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кабачка, патисона, гарбуза, цибулі, часнику, гороху, квасолі спаржевої. 
Результати досліджень вмісту 90Sr та 137Cs в овочах у 2008 році свідчать про те, 
що інтенсивність міграції цих РН у рослини залишається високою. Так, рівні 
вмісту 137Cs в овочевій продукції знаходились в діапазоні 1,9 – 45 Бк/кг, тобто в 
межах ДР-2006, а вміст 90Sr 1,5-57 Бк/кг – вище ДР-2006. Отже, інтенсивність 
накопичення 90Sr у рослинах й досі залишається високою. Це обумовлюється 
тим, що зростає частка мобільних форм радіостронцію, які легко засвоюються 
рослинами, та більш рівномірно розподіляються по ґрунтовому профілю в 
порівнянні з цезієм. З досліджених овочевих культур найбільші значення КП по 
137Cs характерне для моркви на торфових ґрунтах – 2,42 (Бк/кг)/(кБк/м2), 
найменші – для буряка – 0,17 (Бк/кг)/(кБк/м2). КП по 90Sr в овочах може 
складати: для картоплі – 0,28-2,3 (Бк/кг)/(кБк/м2), буряків – 0,19-
1,8 (Бк/кг)/(кБк/м2), моркви – 0,41-4,1 (Бк/кг)/(кБк/м2), капусти – 1,1-
2,4 (Бк/кг)/(кБк/м2), гарбуза – 0,9–1,4 (Бк/кг)/(кБк/м2). Капуста, в порівнянні з 
іншими овочевими культурами, найбільше акумулює 90Sr. Особливістю капусти 
є високий транспіраційний коефіцієнт (539-743) і «листовий індекс». Чим 
вищий цей показник, тим більшим буде ступінь затримання радіоактивних 
речовин поверхнею листя і вищим їх надходження до рослин. 

Особливості мінерального живлення, тривалість вегетаційного періоду, 
види і сорти сільськогосподарських культур та інші біологічні особливості 
рослин значною мірою визначають інтенсивність накопичення радіонуклідів у 
продукції овочівництва. Міжвидові відмінності 137Сs і 90Sr можуть сягати 20-30 
разів, а сортові 1,5-3 рази. Таким чином ведення сільськогосподарського 
виробництва на забруднених радіонуклідами територіях потребує заходів, 
спрямованих на зниження находження радіонуклідів із ґрунту у рослини з 
метою отримання продукцію, яка відповідатиме вимогам ДР-2006. 
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ПРО НЕДОЦІЛЬНІСТЬ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ  
РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «КАРАЛАРСЬКИЙ» 

 
Наразі більша частина понто-каспійських степів розорана, види степової 

флори та фауни перебувають в критичному стані. Одним з найбільших 
цілинних масивів в Європі є Караларський степ на півночі Керченського 
півострова. В 1988 р. тут було створено ландшафтний заказник площею 
5900 га, на всю площу якого поширювався досить строгий охоронний режим. 
Територія мала увійти до Казантипського природного заповідника, проте цього 
не сталося. З метою підвищення статусу цієї території групою з 21 фахівця на 
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чолі з С. А. Карпенко у 2005 р. було підготоване обґрунтування оголошення 
території національним природним парком, яке разом з необхідним пакетом 
документів було подано до Мінприроди України. В обґрунтуванні, зокрема, 
зазначено наявність не менше 30 видів рослин, 197 видів хребетних та 26 видів 
комах, що занесені до Червоної книги України, Європейського червоного 
списку та додатків Бернської та Боннської конвенцій; з цього числа не менше 
97 видів включено до Червоної книги України. За результатами подання, як нам 
відомо, у 2005 р. НПП «Караларський степ» включено до переліку об’єктів, що 
мають бути створені в найближчому майбутньому. Натомість у 2007 р. 
прийнято рішення про створення тут регіонального ландшафтного парку 
«Караларський». Згодом постав і проект положення про цей РЛП, 
ознайомлення з яким свідчить, що задекларований при створенні парку 
принцип пріоритетного збереження природних комплексів Караларського 
степу, додержаний не буде. Адже йдеться про зонування суцільного степового 
масиву — колишнього заказника та додаткових 1000 га, що увійшли до 
новоствореного РЛП та також мають значну природну цінність. Аналіз всіх 
наявних даних дозволяє стверджувати, що зменшення площі цієї пріоритетної 
природоохоронної території, недопустиме. Наразі в умовах, коли йдеться про 
межу стійкого існування всіх компонентів степової екосистеми, будь-яка 
подальша фрагментація території, посилення людської діяльності негативно 
вплине на збереження існуючих тут масивів степу та, а також на відтворення 
рідкісних видів тварин. Складені нами карти поширення таких червонокнижних 
степових видів, як Stipa brauneri, Orchis picta, Tulipa shrenkii, демонструють, що 
для існування їх стійких чисельних популяцій важливою є уся територія РЛП. 
Виявлені ж тут нещодавно Tulipa biflora, Crocus pallasii поширені плямами, 
подальші перспективи розширення їх популяцій безпосередньо залежать від 
стану збереженості прилеглих ділянок. Загалом, неприпустимість на цій 
території всіх видів діяльності, що можуть згубно вплинути на стан популяцій 
рослинного та тваринного світу, диктується законодавством України.  

Зважаючи на це, господарська зона та зони рекреації можуть бути 
сформовані лише за  рахунок прилеглих земель сіл Багерово, Чистопілля та 
Белінського, із залученням їх населення та ресурсів для функціонування парку. 
На території ж РЛП — заповідної зони парку має бути збережений режим 
використання території, що був вказаний в положенні про заказник 
«Караларський» від 2004 р. В ході діяльності парку тут можуть бути дозволені 
хіба що такі невиснажливі форми діяльності, як екскурсії-подорожі в природу, 
історико-краєзнавчі мандрівки. Зважаючи на значну археологічну цінність 
території, необхідно вирішити й питання про спеціальні дозволи на місця та час 
ведення археологічних розкопок, що передбачатимуть контроль за 
рекультивацією задіяних в розкопках невеликих фрагментів. Такі ж форми 
діяльності, як промисловий туризм, стаціонарний оздоровчий відпочинок, а 
також такі види використання території як ралі, масові військово-патріотичні 
ігри, мають реалізовуватися тільки за межами заповідного ядра — тобто 
території новоствореного регіонального парку. 
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