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ЗАПОВІДНИЙ ФОНД ХЕРСОНЩИНИ ЯК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА СКЛАДОВА 

 
Херсонська область має досить унікальні і важливі природно-заповідні об’єкти і території різного 

ієрархічного рівня.  

До природно-заповідного фонду Херсонської області належать природні території та об'єкти 

(біосферні заповідники, національні природні парки, заказники) і штучно створені об'єкти (ботанічні 

сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки садово-паркового мистецтва ). Ці об'єкти, в 

залежності від їх екологічної, історико-культурної та наукової цінності, мають загальнодержавне або 

місцеве значення.  

Природно-заповідний фонд Херсонської області представлений об’єктами загальнодержавного 

значення (серед них біосферні заповідники, національний природний парк, дендрологічний парк та 

різноманітні заказники) та місцевого значення (в тому числі: заказники, пам’ятки природи, пам’ятки 

садово-паркового мистецтва, заповідні урочища). 

Природно-заповідний фонд загальнодержавного значення: на 2011 рік в Україні налічувалося 602 

території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (із них 11 на території 

Херсонської області): 4 біосферних (із них 2 – у Херсонській області) і 16 природних заповідників, 11 

національних природних парків (із них 1 у Херсонській області), 303 заказника (із них 7 у 

Херсонській області), 137 пам'яток природи, 17 ботанічних садів, 19 дендрологічних парків (із них 1 у 

Херсонській області), 7 зоологічних парків, 88 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва .  

В цілому, об’єкти природно-заповідного фонду Херсонщини займають 15,9 % від площі усієї 

території області (4520,3 км2 із 28461 км2 ), із них 3998,6 км2 – загальнодержавного значення , що в 

загальноукраїнському масштабі складає 14,5 % (територія загальнодержавного природно-заповідного 

фонду України складає 28 тис. км2). 

 
Рис 1 Територіальна структура природно-заповідного фонду Херсонської області 

 

Заповідний фонд Херсонщини, як складової загальнодержавного, складають такі ділянки суші і 

водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, 

естетичну, рекреаційну та іншу цінність. Вони виділені з метою збереження природної 

різноманітності ландшафтів, тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного 

балансу та забезпечення спостережень за навколишнім природним середовищем. Рекреаційне 

природокористування має три основні функції: соціальну, економічну і природоохоронну. Слід 

підкреслити, що рекреаційне природокористуванню, викликає необхідність охорони і відновлення не 

тільки природних ресурсів, але і природних умов, які становлять середовище існування людей. 

Херсонська область має достатні природно-географічні передумови, завдяки яким сформувався 

потужний природно-заповідний фонд регіону, який активно заучується до рекреаційного 

природокористування. 
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