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Пояснення навчального матеріалу
1. Проблемне навчання.
Чому розуміння природи і дбайливе ставлення до неї мають бути найвищою чеснотою людини?
Викладач. Ми не успадкували Землю від наших предків. Ми беремо її в борг у наших нащадків.
Добре відомі такі висловлювання вчених:
1.Ліси передували людині – пустелі слідували за нею(Ф. Шатобріан).
2.Ми не зуміли зрозуміти, що не Земля належить нам, а ми належемо Землі (Р. Едберг).
Чи згодні ви із цими висловлюваннями?
Народна мудрість говорить: «Щоби покращити суспільство, почни з себе». Тому кожен із нас має не тільки знати й обговорювати можливі шляхи
розв’язання проблеми, а й власними прикладом доводити, що все можливо змінити на краще.
Саме природозаповідання - це один із ефективних форм збереження біорізноманіття.
Який комплекс дій передбачає прородозаповідання? (прородозаповідання – це не тільки охорона та збереження заповідних об’єктів різних
рангів).
Оголошення теми та мети уроку
2. Складання схеми «Значення заповідних об’єктів»
3. 3.Перегляд фрагменту відеофільму «Зелений рай – заповідник Асканія Нова»
4. 4. Сутність концепції екомережі.
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4.1.Розповідь викладача
Екомережа — це єдина територіальна система, яка утворюється з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення
природно-ресурсного потенціалу території, збереження ландшафтного і біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного й
рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
Екомережа — це сукупність територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і відповідно до законів
та міжнародних зобов'язань України підлягають особливій охороні (Закон України «Про екологічну мережу України»).
Ідею створення Всеєвропейської екологічної мережі (European Ecological Network, або EECONET) як системи взаємопоєднаних, цінних з
екологічної точки зору природних територій, запропонувала група голландських дослідників на Міжнародній конференції «Охорона природної спадщини
Європи через створення Європейської екологічної мережі» (м. Маастріхт, Нідерланди, 1993 р.). Мережа органічно інтегрується в ідею сталого розвитку і

є одним з потужних інструментів її втілення. Передумовою до виникнення Всеєвропейської екологічної мережі можна вважати зміну поглядів щодо
стратегії та тактики охорони природи, переоцінку значення і функціональної ролі заповідних територій. Серед фахівців з охорони природи провідних
країн поширилося переконання, що заповідні об'єкти та ділянки з різним природоохоронним статусом і режимом виконують передусім не лише функцію
збереження та розселення рідкісних і зникаючих, науково або естетично цінних видів біоти, важливих конкретних територій, екосистем, ландшафтів чи
інших окремих об'єктів природи, осередків біорізноманіття (біотичний аспект екомережі), а й забезпечують регуляцію біосферних процесів та
підтримують екологічну рівновагу, посилюють здатність біогеоценотичного покриву до самовідновлення (екостабілізуючий аспект екомережі).
Головна мета створення екомережі — загальне покращення стану довкілля, а також умов життя людини, забезпечення сталості існування
біосфери через усунення антропогенної фрагментації біогеоценотичного покриву, що склалася в процесі історичного розвитку суспільства, створення
його неперервності та функціональної цілісності й посилення за рахунок цього здатності до самовідновлення.
Питання формування Всеєвропейської екомережі було внесено у Всеєвропейську стратегію збереження біологічного та ландшафтного
різноманіття (Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy, або PEBLDS), прийняту на 3-й Всеєвропейській конференції міністрів охорони
довкілля (м. Софія, 23— 25 жовтня 1995 p.).
Основними нормативно-правовими актами, які регулюють процес формування Національної екомережі України, є Закон України «Про екологічну
мережу України» (№ 1864-IV від 24 червня 2004 р.) та Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі
України на 2000-2015 рр.» (№ 1989 від 21 вересня 2000 p.).
З формуванням, управлінням, збереженням та моніторингом Національної екомережі України також тісно пов'язані Закони України: «Про
охорону навколишнього природного середовища»; «Про основи містобудування»; «Про охорону земель»; «Про землеустрій»; «Про місцеве
самоврядування в Україні»; Водний, Лісовий і Земельний кодекси України та інші нормативно-правові акти України.
Домашнє завдання: опрацювати § 49

