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До питання створення Прназовського національного природного парку

Запорізька область належить до найбільш промислово і аграрно 
розвинених регіонів України. Динамічний економічний розвиток, з одного 
боку, сприяв створенню потужного господарського потенціалу області, а з 
іншого -  прискореним процесам деградації природних територій. Для 
відновлення екологічного балансу необхідно, на наш погляд, активніше 
створювати і розвивати природно-заповідний фонд регіону.

Об’єкти і території природно-заповідного фонду (Г13Ф) складають 
ділянки суші і водного простору, природні комплекси, які мають особливу 
природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та інші цінності і 
виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, 
генофонду тваринного і рослинного світу, підтримки загального 
екологічного балансу.

Відповідно до Закону "Про природно-заповідний фонд України" ПЗФ є 
національним надбанням країни. Порядок створення територій і об'єктів 
природно-заповідного фонду визначається статтями 51 -  53 цього Закону, а 
також іншими нормативно-правовими актами [1].

На сьогодні в Запорізькій області є 311 об’єктів природно-заповідного 
фонду загальною площею близько 71,9 тис. га, з них загальнодержавного 
значення -  22 об’єкти плошею понад 57,4 тис. га, місцевого значення -  288 
об'єктів площею більше 15.4 тис. га. Серед об'єктів загальнодержавного 
значення в області є 12 заповідників, 7 пам'ятників природи, а також
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і

природний заповідник, національні природні парки, парк-пам'ятиик с а ^ ов(ї)_ 
паркового мистецтва [7].

Мережа ПЗФ регіону значно розширилася після створення в 2006. р01̂  
першого на території області національного природного парку "Вег^ики ~ 
Луг” у Василівському районі. У лютому 2010 року підписано у к^  
Президента про створення в межах Запорізької області другого за велич ^ НОКо 
в Україні національного природного парку "Приазовський" [3]. Ство|>к.ии,я 
парків дозволило збільшити відсоток заповідного фонду області до ^1% ,. 
хоча і цей показник не відповідає необхідним н0Рм‘г^'ива'м 
природоохоронного законодавства України і стратегії планування.

Національний природний парк (НПП) є пол іструкту | з НОЬо 
багатофункціональною організацією, створеною для виконання за ^ дан ь 
збереження природних комплексів, проведення рекреаційної, н а у к о в у  | 
освітньої діяльності [4].

Як наукова і освітня установа природний парк здійснює регіона.^ьни^  
моніторинг, дослідження природних комплексів І ЇХНІХ ЗМІН в У \ *0ва;х 

рекреаційного використання; розробляє наукові рекомендації з охєхр0и^  
природного довкілля і ефективного використання природних ресурсів; 
участь в екологічній експертизі проектів; веде екологічну ОСВІТНЬО-ВИ\Совн>, 

роботу' (створення музеїв, навчальних стежок, лабораторій.); с Нрця^- 
підготовці фахівців з охорони довкілля і екологічного менеджменту.

Як об'єкт господарювання природний парк встановлює різні р е ^ им^ 
природокористування відповідно до функціонального зонування; забезпечу^  
охорону, використання, відтворення природних і історико-культурНИ>< 
комплексів і об'єктів; обслуговує відвідувачів, створює умови 
організованого туризму, відпочинку і інших видів рекреаційної діяль»,ост .̂ 
веде господарську діяльність для забезпечення функціонування парку.

Національний природний парк "Приазовський" є базовою ланкою А^ово- 
Чорноморського екологічного коридору національної екологічної м^реж - 
України. Над створенням національного парку більше десяти рокі* 
працювали фахівці Державного управління охорони природного довкі„чля  ̂
Запорізькій області, наукові співробітники Мелітопольського держц|ІН0ГС) 
педагогічного університету, Інститут)' біорізноманіття наземних і в<тдни>с 
екосистем України, Азово-Чорноморської орнітологічної станції, а такоНс 
громадськість краю. Роботи зі створення НІШ "Приазовський" проводцЛИСч 
в межах регіональної, державної і міжнародної політики України з охор0 т , 
довкілля.

Національний природний парк "Приазовський" створено на терцТОр|- 
Якимівського, Приазовського, Мелітопольського, Бердянськом | 
Приморського районів, міст Бердянська і Приморська. До нього вХо;ит, 
акваторії Молочного і Утлюкського лиманів, озеро Сивашик і шельфові 
Азовського моря. На території парку знаходяться 44 населені пункт,, д  ̂
проживає більше 34 тисяч чоловік. Загальна площа НПП "ПриазовсііКИ,т’- 
складає 187 532 га, з них 99 471 га * акваторія моря [5].

