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В
олинське Полісся нині все більше
привертає до себе увагу науковців та
природоохоронців. Розташоване на

стику трьох держав, України, Білорусії та
Польщі, воно є однією із найбільш цікавих
частин унікального європейського краю %
Полісся. Лісові, болотні, озерні та заплавні
екосистеми Волинського Полісся як
надзвичайно цінні природні території
мають неабияке значення для збереження
європейської та світової природної
спадщини.

Саме тому в цій частині Європи
створено міжнародний біосферний
резерват "Західне Полісся", до якого з
боку України увійшов Шацький національ(
ний природний парк, з комплексом озер,
яким надано статус Рамсарських угідь.

Статус водно(болотних угідь між(
народного значення мають і найбільш
цінні ділянки заплав Прип'яті та Стоходу,
які також розташовані в межах
Волинського Полісся.

Надзвичайно цінними в природо(
охоронному та науковому аспектах є
лісовий масив Цуманська Пуща,
розташований на крайній південній межі
лісової зони Нині ця територія, що
сформувалась під впливом льодовика,
являє собою праліси дубових та сосново(
дубових лісів, які утворюють  своєрідний
комплекс із болотами різних типів,
ділянками лук по водотоках, чорно(

вільшняками. Цей природний регіон
зберігає надзвичайно багате біорізно(
маніття, яке до того ж відзначається
високою своєрідністю.

Останніми роками Волинське Полісся
досліджується як складова частина
Поліського природного коридору.
Особлива увага приділяється вивченню і
збереженню біорізноманіття його
ключових територій, вивченню і охороні
водно(болотних угідь, зокрема природних
комплексів озер, а також формуванню
системи нових природно(заповідних
об'єктів.

Від редакції. На сторінках нашого
часопису вже подавались матеріали
стосовно природоохоронних територій
Волинського Полісся, лісів та озер цього
чудового краю (№№        ). 

Даний випуск "Живої України" також
присвячений "синьоокій Волині". 

Статті підготовлені на основі
досліджень українських вчених: доктора
біологічних наук Тетяни Андрієнко та
Володимира Щербака, кандидатів
біологічних наук Миколи Клестова, Олени
Прядко,  а також провідного спеціаліаліста
Держуправління охорони навколишнього
природного середовища у Волинській
області Михайла Химина та фахівця в
галузі природоохоронної справи
кандидата філологічних наук Ольги
Крижановської.
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Розширення і оптимізація системи

територій та об"єктів природно�

заповідного фонду регіону (ПЗФ)

Важливою складовою та приори(
тетним напрямком природоохоронної
діяльності останніх років у Волинському
Поліссі є:

( створення нових природно(
заповідних територій;

( розширення територій існуючих
об'єктів ПЗФ;

( інвентаризація природних комп(
лексів та оцінка сучасного стану існуючих
об'єктів ПЗФ;

( оптимізація системи ПЗФ регіону
з наданням переваги створенню значних
за площею природоохоронних установ
поліфункціонального призначення (на(
ціональні природні парки, регіональні
ландшафтні парки).

Першочергові завдання на сьогод(
нішній день такі:

1.Організація національного природ(
ного парку на базі існуючого регіонального
ландшафтного парку "Прип'ять(Стохід",
створення якого на площі близько 39000
га наближується до завершення.

2. Створення регіонального ланд(
шафтного парку (РЛП)"Цуманський", а
згодом ( більшого за площею  Національ(
ного природного парку (НПП) "Цуманська
Пуща" ("Ківерцівський").

3. Створення нових об'єктів ПЗФ на
найбільш цінних у природоохоронному і
науковому відношенні територія регіону. 

