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Збереження та відновлення біологічного та ландшафтного різноманіття є 

складною проблемою в Миколаївській області. Сприятливий теплий клімат, 

родючі чорноземні та темно-каштанові ґрунти, рівнинний рельєф стали 

головною причиною активного сільськогосподарського використання 

земельних ресурсів області. До нас дійшли мінімально перетворені, умовно 

природні степові ландшафтні комплекси лиш в місцях які з тих або інших 

причин залишились майже незайманими. Як правило, це незручні для обробки 

схили балок та річкових долин, днища ерозійних форм рельєфу, виходи 

гірських порід та ін. Тільки в таких місцях сьогодні ще можливо знайти типові 

для степової зони фітоценози з характерним для них різноманіттям видів. 

Розподіл земель Миколаївської області за цільовим призначенням демонструє 

одне з найвищих антропогенних навантажень. Актуальним і не вирішеним 

сьогодні залишається питання збереження різноманітності природних 

ландшафтних комплексів. 

Створення регіональних ландшафтних парків надає змогу популяризувати 

збереження природного різноманіття, розповідати туристам та відвідувачам про 

рекреаційні можливості цих унікальних природних об'єктів. Як унікальний 

природний комплекс Тилігульський лиман включено до переліку водно-

болотних угідь, що мають міжнародне значення, головним чином, як 

середовище існування водоплавних птахів. Тилігульський лиман знаходиться 

на межі Миколаївської та Одеської областей і вважається одним з найчистіших 

лиманів Північно-Західного Причорномор'я. Парк створено з метою збереження 

та раціонального використання узбережжя та прилеглої акваторії 

Тилігульського лиману. 



- 231 - 
 

У парку добре збереглась природна рослинність, яка представлена справжніми 

степами (типчаково-ковиловими), петрофітно-степовими та деревно-

чагарниковими угрупованнями, фрагментами лучно-солончакових і 

літоральних фітоценозів, а також природною рослинністю, яка представлена 

водними угрупованнями, трав’янистими болотами. У складі флористичних 

комплексів парку - велика кількість рідкісних і зникаючих видів, занесених до 

Червоної книги України та Європейського червоного списку, є рослин, які 

потребують регіональної охорони. Тилігульський лиман належить до водойм 

«каспіїв» бо постійно пульсує, після різкого зменшення в об'ємі раптово 

розширюється, віт того у лимані присутній широкий спектр змін солоності води 

та рівневого режиму. Це формує у ньому складні комплекси водних мешканців 

- від прісноводних до морських. Сьогодні у водоймі мешкає не більше 30 

представників іхтіофауни, серед них промислове значення мають лише хамса, 

бички та кефалі. 

Природа парку дивує навіть бувалих «зелених» туристів. Кришталеві лимани, 

таємничі болота і незаймані степи стали притулком для тисяч видів тварин. 

Багато з мешканців занесені в Червону книгу Європи. Тилігул - місце масового 

гніздування та концентрації птахів під час сезонних міграцій, в районі якого 

можна зустріти близько 270 видів пернатих. Тилігульський лиман є унікальним 

природним комплексом, що має велике значення для збереження природного 

різноманіття флори та видового різноманіття птахів. Заповідні угіддя 

підтримують існування багатьох рідкісних представників орнітофауни, що 

занесені до Червоної книги України і Європейського червоного списку. 

Територія заповідного об'єкту має важливе культурне значення. На узбережжі 

лиману виявлено низку поселень епохи пізньої бронзи, античної доби, 

черняхівської культури. Тилігул був одним із районів найбільш ранньої 

українсько-козацької колонізації. 

Регіональний ландшафтний парк «Тилігульський» - це унікальний об’єкт із 

наразі ще нереалізованими до кінця можливостями. Але ми знаємо його 

потенціал і знаємо, як його реалізувати. Він має велике значення для сучасної 

екологічної освіти та наукових досліджень, щороку у весняно-літній період на 
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базі ландшафтного парку «Тилігульський» проходять навчальні та виробничі 

практики студенти-біологи Дніпропетровського національного університету 

імені Олеся Гончара, студенти-екологи Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили. Тилігульський лиман є об’єктом наукових 

досліджень фахівців науково-дослідницького інституту Національної академії 

наук України, Інституту зоології імені Шмальгаузена НАН України, ДУ 

«Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Одеського 

державного екологічного університету та інших. 

Отже, ландшафтні парки служать оазисами для зберігання генетичного фонду, а 

їх природні екосистеми своєрідними еталонами для окремих галузей народного 

господарства, зв'язаних з різними формами природокористування. Збереження 

такого визначного об’єкту природи як Регіональний ландшафтний парк 

«Тилігульський», що є окрасою Миколаївської області, це складна справа яка 

потребує відповідального ставлення та комплексного підходу. 
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ЕКОТУРИЗМ В УКРАЇНІ 

 

Екотуризм – це форма туризму, що сфокусована на вiдвiдуваннi вiдносно 

незайманих людиною мiсць природи. Такий туризм направлений на 

усамітнення людини з природою та вiдновлення сил. Екотуризм є популярним 

у світі, тому що дає можливість абстрагуватися від зовнішніх факторів, 

проблем, насолодитися природою і знайти з нею спільну мову, відпочити, 

отримати заряд енергії. Зацікавленість екотуризмом є як у дорослих, так і у 

молодих людей. 21 сторiччя - час, коли активно пропогандуається здоровий та 

активний спосіб життя, тому цей вид туризму не був відомим в Україні, але він 

розвивається і стає більш популярним з кожним днем. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

