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ПОСТАТІ, ПОДІЇ, ПОВІДОМЛЕННЯ
Надія СТЕЦЬКО
НОВЕ МОНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
У 2014 році опубліковано монографію
П.Л.Царика, Л.П.Царика "Регіональний ландшафтний парк "Загребелля" у системі заповідного і рекреаційного природокористування", у
якій висвітлено питання ролі і місця рекреаційного і заповідного природокористування у
збалансованому розвитку, оцінки природних
умов парку, його природно-ресурсного потенціалу, здійснено функціональне зонування території РЛП, розглянуто його місце і роль у
локальній екомережі.
Актуальність проведеного дослідження
обумовлена роллю і значенням регіонального
парку "Загребелля" у збалансованого розвитку
міста Тернопіль, у формуванні стійкого навколишнього середовища для існування живих організмів, і екологічно безпечного середовища
для проживання людей. Дане дослідження є
одним із системи наукових напрацювань екологічного і природоохоронного спрямування,
проведених науковцями науково-дослідної лабораторії "Моделювання еколого-географічних
систем" кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Комплексне вивчення території РЛП, впливу на неї господарського сектора міста, оцінки
рекреаційних навантажень відвідувачів вимагало проведення аналізу літературних джерел,
фондових матеріалів управлінських структур:
відділу благоустрою та екології управління
житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради, департаменту екології та
природних ресурсів Тернопільської обласної
державної адміністрації; та фондових матеріалів науково-дослідної лабораторії "Моделювання еколого-географічних систем" Тернопільського національного педагогічного університету.
При підготовці монографії авторами використані матеріали фітосозологічних досліджень рослинності, проведених науковцями Інституту екології Карпат НАН України та Львівського національного університету імені
І.Франка (1994), під керівництвом к.б.н. Кагала
О.О. та к.б.н. Зеленчука А.Т.; матеріали інвентаризації та таксації зелених насаджень РЛП

"Загребелля" Львівської державної лісовпорядної експедиції (1998-1999), наукові публікації з
проблем вивчення антропогенного впливу на
ландшафти парку к.г.н., доц. Чернюк Г.В., дослідження екостанів природних компонентів та
інтегральної еколого-географічної ситуації Вітенка І.М., оцінки природних рекреаційних ресурсів Новицької С.Р., організації екостежок та
підходи до оцінки їх рекреаційної дигресії
Бабюк Л.В., вивчення орнітофауни, проведені
під керівництвом д.с-г.н., проф. Кваші В.М. та
інші наукові публікації і матеріали.
На завершальному етапі польових досліджень парку авторами впродовж весняного і
літнього періодів були проведені обстеження
флори і червонокнижних видів рослин, зеленокнижних угруповань водної рослинності,
екологічного стану деревних насаджень, санітарного стану території, інтенсивності рекреаційних потоків за видами рекреаційних занять,
стану природних рекреаційних ресурсів, впливу антропогенних навантажень на природні
комплекси РЛП тощо.
За ініціативи і участі викладачів кафедри
геоекології та методики викладання екологічних дисциплін ТНПУ і студентів-активістів вузівської дружини з охорони природи проведена акція з прибирання сміття та благоустрою
території парку, яка межує з акваторією Тернопільського ставу.
Виконане дослідження і публікація його
матеріалів стане певним внеском від наукової
спільноти Тернопільського національного педагогічного університету у розбудову і змістовне наповнення проекту-ініціативи "Громада
і місто", скеровуваного Тернопільською міською радою та міжуніверситетською науководослідною лабораторією розвитку міста.
Опубліковані матеріали матимуть певне застосування у подальших дослідженнях науковців, аспірантів, вони можуть бути використані
при викладанні краєзнавчо-екологічних дисциплін магістрантам, студентам, учням загальноосвітніх навчальних закладів, краєзнавцями,
природознавцями, усіма небайдужими до природи, проблем її збереження, раціонального
використання і відтворення.
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