Перелік територій та об'єктів

природно�заповідного фонду,

створених та розширених за

матеріалами обґрунтувань Наукового

центру заповідної справи на території

Волинської області

1. Лісовий заказник місцевого

значення "Дольський".Площа 73,6 га,
Любешівський р(н, с.Дольськ, державне
підприємство Любешівське лісомисливсь(
ке господарство (раніше Любешівське
ДЛМГ), Дольське лісництво, кв. 4, вид. 32;
кв. 7, вид. 29,31,32; кв. 8, вид. 7, кв. 14,
вид. 34,35,37; кв. 16, вид. 35; кв. 17, вид.
40; кв. 18, вид. 10,11,13, утворений
рішенням облради від 25.07.03 № 5/33.

2. Ландшафтний заказник місцево�

го значення "Берег річки". Площа 65,2
га, Ківерцівський р(н, с. Яківці, державне
підприємство Цуманське лісове господар(
ство (раніше Цуманський ДЛГ), Горинське
лісництво, кв. 44, вид. 16(21; кв. 46, вид.
11(16,37,39(42,44; кв. 47, вид. 20(25,
утворений рішенням облради від 16.12.03
№ 9/12.

3. Лісовий заказник місцевого зна�

чення "Друга Гута". Площа 62,7 га,
Ківерцівський р(н, с. Берестяне, державне
підприємство Цуманське лісове господар(
ство, Берестянське лісництво, кв. 56, вид.

5(7; кв. 57, вид. 7(9,11(15, утворений
рішенням облради від 16.12.03 № 9/12.

4. Загальнозоологічний заказник

місцевого значення "Кемпа". Площа
120 га, Ківерцівський р(н, с. Сильне,
державне підприємство Цуманське лісове
господарство, Сильненське лісництво, кв.
2, утворений рішенням облради від
16.12.03 № 9/12.

5. Загальнозоологічний заказник

місцевого значення "Різнолісся".

Площа 128 га, Ківерцівський р(н, с.
Сильне, державне підприємство Цуман(
ське лісове господарство, Сильненське
лісництво, кв.32, утворений рішенням
облради від 16.12.03 № 9/12.

6. Заповідне урочище місцевого

значення "Діброва�1", площа 65 га,
Ківерцівський р(н, м. Ківерці, державне
підприємство Ківерцівське лісове госпо(
дарство, Ківерцівське лісництво, кв.140,
141, 151, утворений рішенням облради від
16.12.03 № 9/12.

7. Заповідне урочище місцевого

значення "Зозулині черевички". Площа
65 га, Ківерцівський р(н, с. Звози, держав(
не підприємство Ківерцівське лісове
господарство, Ківерцівське лісництво,
кв.113,114, утворений рішенням облради
від 16.12.03 № 9/12.

8. Ландшафтний заказник місцево�

го значення "Лопатенська діброва".

Площа 2140,7 га (до розширення 1124 га),
Ківерцівський р(н, с. Берестяне, с. Жура(
вичі, державне підприємство Цуманське
лісове господарство, Партизанське ліс(
ництво, кв. 12(17, 19(24, 26(27, 29(30, 34(
35; Берестянське лісництво, кв.17, вид.15,
20, 22, 23; кв.22, 1(15, 17(20, 22(36, 38(45,
розширений рішенням облради від
16.12.03 № 9/12.

9. Загальнозоологічний заказник

місцевого значення "Зубр". Площа 4050
га (до розширення 2732 га), Ківерцівський
р(н, с. Звірів, с. Муравище, державне
підприємство Ківерцівське лісове госпо(
дарство, Звірівське лісництво, кв.1(16, 21(
27, 31(37, 43(45, Муравищенське лісницт(
во, кв.6(7, 11(12, 23(24, 31(36, 43(47, роз(
ширений рішенням облради від 16.12.03
№ 9/12.

10. Загальнозоологічний заказник

місцевого значення "Чортове болото".

