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Природокористування є основою людської цивілізації, яке забезпечує 

необхідний і належний рівень її існування. Сучасний стан використання 

природних ресурсів в Україні та рівень антропогенного навантаження на 

природу, привело до глибокої екологічної кризи, що загрожує  національній 

безпеки та здоровому образу життя населення. У деяких районах країни можна 

спостерігати руйнівне використання природних ресурсів, що призводить до 

спустошення та загублення екосистем.  

Все частіше іде мова про руйнівні паводки у Карпатах. Але паводки є  

наслідками того, як без жалю вирубається ліс.  За повоєнні 10—15 років було 

оголене 20 відсотків покритої лісом площі, а зараз ці цифри ще більше. Це 

впливає на гідрологічний режим гірських річок. При цьому кожна наступна 

повінь супроводжувалась усе більшими зсувами ґрунтів та селевими потоками. 

Учені (лісо знавці) не сумніваються в тому, що переруби в гірських лісах, 

зменшують здатність лісових екосистем затримувати опади і регулювати 

поверхневий стік води. Виходячи із цього, усі органи самоврядування  та 

державні установи мають передусім аналізувати й враховувати антропогенне 

навантаження. Сьогодні навіть без додаткових досліджень є можливість 

здійснити такі протипаводкові заходи, які значно поліпшать екологічний стан 

Карпатського регіону. 

Рослинний і тваринний світ Харківської області є досить різноманітним. 

Харківська область відноситься до лісостепової зони, а тому флора і фауна 

Харківщини складається з типових представників цієї зони. Проте, в нашій 

області є багато рідкісних, зникаючих тварин і рослин. їх занесена до «Червоної 

книги України». На території Харківщини було створено велику кількість 

природоохоронних комплексів, що сприяють захисту флори і фауни нашої 

області від негативного впливу діяльності людини. У «Червоній книзі 

Харківської області» наведені відомості про 386 видів рідкісних і зникаючих 

тварин Харківської області (серед яких 41 вид, занесений до списку МСОП, 163 

види — до Червоної книги України, 51 вид — до різноманітних Європейських 

червоних списків) [1].  

Ще багато проблем із використанням земельного фонду країни, 

забрудненням ґрунту та природних вод відходами. Виходячи з вище вказаного, 

раціональне і гармонічне природокористування у сучасному стані, являється 

однією із головних ( поряд  запобіганню ядерної катастрофи) задач, як у 

регіональних, так і у глобальних та національних масштабах. 
Література: 

1. Червона книга Харківської області. Тваринний світ / За ред. Г. О. Шандикова, Т. А. 

Атемасової. Гол. ред. В. А. Токарський — Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. — 472 с. 