Ландшафтну і біологічну цінність парку складають Унікадьні 
ириазовські коси і лимани, що краше всього збереглися в межах Запорізькоу
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області. Цінність території доповнюється бальнеологічними і історико- 
культурологічними ресурсами, на основі яких можливий розвиток різних 
форм туризму. Багатий фольклорний край з етнічною різноманітністю і 
пам'ятниками археології доповнює комплексну оцінку природно-заповідної 
території. *

Нині триває робота з організації парку і узгодження відведення земель, 
виділення * на великомасштабних картах землеустрою меж усіх зон 
майбутнього природного парку. За попереднім функціональним зонуванням 
до заповідної зони віднесено 5 285 га суші та 12 272 га акваторії, зони 
регульованої рекреації - 8 372 га суші, стаціонарної рекреації - 2 160 га і 
господарської зони - 72 243 га суші і 86 199 га Азовського моря [6].

Із загальної площі близько 11% території НПП "Приазовський" 
планується віднести до заповідної зони. До неї входять острови Дзендзик, які 
й раніше були заповідною територією. Близько 9% площі НПП буде 
віднесено до зони регульованої рекреації. З міських територій під парк 
відійдуть ландшафтний заповідник "Оголовок Бердянської коси", заплава 
річки Берда. У зоні регульованої рекреації може проводитися 
короткостроковий відпочинок і оздоровлення населення, огляд живописних і 
пам'ятних місць. Тут можна організовувати туристичні маршрути і екологічні 
стежки, але промисловий лов риби заборонено.

Всього 0,8% площі парку планується віднести до зони стаціонарної 
рекреації, призначеної для розміщення готелів, мотелів, кемпінгів та інших 
об'єктів обслуговування відвідувачів парку. Сюди увійдуть існуючі 
культурно-оздоровчі установи. Велика частина НПП "Приазовський" -  79,5% 
загальної площі, в т.ч. двокілометрова прибережна зона Азовського моря -  
увійде до господарської зони.

Однією з проблем, що виникли в ході організаційних робіт, є те, що 
місцеві керівники і населення досі сприймають створення національного 
природного парку тільки як вилучення земель і заборона на проведення в 
його межах господарської діяльності. На наш погляд, потрібна 
цілеспрямована роз'яснювальна робота, в процесі якої доводитимуться до 
відома позитивні аспекти створення НПП, у тому числі: залучення 
інвестицій, податкові пільги, збільшення надходжень до місцевого бюджету, 
нові робочі місця, розширення ринків збуту своєї продукції, збереження 
соціально-культурної сфери села і т.д.

Досвід багатьох країн показує, що позитивний ефект при організації 
НПП дає створення громадських рад (комітетів), які можуть сприяти паркам 
в досягненні основної мети, виконуючи дорадчі і консультативні функції. До 
ради можуть входити глави районів і міст, представники державних органів 
національного, регіонального і місцевих рівнів, представники лісових, 
сільськогосподарських і промислових підприємств, природоохоронних і 
наукових організацій. Залучення представників органів різного рівня, 
місцевих жителів дозволить забезпечити баланс між широкими 
загальнонаціональними інтересами, інтересами місцевої влади і
повсякденними інтересами місцевого населення.
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Ал та гірське лісництво як лісокультурннй ландшафт узбережжя 
Молочного лиману

Вивчення Алтагірського лісництва як лісокультурного ландшафту мас як 
теоретичне, так і практичне значення. Актуальність питання підтверджується 
все більш інтенсивним проявом несприятливих природних процесів на півдні 
України (водна і вітрова ерозія, пилові бурі, зсуви грунту тощо).

Мета статті полягає в географічному аналізі розвитку Алтагірського 
лісництва як лісокульту рного ландшафту на узбережжі Молочного лиману 

Алтапрське лісництво -  зоологічний заказник загально державного 
значення з 1974 року. Знаходиться у Якимівському районіТ порГ к™  
оо.засп в однойменному урочищ, на правому березі Молочного лимане 
Азовського моря. Східною межею лісництва виступає берегова лінія лиману 
ка с досить нестійкою внаслідок затоплення чітко вираженої притаманної 

тераси під час коливань рівня води у лимані й Азовському мор? Північна
и з п Г 3 Тн "'ВДСННа межі Алтагірського лісництва не мають природнії/ 
кордонів бо розташовані на рівнинному плато і відмежовуються віл ст еп н ії

утворсннямн “ польовим" д~  та“ р—
Алтапрське лісництво перебуває у підпорядкуванні Мелітопольського 

лісомисливського господарства. Назва має тюркське походження та озн ате  
місце, розташоване під довгим горбом. Нині це оазис серед тилового 
південного степу. Створення лісництва пов'язане з іменем виданого 
. Рейнського лісівника П.М. Сивнцького. який у 1899 році висилці» 
саджанці дерев. Нині ліс займає площу П93 т і  в і о н Г  .« Г  РШ' 
Фунтозахисну функцію -  затримання рухливих пісків. ' ж л т У

- геоморфологічному відношенні територія ЛІСНИ1ГГЙЯ 
розмежовується „а дві нерівні частини: неве^ик/ иизи“ р™има„„у
ї т ж , ; '  РОЗМІЩЄНУ "а ПІВНІЧН0МУ СХОДІ території лісництва, і основ,,? 

астнну, розташовану „а підвищеному плато (надлиманна тераса). Межею
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