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Чорноморському біосферному заповіднику 85 років  
(Вітальне слово учасникам ХІХ Теріошколи) 

А. П. Юрченко 

Чорноморський біосферний заповідник НАН України, Гола Пристань 
 

Адміністрація та науковий колектив Чорноморського заповідника вітає 
учасників ХІХ Теріологічної Школи на заповідному узбережжі Херсонщини, 
на межі з однією з мальовничих ділянок заповідника. 

Чорноморський біосферний заповідник (ЧБЗ) – одна з найстаріших та 
найцінніших природоохоронних територій України. Він утворений 14 липня 
1927 р. Постановою РНК УРСР «Про утворення надморських заповiдникiв по 
берегах Чорного i Азовського морів» Тендрівська та Ягорлицька затоки стали 
одними з перших українських ВБУ (водно-болотних угідь) міжнародного зна-
чення, що увійшли до Рамсарської Конвеції. Чорноморський заповідник – єди-
ний резерват генетичного і ценотичного фонду природно-аквальних комплек-
сів Північно-Західного Причорномор'я, епіцентр гніздування коловодних пта-
хів, найважливіша територія для зимівлі птахів. 

25 листопада 1983 р. Президія Академії Наук України Постановою № 538 
перетворила Чорноморський державний заповідник на біосферний. У 1985 р. 
Чорноморський біосферний заповідник включений до Світової мережі біосфе-
рних резерватів. Біосферний заповідник створено з метою збереження в при-
родному стані унікальних та типових природних екосистем з усією сукупністю 
їх компонентів, проведення екологічного моніторингу цих екосистем, розроб-
ки наукових засад збереження природних комплексів на підставі багаторічних 
екологічних та бiоценологiчних досліджень, вивчення навколишнього природ-
ного середовища, його змін під дією антропогенних факторів. Указом Прези-
дента України № 563/93 від 26.11.1993 р. «Про біосферні заповідники в Украї-
ні» існування Чорноморського біосферного заповідника остаточно підтвер-
джено. Складено Паспорт міжнародного резервату. 

Розширення території заповідника 1998 та 2009 років стало реалізацією 
комплексу заходів із удосконалення територіальної структури біосферного за-
повідника. Сучасна територія ЧБЗ складає 109’254,8 га, у т. ч. 72’384 га – за-
повідна зона. Навколо заповідних ділянок існують охоронні зони загальною 
площею 9’278 га. У складі заповідника – 5 материкових ділянок, понад 20 се-
редніх і малих островів,  дві морські затоки:  Тендрівська та Ягорлицька.  Зага-
льна площа суші складає 14’819 га, акваторій – 94’435,8 га. 

За 85 років своєї історії ЧБЗ забезпечив збереження унікальних фрагмен-
тів степових, лісостепових, прибережних та острівних екосистем, став центром 
моніторингової мережі і співпраці природоохоронців. Бажаю плідної праці та 
значних результатів роботи конференції та всім її учасникам. 
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