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Розділ 5. Проблеми раціонального природокористування

равномерно по всей поверхности туловища и в целом боковая и нижняя часть были темнее, чем у 
представителей двух предшествующих цветовых морф.

При анализе количества цветовых зон на остевых волосах первого порядка, взятых в области 
холки, было определено наличие 4 цветовых зон для всех исследованных экземпляров, что является 
признаком характеризующим принадлежности особей к виду C. lupus (Назаренко, Гурский, 1970).

Из приведенных выше данных можно заключить, что каждой цветовой морфе присущи свои 
особенности в окраске отдельных элементов. Изменению подлежат не только размеры окрашенных 
участков, но также степень варьирования окрасов каждой цветовой вариации. Не менее важным 
является вопрос о видовой принадлежности представленного материала. В данном случае, мы можем 
наблюдать признаки характерные как для вида C. lupus, так и для гибридов волка с домашней 
собакой. В заключении хотелось бы отметить, что данные исследования требуют продолжения работ 
в этом направлении.

УДК: 504.062.2
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ОЦІНКА 

В СИСТЕМІ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
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Таврійська державна агротехнічна академія

Україна належить до країн з дуже великими обсягами та високою інтенсивністю використання 
різноманітних природних ресурсів. Цьому сприяє як наявність їх значних багатств, добра 
господарська освоєність та доступність території, зростаючі потреби в цих ресурсах, сприятливі 
умови для їх експлуатації. По-перше, за питомими (на 1 чол. на 1 км2) масштабами та інтенсивністю 
використання ресурсів, Україна випереджує всі розвинуті країни світу і, безперечно, займає перше 
місце в Європі. По-друге, великі обсяги виробництва та інтенсивне використання ресурсів визначили 
спеціалізацію економіки, яка характеризується високими масштабами споживання.

Останнім часом дедалі активніша роль у вирішенні природоохоронних проблем відводиться 
вивченню громадської думки; суттєво розширюються права й можливості місцевих органів влади.

Особливої гостроти й актуальності набуває в Україні охорона водних ресурсів. Йдеться, 
зокрема, про фінансові й матеріальні ресурси, що надходять на охорону дуже забруднених вод 
Чорного та Азовського морів, збереження й поліпшення стану малих рік і водойм. Необхідне 
підвищення ефективності очисних споруд і установок, більш широке використання для зрошування 
та інших цілей очищених і рудникових вод. Нерівномірність розміщення водних ресурсів по 
території та зростаючий їх дефіцит, найбільш гострий у південних та центральних областях, потребує 
негайного запровадження водозберігаючих технологій, організації безстічних виробництв, 
економного витрачання води для зрошення, а також в комунальному господарстві, побуті. 
Актуальною є проблема раціонального використання свіжої води, зокрема поліпшення структури її 
споживання. Природоохоронні заходи передбачають скорочення втрат води, раціоналізацію 
водопостачання, насамперед при зрошенні, ширше впровадження систем оборотного і послідовного 
використання води, будівництва і введення в дію об’єктів по очищенню стічних вод. Найбільше 
свіжої води споживається в Запорізькій (4,5 млрд. м3), Дніпропетровській (3,7), Донецькій (3,4) обл.; 
Кримській (2,6), Київській (без Києва -  2,2), Херсонській (1,9 млн. м3). Однак проблема ще .далека 
від вирішення: деякі підприємства, особливо чорної металургії, хімії та нафтохімії, вугільної, 
харчової та інших галузей промисловості певну частину використаної води не очищають.

Створення заповідних територій, збереження генофонду планети мають важливе значення для 
охорони природних ландшафтів. У світі нараховується понад -  2600 великих заповідних територій, 
загальною площею понад 4 млн. км2 (3 % суші планети). В Україні сформовані природно-заповідні 
території загальною площею понад 1,1 млн. га, яка становить всього близько 2 % території України, 
що неприпустимо з екологічної точки зору. Почався період формування нових природно-заповідних 
територій, досліджується їх сучасний екологічний стан, можливості, вивчаються соціально-екологічні 
аспекти. За функціональними особливостями території поділяються на: природні національні парки, 
заповідники, заказники, пам’ятники природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, 
парки -  пам’ятники садово-паркового мистецтва, заповідні урочища.

