Червоною книгою УкраТни, а 
частина - так званими регіональними списками. 

"'' 



8) Горицв1т - рослина степового репану 1 Криму Найчастіше 
ви~оnується з кор1нням та продається в м1сцях стихійно~ торгівл1 як 
ca,t;oea рослина 

9) Півонія кримська там само викопується в Криму з кор1нням 
та nостачається потягами в ящиках по вс1й Украін1, продається у 
МІСЦях стихійної торгівл 1 разом з деякими іншими ендем1ками, 
зо~<рема й орхідеями, як1 сюди теж надходять централізовано[2). 

Острів Хортиця - це унікальний біокомплекс, на території якого 
зібрано майже всі види ландшафтів, характерних для півдня 
Укра1ни[З) Поля, луки, степи, ліси, плавні , скелі, берегова лінія річок, 
РУСЛа та схили балок острова Хортиця - все це густо заселено 
широким різноманіттям рослинного світу На території заповідника 
на11ічується 1092 види рослин, що становить 72 % від загальнот 
кількості видів флори Запорізько·1 області. Згідно з показниками 
різ~оманіття рослинного світу Хортиця не поступається таким 
відомим заповідникам як Асканія-Нова (451 вид рослин), Український 
степовий заповідник (1064 види), "Кам'яні могили" (468 видів) . 
Виявлення на острові Хортиця нових видів рослин відбувається і 
зараз[З]. Споконвічн1 форми ландшафт1в збереглися і продовжують 
~снувати на острові. Кожній порі року, як і кожному ландшафтному 

комплексу заповідника , nритаманн1 власні цікаві види рослин. 
Сосни та ялини на острові Хортиця висаджені людиною 

протягом останніх ста років Навесні з'являються прол1ски , а потім 
виростають на луках і степах високі соковиті трави, серед яких 
ма~орять барвисті квіти 

Славиться острів Хортиця своїми пролісками . що вкривають 
схили балок тоді , коли перша в1длига починає пробуджувати 
роспинний світ від зимового сну. Серед рослин Хортиц1 дуже багато 
ріщісних видів - їх тут 145. Також у рослинному світі острова багато 
ендеміків - рослин. що зустрічаються лише на обмеженій територіТ 
та нерозповсюджені в інших місцях. Таких рослин тут 104 види. 
Л~ндwафти Хортиці - як окремі св1ти, у кожному з них ви зустрінете 
св1~ неповторний рослинний світ. При цьому ландшафти щільно 
розташовані на відносно невеликій території та стрімко змінюють 
один одного(З]. 

Над Дніпром нависають скелі - там ростуть дуже незвичайні 
рослини, які невибагливі до вологи і можуть вижити на скелях без 
r'рунту та в умовах засухи. Пройшовши вглиб острова, ви потрапите 
У байрачний ліс, де ростуть дуби Багатьом із них сотні років і вони 
пам'ятають багато історичних подій . 

. Піднявшись на схил балки, можна побачити ковилу і польові 
кв1ти, які представляють степ. 

На березі плавневого озера - зарост1 кубишок, гарні білі 
глечики і одне 1з найдревніших водяних рослин - водяний горіх Над 
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водою нависають крони дерев, що ростуть у плавневому л1сі -
осокори та верби[З] . 

Острів Хортицю можна розглядати як ун1кальний ботан1чнии 

об'ЄІ('Т Укра1ни бюкомплекс із багатим рослинним світом , що 
включає рідкісні та ун1кальні види. Хортиця - одне з небагатьох 
м1сць, де живий світ представлений наст1льки різноманітно на такій 
нев..,ликій території Природн~ умови острова 1 заповідний режим 
дозволили зберегти на території Хортиці неповторний рослинний 
се 1т, який став перлиною Запорізького краю[З) . 

