
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
БІОЛОГІЧНОГОБІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯРІЗНОМАНІТТЯ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІОБЛАСТІ



ПриПри проведенніпроведенні заходузаходу будутьбудуть використовуватисявикористовуватися стандартністандартні методиметоди облікуобліку
тата дослідженнядослідження станустану популяційпопуляцій рослиннихрослинних іі твариннихтваринних організміворганізмів; ; 
результатирезультати дослідженьдосліджень можнаможна будебуде порівнятипорівняти зз державнимидержавними тата
загальнозагальноєвропейськимиєвропейськими данимиданими..
ЗбереженняЗбереження біологічногобіологічного різноманіттярізноманіття нана територіїтериторії ДніпропетровськоїДніпропетровської
областіобласті дозволитьдозволить забезпечитизабезпечити сталестале використаннявикористання природнихприродних ресурсівресурсів
протягомпротягом необмеженогонеобмеженого часучасу..

ОписОпис проектпроектуу
ПідвищенняПідвищення чисельностічисельності
кориснихкорисних видіввидів рослинрослин іі
тваринтварин дозволитьдозволить зменшитизменшити
негативнийнегативний впливвплив
шкідниківшкідників нана сільськесільське тата
лісовелісове господарствогосподарство, , 
запобігтизапобігти поширеннюпоширенню
захворюваньзахворювань, , щощо
переносятьсяпереносяться тваринамитваринами, , 
зберегтизберегти біологічнебіологічне
різноманіттярізноманіття
ДніпропетровськоїДніпропетровської областіобласті..



ЗмістЗміст іінновацнноваціїії
ПроектПроект спрямованийспрямований нана реалізаціюреалізацію найбільшнайбільш невідкладнихневідкладних
заходівзаходів щодощодо збереженнязбереження тата підвищенняпідвищення біологічногобіологічного
різноманіттярізноманіття регіонурегіону, , призупиненняпризупинення деградаціїдеградації ландшафтівландшафтів..

ПроектПроект міститьмістить 33 основносновніі етапиетапи. . 
nn НаНа першомупершому етапіетапі проводитьсяпроводиться підготовкапідготовка документаціїдокументації, , 
складанняскладання карткарт, , аналізаналіз науковихнаукових публікаційпублікацій тощотощо. . 

nn ДругийДругий етапетап передбачаєпередбачає проведенняпроведення польовихпольових іі
лабораторнихлабораторних науковихнаукових дослідженьдосліджень обранихобраних таксономічнихтаксономічних
групгруп. . 

nn ТретійТретій ((заключнийзаключний) ) етапетап передбачаєпередбачає підготовкупідготовку звітноїзвітної
науковонауково--технічноїтехнічної документаціїдокументації. . 



МетаМета проектпроектуу
МетаМета заходузаходу –– надатинадати обоб’’єктивнуєктивну оцінкуоцінку станустану рослинногорослинного тата
тваринноготваринного світусвіту ДніпропетровськоїДніпропетровської областіобласті, , розробитирозробити рекомендаціїрекомендації
щодощодо відновленнявідновлення біологічногобіологічного різноманіттярізноманіття фаунифауни тата флорифлори регіонурегіону..
ЗавданняЗавдання заходузаходу: : 

nn –– визначитивизначити головніголовні техногеннітехногенні, , агрогенніагрогенні тата рекреаційнірекреаційні чинникичинники тата джереладжерела
різногорізного походженняпоходження, , якіякі викликаютьвикликають інтенсивнеінтенсивне зниженнязниження чисельностічисельності тата кількостікількості
видіввидів зазначенихзазначених живихживих організміворганізмів; ; 

nn –– вивчитививчити сучаснийсучасний станстан природнихприродних екосистемекосистем –– місцьмісць існуванняіснування тваринтварин іі рослинрослин, , 
виявитивиявити ступіньступінь їхїх антропогенноїантропогенної трансформаціїтрансформації тата можливостіможливості екологічноїекологічної
реабілітаціїреабілітації; ; 

nn –– визначитивизначити статусстатус окремихокремих видіввидів нана територіїтериторії областіобласті ((звичайнізвичайні, , рідкіснірідкісні, , 
зникаючізникаючі); ); 

nn –– дослідитидослідити біогеоценотичнийбіогеоценотичний розподілрозподіл організміворганізмів уу різнихрізних типахтипах екосистемекосистем, , різнихрізних
заза ступенемступенем трансформованостітрансформованості екологічнихекологічних системахсистемах; ; 

nn –– вивчитививчити особливостіособливості формуванняформування структуриструктури популяційпопуляцій дослідженихдосліджених видіввидів уу
різнихрізних умовахумовах існуванняіснування, , підпід впливомвпливом посиленогопосиленого техногенноготехногенного впливувпливу
((просторовапросторова, , розмірнорозмірно--віковавікова, , статевастатева, , морфологічнаморфологічна, , етологічнаетологічна структураструктура
популяційпопуляцій););

nn –– оцінитиоцінити рольроль різнихрізних типівтипів природнихприродних системсистем уу відтвореннівідтворенні фаунифауни тата флорифлори, , якяк
центрівцентрів поширенняпоширення нана техногеннотехногенно--трансформованихтрансформованих територіяхтериторіях; ; 

nn –– скластискласти кадастркадастр флорифлори тата окремихокремих групгруп безхребетнихбезхребетних тваринтварин ДніпропетровськоїДніпропетровської
областіобласті. . 