Площа 668,4 га (до розширення 207,9 га),
Ківерцівський р(н, с. Берестяне, с. Скре(
готівка, с. Холоневичі, державне під(
приємство Цуманське лісове госпо(
дарство, Берестянське лісництво, кв. 29,
вид. 3(4, 6(7, 14; кв. 30; кв. 36; вид. 18(27;
кв. 37; кв.37, вид. 4(15; кв. 45; кв. 46;
Горинське лісництво, кв. 4, вид. 3(6,24,28;
кв. 8, вид. 12(13, 28(30, 39; Холоневичів(
ське лісництво, кв.64,65, розширений
рішенням облради від 16.12.03 № 9/12

12. Заповідне урочище місцевого

значення "Цуманська пуща". Сюди увій(
шли новостворені і розширені ПЗФ перед
цим: ландшафтний заказник "Берег річки",

ландшафтний заказник "Лопатенська діб(
рова", лісовий заказник "Друга Гута,
загально зоологічний заказник "Чортове
болото", площа 8930,6 га (створене на базі
існуючого ПЗФ, загальна площа якого до
реорганізації 3543,3 га), Ківерцівський р(
н, с. Берестяне, с. Журавичі, державне
підприємство Цуманське лісове господар(
ство, Берестянське лісництво, кв. 2, 4, 7,
12, 15(17, 20(22, 25(26, 29(30, 34(36, 43(
46, 48, 54(57; Горинське лісництво, кв.1(
11, 15, 19, 22, 23, 26(27, 29, 38(39, 43(47;
Партизанське лісництво, кв. 12(17, 19(24,
26(30, 34(35, 39(40; Цуманське лісництво,
кв. 1, 3(7, 10(13, 15(16, 18(20; Холоневи(
чівське лісництво, кв. 50, 55, 61, 64(65,
реорганізований рішенням облради від
29.03.05 № 19/27.

Таким чином за 2002(2005 роки
на території Волинської області за
матеріалами НЦЗС було створено,
розширено та реорганізовано 12
територій ПЗФ, при цьому загальна площа
ПЗФ зросла на 8760,6 га (чистий приріст
площі з врахуванням усіх змін).

Expansion and optimization of a system
of territories and objects of the nature con(
servation fund of the region

The main constituent and priority direc(
tion of the nature conservation activities for
the last years in Volyn Polissia are the follow(
ing:

( formation of new nature conserva(
tion territories;

( expansion of territories of already
being objects of the NCF;

( inventory of the nature complexes
and assessment of contemporary state of
already existent objects of the NCF;

( optimization of a system of the NCF
of the region with accordance of prevailing for
creation of considerable by an area of the
nature conservation agencies of polyfunc(
tional significance (national nature parks,
regional landscape parks).

List of territories and objects of the nature
conservation fund formed and spread by the
materials of foundations of the Scientific
Centre of the Reserve Matter in Volyn' Region
territory

ЗАПОВІДНА СПРАВА

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА ОХОРОНА КЛЮЧОВИХ ТЕРИТОРІЙ 
ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ

Найбільш цінними природними

ділянками Волинського Полісся є,

безумовно, території, які займає

Шацький національний природний

парк (НПП), регіональний

ландшафтний парк (РЛП) "Прип'ять/

Стохід", зокрема, територія

Любешівського району, що має увійти

до проектованого НПП "Прип'ять/

Стохід" , а також унікальний лісовий

масив "Цуманська Пуща" . 
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Вивчення території РЛП "Прип'ять%
Стохід", а також ділянок, що планується
включити до складу проектованного НПП

"Прип"ять%Стохід", все більше переконує, що
ця місцевість є унікальною не лише для України,
але й для Європи в цілому. 

Заплавна територія басейну Прип'яті
розділена на дві частини ( південно(східну
та північно(західну. Південно(східну
частину можна назвати Прип'ять(
Стохідською, вона являє собою територію,
яку займає РЛП "Прип'ять(Стохід" в межах
Волинської області. Це частина заплави р.
Стохід у її нижній течії та відповідна
частина заплави р. Прип'яті. Північно(
західна ділянка, яку можна назвати
Прип'ятською, являє собою заплаву та
частково борову терасу р. Прип'яті ( від оз.
Люб'язь до оз. Невір та частину заплави р.
Турії при її злитті з р. Прип'яттю.

