
Збереження біорізноманіття 

Сучасний стан біорізноманіття викликає глибоке 

занепокоєння та потребує конкретних заходів. У всьому 

світі. Згідно Звіту «Жива природа» (2018) Всесвітнього 

фонду природи – чисельність популяцій видів хребетних 

тварин (ссавці, риба, птахи, амфібії та рептилії) з 1970 по 

2014 рік знизилася на 60%. Ми втрачаємо як окремі 

рідкісні види, так і чисельність видів, що не перебувають 

під охороною. Збереження біорізноманіття є важливою 

складовою екологічної політики України, оскільки 

займаючи менше 6% площі Європи, Україна володіє 35% її 

біорізноманіття.  В області налічується 223 природно-заповідні 

території та об’єкти, загальною площею 100,4 тис. га, з них 26 

територій та об’єктів, площею 5,9 тис. га, мають статус загальнодержавного значення, решта 

(197 територій та об’єктів), площею 94,5 тис. га – місцевого значення, показник заповідності 

від загальної площі області становить 4,1 % (17 місце, в Україні – 6,6 %). 

Причинами збіднення біорізноманіття є як природні процеси, так і вплив людини.  

1) Пряме фізичне знищення (неконтрольоване полювання, рибальство, незаконна 

вирубка лісів, заліснення степів, перевипасання, цілеспрямоване випалювання, 

розорювання, розробка кар’єрів, урбанізація); 

2) зміна природних середовищ (заростання степових ландшафтів чагарниками); 

3) забруднення природного середовища (біологічне, комунальне, інтенсивне 

забруднення сільськогосподарських земель та інших угідь хімічними засобами 

захисту рослин, промисловими та побутовими відходами). 

Для того, щоб підтримати загальний екологічний баланс та зберегти найбільш цінні 

природні комплекси України, різноманітність ландшафтів і генофонд рослинного і 

тваринного світу створюються об’єкти природно-заповідного фонду України. 

7,7 % території нашого краю становлять ліси. На початку 90-років минулого 

століття ліси становили 4,1% території краю. Лісистість в Україні 

становить близько 16% (лісистість – відношення площ земель, вкритих 

лісовою рослинністю до загальної площі регіону (області)). Однією з проблем 

лісової галузі є незаконні рубки. 

У Кіровоградській області за рік здійснюється більше 60 зафіксованих 

незаконних вирубок лісів. Близько 7 га лісів потерпають від пожеж. 

Кожен охочий може долучитися до збереження біорізноманіття простими 

кроками:  

Під час прогулянок не доставляти незручності тваринам. 

Не кидати сміття на землю. Деякі види сміття починають завдавати шкоди миттєво: 

недопалки і жувальна гумка отруюють і викликають задуху у тварин, які їх ковтають, в 



пляшки потрапляють і не 

можуть з них вибратися 

невеликі ссавці і земноводні, 

розбите скло може поранити 

великих тварин або, 

послуживши лупою, 

викликати пожежу. 

Брати участь у заходах для 

захисту біорізноманіття: 

екскурсіях із вивчення 

окремих видів і середовищ 

існування, в акціях з порятунку жаб, відвідуванні біоферми, висадженні живоплоту або 

медоносних рослини навколо паркінгу чи будинку; озелененню фасаду; розбивці саду чи 

городу на даху; виготовленні гнізд та притулків для тварин. 

Скорочувати використання питної води. Вода життєво необхідна для підтримання 

рівноваги на планеті між тими, хто на ній мешкає, - тваринами і рослинами. Води достатньо 

для всіх, але, на жаль, вона неефективно розподіляється і нею часто погано 

розпоряджаються. 

Вивчати біорізноманіття міста. Дивно, але біотопи можуть бути набагато 

різноманітніші в місті в громадських і приватних садах, в ставках, парках, лісах, на 

озеленених вулицях, пустирях і незабудованих ділянках землі. 

Поставити на смартфон заставку або рінгтон з рідкісними та зникаючими 

тваринами, що, до речі, можна зробити за посиланням: 

https://rareearthtones.org/ringtones/index.html. 

Долучатися до заходів «садимо дерева заради нашої планети».   

Обмежити використання пластику (пакетів, пляшок, посуду), адже він розкладається 

до 300 років та завдає непоправимої шкоди природі. 

Скоротити використання паперу та картону та здати використаний у пункти 

переробки – зберігати дерева та піклуватися про ліси. 

Дізнатися більше: 
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