nn ЗахідЗахід будебуде здійснюватисяздійснюватися нана підставіпідставі рішеннярішення обласноїобласної радиради „„ПроПро програмупрограму
охорониохорони навколишньогонавколишнього природногоприродного середовищасередовища ДніпропетровськоїДніпропетровської областіобласті нана
20052005––2015 2015 рокироки”” відвід 24.12.200424.12.2004 рр. . №№ 495495--ХХІХХІV/V/ІІV, V, ЗаконівЗаконів УкраїниУкраїни „„ПроПро
екологічнуекологічну мережумережу УкраїниУкраїни”” відвід 24.06.2004 24.06.2004 рр. . №№ 18641864--IV, IV, „„ПроПро ЗагальнодержавнуЗагальнодержавну
програмупрограму формуванняформування національноїнаціональної екологічноїекологічної мережімережі УкраїниУкраїни нана 20002000––2015 2015 
рокироки”” відвід 21.09.200021.09.2000 рр. . №№ 19891989--III, III, постановипостанови КабінетуКабінету МіністрівМіністрів УкраїниУкраїни ““ПроПро
порядокпорядок веденняведення державногодержавного кадаструкадастру тваринноготваринного світусвіту”” відвід 15.11.199415.11.1994 рр. . №№ 772, 772, 
концепціїконцепції „„ЗагальнодержавноїЗагальнодержавної програмипрограми збереженнязбереження біорізноманіттябіорізноманіття нана 20052005––2025 2025 
рокироки”” ((схваленоїсхваленої розпорядженнямрозпорядженням КабінетуКабінету МіністрівМіністрів УкраїниУкраїни відвід 22.09.200422.09.2004 рр. . 
№№ 675675--рр).).

ГалузьГалузь застосуваннязастосування



КонкурентніКонкурентні перевагипереваги
БудутьБудуть виявленівиявлені видивиди, , щощо найбільшнайбільш
постраждалипостраждали відвід впливувпливу антропогеннихантропогенних
чинниківчинників, , розробленорозроблено рекомендаціїрекомендації щодощодо
підвищенняпідвищення чисельностічисельності окремихокремих видіввидів
рослинрослин іі тваринтварин, , створеностворено кадастркадастр фаунифауни тата
флорифлори нана основіоснові якогоякого уу подальшомуподальшому можливеможливе
проведенняпроведення моніторингумоніторингу станустану регіональногорегіонального
біорізноманіттябіорізноманіття..



АпробаціяАпробація

nn УУ 20062006––2008 2008 рокахроках ДніпропетровськаДніпропетровська облдержадміністраціяоблдержадміністрація
профінансувалапрофінансувала здійсненняздійснення науковихнаукових дослідженьдосліджень
““ІнвентаризаціяІнвентаризація біологічногобіологічного різноманіттярізноманіття вв
ДніпропетровськійДніпропетровській областіобласті”” ((ссавціссавці, , рибириби, , грунтовігрунтові червичерви, , 
лускокрилілускокрилі), ), заза результатамирезультатами якихяких видановидано відповіднівідповідні науковінаукові
монографіїмонографії. . 

nn УУ 20042004––2011 2011 рррр. . створеностворено 42 42 проектипроекти ландшафтнихландшафтних
заказниківзаказників місцевогомісцевого значеннязначення нана територіїтериторії областіобласті. . 

nn РозробленоРозроблено ““ПрограмуПрограму розвиткурозвитку національноїнаціональної екологічноїекологічної
мережімережі мм. . ПавлоградПавлоград нана 20112011––2015 2015 рррр..”” (2011 (2011 рр.). .). 

nn ““ІнвентаризаційноІнвентаризаційно--кадастровікадастрові роботироботи обоб’’єктівєктів природноприродно--
заповідногозаповідного фондуфонду зз оцінкоюоцінкою їхїх роліролі вв екомережіекомережі”” (2008 (2008 рр.)..).



ЗвЗв´́язокязок

nn КерівникКерівник проектупроекту: : 
ПахомовПахомов ОО. . ЄЄ., ., дд--рр біолбіол. . наукнаук, , професорпрофесор, , професорпрофесор
кафедрикафедри зоологіїзоології тата екологіїекології,,
декандекан факультетуфакультету біологіїбіології, , екологіїекології тата медицинимедицини
ДніпропетровськогоДніпропетровського національногонаціонального університетууніверситету
імім. . ОлесяОлеся ГончараГончара, , 
прпр. . ГагарінаГагаріна, 72, , 72, мм. . ДніпропетровськДніпропетровськ, , УкраїнаУкраїна, 49010, , 49010, 
телтел. (056) 776. (056) 776--8383--89.89.