Рослинний світ. У прирусловій
частині річок, зокрема Прип'яті,
знаходиться своєрідний комплекс водної
рослинності, прилеглих боліт та
заболочених лук. Тут переважають зарості
очерету (Phragmites australis), рідше
трапляються угруповання лепешняку
великого (Glyceria maxima), рогозу
вузьколистого (Typha angustifolia), нерідко
з кущами верби попелястої (Salix cinerea).
Багатою та різноманітною є прибережно(
водна флора. Особливо великі популяції
утворюють м'ята водяна (Mentha aquati%
ca), плакун верболистий (Lithrum sali%
caria), незабудка болотна (Myosotis palus%
tris). Із водних ценозів значні площі
займають угруповання водяного різака
алоевидного (Stratiotes aloides), часто
трапляються ценози рдесників
вузлуватого (Potamogeton nodosus) та
блискучого (P. lucens). Зрідка, особливо у
тихих затоках, трапляються зарості
латаття ( як білого, поширеного майже по
всій рівнині України (Nymphaea alba), так і
сніжно(білого (N. candida), характерного
насамперед для Полісся. До русел
прилягають евтрофні болота, переважно
купинноосокові, з домінуванням осок
омської (Carex omskiana) та зближеної (C.
appropinquata). 

На відміну від інших значними за
площею та важливих природно(
заповідних територій Волинського
Полісся, лісова рослинність займає тут
меншу частину території і не утворює
великих лісових масивів. Найбільшими з
них є Сваловицька та Бучинська дачі на
Прип'ять(Стохідській ділянці парку між
руслами обох річок. Переважають, як
повсюдно на Поліссі, соснові
деревостани, участь мішаних та листяних
лісів невелика, менша, ніж в інших
регіонах Полісся. Серед соснових лісів
добре виявлені дві групи. Перша ( це
типові для Українського Полісся чорницеві
та чорницево(зеленомохові ліси, в яких
нерідко співдомінують молінія (Molinia

caerulea) та орляк (Pteridium aquilinum), є
низка рідкісних та малопоширених
бореальних видів. Друга група соснових
деревостанів, характерна саме для цього
регіону, ( це соснові ліси булавоносцеві та
булавоносцево(лишайникові на піщаних
горбах. У Західному Поліссі заростання
пісків відбувається насамперед із
переважанням центральноєвропейського
виду булавоносця сіруватого (Corynepho%
rus canescens), в якому поступово
формується лишайниковий покрив. Такі
ліси повсюдно формуються на борових
терасах річок Прип'яті та Стоходу. Листяні
ліси трапляються на території парку
зрідка, але є важливими для збереження
фіторізноманіття  ( тут зростає чимало
неморальних видів, у тому числі рідкісних.
Особливий науковий інтерес становлять
невеликі ділянки пригніченого дуба, які
подекуди трапляються на прируслових
гривах та борових терасах Прип'яті та
Стоходу. Вони є справжніми осередками
фіторізноманіття.

Серед боліт цієї території
переважають евтрофні, що пояснюється
проточним зволоженням більшої частини
території. Болота тут трапляються
нерідко, але не утворюють великих
масивів, розміщуючись здебільшого в
гідрофільних комплексах. Сфагнові
болота трапляються рідко і досягають
переважно невисокого ступеня розвитку.
Характер боліт цієї місцевості значно
відрізняється від загального характеру
боліт Волинського Полісся ( тут
переважають евтрофні трав'яні болота. 

