
Цей день обрано невипадково, адже асоціюється він з прадавнім святом Івана
Купала – з періодом, коли сонце приходить до зеніту, дає найбільше тепла та
світла,  виявляє  свою чудодійну силу для  рослинного і  тваринного світу,  а
отже і для людини. Природа в цей час досягає апогею розвитку, тварини вже
народили  та  підростили  своїх  діток,  рослини  розквітнули  та  набрали
цілющих властивостей. Існує легенда, що в Купальську ніч розквітає чарівна
квітка папороті і той, хто її знайде, той усе на світі знатиме, дістане скарби,
матиме найвищий врожай та не боятиметься лихих сил.

Сьогодні країна відзначає День працівників природно-заповідної справи. Це
професійне свято великих ентузіастів, які щодня стоять на варті збереження і
відтворення унікальних природних територій України.

Після проголошення незалежності  України було зроблено перший крок до
створення сучасної моделі управління заповідною справою. У червні 1992 р.
побачив світ «Закон України про природно-заповідний фонд України». 

Збереження  біологічного  та  ландшафтного  різноманіття,  розвиток  мережі
природно-заповідних об’єктів  є  одним з  пріоритетів  державної  політики  в
галузі економічного та соціального розвитку країни. Збереження природи для
майбутніх поколінь здійснюється шляхом заповідання еталонних природних
комплексів, які представляють усе багатство флори і фауни того чи іншого
регіону.

Ще  з  часу  виникнення  самої  ідеї  заповідання,  яку  висловив  у  1895  році
великий вчений, засновник науки про ґрунтознавство В. В. Докучаєв, наукові
кола та прогресивна громадськість вважали збереження заповідних еталонів
кожної природно-історичної області своїм святим обов’язком, справою совісті
й  честі  нації.  Загалом  заповідну  справу  можна  визначити  як  теорію  та
практику  збереження  і  відновлення  ландшафтних  комплексів,  а  також  їх
раціональне  використання  у  межах  територій  та  об’єктів  природно-
заповідного фонду. 

Природно-заповідний  фонд  становлять  ділянки  суші  і  водного  простору,
природні комплекси та об'єкти які мають особливу природоохоронну, наукову,
естетичну,  рекреаційну  та  іншу  цінність  і  виділені  з  метою  збереження
природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного
світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового
моніторингу  навколишнього  природного  середовища.  Природно-заповідний
фонд  охороняється  як  національне  надбання,  щодо  якого  встановлюється
особливий режим охорони, відтворення і використання. 

Україна розглядає цей фонд як складову частину світової системи природних
територій  та  об'єктів,  що  перебувають  під  особливою  охороною.  До
природно-заповідного фонду України належать природні території та об'єкти:
природні  заповідники,  біосферні  заповідники,  національні  природні  парки,
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регіональні  ландшафтні  парки,  заказники,  пам'ятки  природи,  заповідні
урочища,  штучно  створені  об'єкти  -  ботанічні  сади,  дендрологічні  парки,
зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва.

У  складі  природно-заповідного  фонду  5  біосферних  заповідників,  19
природних заповідників, 52  національних природних парків, 3258 заказники,
3492 пам‘ятки природи, 83 регіональних ландшафтних парків, 815 заповідних
урочищ, а також низка штучних об‘єктів: 28 ботанічних садів, 13 зоологічних
парків, 58 дендропарків та 576 парки-пам‘ятки садово-паркового мистецтва. 

Природа  Одещини  невід’ємно  пов’язана  з  гармонійним  поєднанням  моря,
лиманів, степу, лісів, річок та інших унікальних природних комплексів, які
відновлюють сили людини, дають натхнення, є домівкою для тисяч рослин і
тварин.

Завдяки багаторічній праці фахівців у сфері заповідної справи на території
Одеської  області  нараховується  123  території  та  об’єкти  природно-
заповідного фонду, площа яких становить 159,974 тис.га,  що складає 4,5%
території області.
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