Проектований Національний природний парк "Муравський 

шлях" розташований у Токмацькому район~ Запор1зької області 
Ландшафтно-типолог~чну структуру району визначають 

заплавно-терасов1 типи м1сцевостей у поєднанні з низовинними 

еодод1льно-рівнинними типами м1сцевостей, фунтовий покрив яких 
характеризується поступовою зміною з півночі на південь від 
південних чорноземів до звичайних південних малогумусних та 
солонцюватих чорноземів . Розвиток цих типів місцевостей 

пов·язаний з формуванням долини р. Молочної та її гідрологічної 

мережі[4]. 
На мало порушених ділянках степу (схили долин р. 

МолочнОІ[1], її приток і балок), переважають фітоценози формації 
ковил Лессінга і волосистої. Чималі площі також займають формації 
ковили украінської, а також корінна та дигресивна формації костриці 

вал1ської. На мікрозападинах степу та дигресивних ділянках 
трапляються повзучо-пирійові , прибережностоколосов1 , 
rрР.бінчастожитнякові, австрійсько-полинові або молочайні 
ф1тоценози. Під впливом надмірного випасання степова рослинн1сть, 

як правило, перебуває в дуже зміненому вигляді Залишки природної 

р 1слинності трапляються окремими локальними ділянками, і всі 
вони в різній мірі деградовані під впливом випасання, мелюрації, 
рекреації, ерозі·1 (рунтів, тощо. Степи Запорізької області частково 

перетворилися у деградовані пасовища, на яких зростають окрем1 

дернини костриці валіськоі, деяких інших злаків та неїст1вні для 
худоби рослини - кульбаба пізня , нетреба ельбінська , рогач 
n1сковий , миколайчики польові . молочай Сегієра. мачок рогатий , 
деякі представники родини ГубоцвітІ[4] . 

На степових ділянках та у заплаві р Молочної та її приток за 

останні ЗО років створені значні за площею (більше 1 ООО га) штучні 
насадження, де переважно трапляються робінія звичайна, айлант 
найвищий, скумпія звичайна, сосни кримська та звичайна. в'язи 

гладкий , грабол~стий, низький , тополя чорна, та ін . Ці насадження 

в1д1rрають водозахисну та фунтозахисну ролі в умовах вкрай 
дt·rрадованих природних екосистем, але водночас ті ж посадки, 
створені без врахування екологічних особливостей території, 

приводять до руйнування природно~ ц1лісност1 ландшафту, 
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зб1льшення рол1 рослин бур'ян 1в та зменшення степового 
б1орізноманіття [4) 

У межах Північноприазовського рег10ну флора якого нараховує 

близько 11 ОО видів судинних рослин виділяється східни~::~ 
плакорностеповий (Astгagalusodessaпus Besser, 
Goпiolimoпbesseriaпum (Schult ) Kusп , Asperulasetutosa Boiss.), 
нижньодніпровський піщаний (Tragopogoпborystheпicus Artemcz., 
Oпosmaborystheпica Klokov, Thymusborysthenicus Кlokov& Des.
Shost. Ceпtaureabrevicepstljiп , С koпkae Klokov, 
Jurineapaczoskianalljin), петроф1льно-степовий та подова-степовий 
флористичний комплекси. Серед ендеміюв плакорних ділянок 
переважають причорноморсько-касп1иські та причорноморсько

казахстанські Diaпthuslaпceotatus Steveпex Rchb Adoпiswolgensis 
Steveп , Liпariabibersteiпii Besseг, Caragaпascythica (Kom ) Pojark., 
НуасіпtеІІараІІаsіапа (Steveп) Losiпsk ., Oпosmasubtiпctoria Klokov, 
Phlomisstepposa Ktokov, Stipaucгainica P.Smirn , Jur1пeaarachпoidea 
Buпge, Tгagopogoпdasyrhinchus Artemcz , Potentillaastracanica Jacq., 
Veronicasclerophylta Dubovik, Elytrigiastip1folia (Czem. ех Nevski) 
Nevsk1, Tulipaophiophytla Кlokov & Zoz (західна межа поширення двох 
останніх видів проходить пор. Молочній)[4) . 

