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Анотація

Результатом  дослідження  є  проведення  картографування  території

Полтавської  області  за  рівнем  заповідності  та  з’ясовано  шляхи  оптимізації

цього процесу.

Враховуючи  дані  дослідження   щодо  територій  природно-заповідного

фонду  Полтавської  області   нами  для  Великобагачанського,  Гребінківського,

Миргородського районів запропоновано провести резервування територій для

подальшого заповідання. 

Пропонуємо ведення державного земельного реєстру                природно-

заповідного фонду, у першу чергу, для об’єктів загальнодержавного значення та

регіональних  ландшафтних  парків  у  розширеному  вигляді.  А  для  територій

місцевого значення – у скороченій формі. 

Запропоновано  вивчити  видове,  ценотичне  різноманіття  та  провести

середньо-  і  великомасштабне  картографування  природних  комплексів  та  їх

компонентів  для  здійснення  комплексного  моніторингу,  створення

геоінформаційних систем.

Різноманітність  природних  умов,  давні  природоохоронні  традиції,

вагомий науковий потенціал на Полтавщині створюють сприятливі умови для

розвитку заповідної справи. 

Ключові  слова:  природно-заповідний  фонд,  заказник,  національний

природний парк, пам’ятка природи, регіональний ландшафтний парк.
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