Лісові ресурси мають не лише народногосподарське значення, вони є найпопулярнішою 
формою курортно-рекреаційного значення. Потенціал Західного регіону ще невичерпаний: це можна
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Розділ 5. Проблеми раціонального природокористування

зробити за рахунок насамперед розширення зелених зон і парків великих міст, реконструювати 
лісопарки навколо міст і впорядкувати рекреаційні території.

Економія і комплексне використання деревної сировини, відходів сприяє не тільки підвищенню 
ефективності використання одного із цінних природних ресурсів, але й покращенню стану 
навколишнього середовища. Багатство лісів -  це не тільки деревина, а й гриби, плоди, ягоди та ін. 
Використання харчових ресурсів лісу, багатих на вітаміни, білки, вуглеводи, є одним з шляхів 
задоволення потреб населення. Отже, поряд із відтворенням лісових ресурсів, існують резерви для 
раціональнішого користування дарами лісів.

Максимальне використання вигод від територіального поєднання природних ресурсів дає змогу 
не тільки отримати найбільший народногосподарський ефект, а й успішно вирішувати складні 
питання охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування.

Однією з найважливіших нині є проблема охорони повітряного басейну, основними 
забруднювачами якого є транспорт, енергетичні й хімічні підприємства. Почастішали випадки 
викидів у атмосферу оксиду вуглецю, вуглекислого газу, діоксиду сірки, пилу, різноманітних оксидів 
і радіоактивних ізотопів. Особливо гострою є потреба охорони атмосфери в промислових районах, 
центрах металургійної й хімічної промисловості.

Охорона земельних ресурсів є складовою проблеми охорони навколишнього середовища. Для 
розвитку сільськогосподарського виробництва винятково велике значення має раціональне 
використання землі, відновлення й родючості, максимальне зменшення вилучення
сільськогосподарських угідь для промислового, житлового й транспортного будівництва. Особлива 
роль у стабілізації земельного фонду сільського господарства належить рекультивації відпрацьованих 
кар’єрів.

Проблема охорони тваринного світу зумовлена зниженням запасів цінних видів риби, 
хутрового звіра, диких тварин, які не завдають шкоди людині. В зв’язку з цим на відповідні органи 
покладено обов’язки контролю і регулювання правил мисливства та рибальства. Ухвалено відповідні 
рішення законодавчих органів. Зростання масштабів видобутку мінеральних ресурсів висуває 
проблему охорони надр. Слід передбачити раціональне використання надр і зменшення втрат 
корисних компонентів при видобутку і переробці. Для цього потрібно впроваджувати комплексне 
використання мінеральної сировини, широко застосовувати сучасні ефективні технології видобутку і 
переробки бідних руд, утилізацію відходів.
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Лікувальна дія лікарських рослин, які застосовуються у сучасній медицині, пов’язана 
найчастіше не з однією речовиною, а з комплексом біологічно активних речовин, які входять до 
складу рослин. Саме цим і пояснюється різноманітність їх цілющих властивостей [1].

Велика увага приділяється створенню нових лікарських засобів з антимікробними 
властивостями, особливо рослинного походження. Це пояснюється здатністю мікроорганізмів 
«звикати» до синтетичних антимікробних препаратів. Застосування антибіотиків приводить до 
виникнення в організмі побічних реакцій в процесі антибіотикотерапії, а також до пригнічення його 
захисних реакцій. Фітопрепарати, на відміну від синтетичних, не спричиняють резистентності 
мікроорганізмів, не токсичні, не викликають алергічних реакцій, що дозволяє застосовувати їх 
тривалий час [2].

На території Прикарпаття зростає чимало рослин, які проявляють антимікробні властивості. 
Серед них маловивчені, проте перспективні види роду гравілат та вербена.

На території України зростає 3 види гравілату -  гравілат міський, гравілат річковий, гравілат 
алепський -  родини розові [4].

Гравілат міський (Оєит игЬапит Ь.)- це багаторічна трав’яниста рослина з багатоголовим 
червонуватим кореневищем, яке за смаком і запахом схоже на гвоздику. Стебло прямостояче, 
м’яковолосисте, 40 -  60см заввишки. Прикореневі листки ліровидноперисті, стеблові -  трійчасті або 
трироздільні. Квітки двостатеві, правильні, 5-пелюсткові, яскраво-жовті, в щитковидних суцвіттях. 
Плід -  збірний з горішковидних сім’янок. Цвіте у червні -  серпні.
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