Петрофільно-степовий Приазовський комплекс має найбільш 
древній (реліктовий) характер З нього на п1вдні області , зокрема на 

степових схилах до р Молочної (та її приток) , відмічається 
монотипний рід цимбохазма (Cymbochasma (ЕпdІ .) Klokov & Zoz) з 
одним представником С borysthen1ca (РаІІ. ех Schlecht.) Klokov & 
Zoz. яка пов'язана з китайсько-монгольським центром розвитку 
флори та ціла низка монотипних рядів секції MaeoticaeKгasпova 
(Diaпthusmaeot1cus Klokov, Gageamaeot1ca Artemcz., 
V1пcetoxicummaeot1cum (Kleopow) ВаrЬаг" Otitesmaeot1cus Ktokov), які 
разом з Gageaartemczukii А Krasnova, Bгomopsiscappadocica (Boiss 
& ВаІапsа) Holubaggг , Otitesdolichocarpus Klokov складають основу 
Приазовського субліторального комплексу 

Степи проектованого НПП "Муравський шлях" відносяться до 
Причорноморського масиву типчакова-ковилових степів . Ці степи 
пов 'язані з південними чорноземами. У їх рослинному покриві, на 
відм1ну ВІД різнотравно-типчаково-ковилових степtв, переважають 

ксерофільн1 злаки , дводольні у формуванні цих фітоценоз1в мають 
меншу частку Основними едифікаторами для цих степів є 
Festucarupicola Heuff" F. valesiaca Gaudiп, Stipacapillata L., St. 
lessiпgiaпa Тгіп . et Rupг , St. Uсгаіпіса Р. Sm1гn., які є сп1льними для 
всього євразіатського ареалу типчакова-ковилових степів . Найбільш 
характерними представниками різнотрав'я виступають у цих степах 

Ceпtauгeaadpгessa Ledebuг, Cгiпitariavillosa (l ) Gгossh ., 
Dianthuslaпceolatus Stev ех Reichenb., Eryпgiumcampestre L., 
Euphorbiaseguenaпa . Е . stepposa Zoz, Galiumrutheп1cum Willd., 
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pt1tom1spungens Wiltd , Potent1llaastracan1ca Jasq , Salv1anutans L., 
s tesquicola Кlokovet Pobed. Scabiosaochroteuca L., 
тanacetummitlefolium . Verbascumdens1Пorum Bertot 
xeranthemumannuum L. тощо У складі степів у межах nроектованого 
11арку зростають 4 види ковили (волосиста Лесс1нга укра1нська , 

найкрасив1wа), брандушка р1знокольорова , карагана сюфська , сон 
чорн1ючий , тюльnан зм1єлистий, цимбохазма дн1провська , рястка 
Бvше що занесені до Червоної книги Укра'~ни (1996), астрагали 
rенн1нга і блідий , гвоздика ланцетна, пустельниця жорстка. включен~ 
до Світового і Європейського червоних списків, а також белевалія 
сарматська, гострокільник волосистий , адоніс весняний, півник111 
карликові , гіацінтик бл1дий, валеріана бульбиста - р~дкісн1 рослини 
занесен1 до регюнального списку р1дкісних рослин Запор1зької 

област1[4] Природна рослинн1сть заплави р . Молочно'і майже 

повн1стю трансформована, а там, де вона не розорана, постійно 
деградує під впливом випасання . Травостій лучних угруповань в 
основному формує тонконіг лучний з певною участю пирію повзучого 

та осоки чорноколосої, з значною домішкою бур'янів (березка 
польова, злинка канадська , кудрявець Софії, липучка розлога, 
миколайчики nольові, м'яточник бур'яновий , нетреба ельбінська , 
nrтин гіркий, сухоребрик мінливий , чорнощирнетреболистий. 

Запорізька область , Мелітопольщина - це перлина унікальної 
рослинності, які мають багату історію , створюються природоохоронні 

зони та здійснюються заходи з захисту цих рослин 
Охорона навколишнього середовища, а саме рослин, 

1є редбачає проведення екологічних та природоохоронних акц1й для 
пщтримання видового складу та визначення ступеня рідкості рослин, 
а також захист рослин, які занесені до Червоно·~ книги Укра'Іни . 

Залучення до акцій учн1в, студентів , населення місць -
реальний шлях до в1дновлення р1дкісних рослин . 
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