Луки здебільшого болотисті та
торф'янисті, справжні луки займають
менші площі. Дуже своєрідною є
рослинність пісків (псамофітна). У
флористичному ядрі псамофітних видів на
цій території добре виявлені дві групи (
центральноєвропейські (які знаходяться
тут неподалік від східної межі свого
ареалу) та псамофітні (з більш широким
ареалом). До першої групи крім
найпоширенішого домінанта булавоносця
сіруватого належать жабники малий
(Filago minima) та польовий (F. arvensis),
тисдалія голостебла (Teesdalia nudicaulis),
очиток шестирядний (Sedum sexangulare).
Серед видів із ширшим ареалом
найбільшу роль у заростанні відіграють
куничник наземний (Calamagrostis
epigeios), келерія сиза (Koeleria glauca),
цмин піщаний (Helychrysum arenarium).

Серед рослинних угруповань є чимало
рідкісних, вісім із них занесені до Зеленої
книги України. До них належать чотири
типові угруповання старих лісів. Серед
водних угруповань рідкісними є
угруповання альдрованди пухирчастої
(Aldrovanda vesiculosa), латаття білого та
сніжно(білого, а також глечиків жовтих
(Nuphar luteum).

Флора території проектованного НПП
"Прип'ять(Стохід", незважаючи на те, що
він знаходиться в північній смузі Полісся, є

У складі флори території парку (в

межах проектованого НПП)

виявлено понад 40 рідкісних видів.

Серед них 3 види підлягають

охороні на міжнародному рівні

(занесені до Додатку I Бернської

конвенції), 20 / на державному

рівні (занесені до Червоної книги

України), 9 / на регіональному

рівні (занесені до обласного

переліку рідкісних видів). Низка

виявлених тут видів є кандидатами

для включення до Червоної книги

України та обласного списку

рідкісних видів.

ЗАПОВІДНА СПРАВА

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

"ПРИП'ЯТЬ�СТОХІД" (ПРОЕКТОВАНИЙ)
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досить багатою і дуже різноманітною. Все
нові і нові цікаві флористичні знахідки (так,
як і фауністичні рідкості) ще більше
переконували нас в необхідності
створення тут національного природного
парку для охорони своєрідного
біорізноманіття цілого регіону.
Географічним положенням даної території
обумовлене переважання у флорі парку
бореальних видів із голарктичними та
євразійськими ареалами. Значно менше
поширенні неморальні види мішаних та
листяних лісів. Характерною особливістю
парку можна вважати значну участь
центральноєвропейських видів. Більшість
з них трапляються в Україні саме в
Західному Поліссі і лише деякі види в
своєму поширенні досягають долини
Дніпра. Тут виявлено чимало серед рослин
виявлено рідкісних та малопоширених
видів. Хоча для складання повного списку
флори необхідними є подальші
дослідження, у флорі майбутнього НПП
"Прип'ять(Стохід" вірогідно буде
нараховуватись від 700 до 800 видів вищих
судинних рослин ( це більше ніж третина
флори всього Українського Полісся.
Видами, занесеними до Бернської
конвенції, є альдрованда пухирчаста
(Aldrovanda vesiculosa), сальвінія
плаваюча (Salvinia natans) та зозулині
черевички справжні (Cypripedium calceo%
lus). Усі ці види ( дуже рідкісні для
Українського Полісся, вони частіше
трапляються в інших регіонах України.
Досить значним виявився перелік видів
флори парку, занесених до Червоної книги
України. Серед цих 20 видів ( бореальні
види, які є гляціальними реліктами: береза
низька (Betulus humilis), верба Старке
(Salix starkeana), баранець звичайний
(Huperzia selago). У списку наявна низка
орхідних, які в цьому регіоні менш
поширені, ніж в більш південних частинах
Полісся, проте їх виявлено 11 видів. Тут
знайдені деякі рідкісні центрально(
європейські види ( осока затінкова (Carex
umbrosa), щитолисник звичайний
(Hydrocotyle vulgaris). На цій території
зростають і рідкісні види, бореальні та
центральноєвропейські, які увійдуть до
третього видання "Червоної книги
України", яке нині створюється, ( це
астрагал піщаний (Astragalus arenarius),
борідник паростковий (Jovibarba sobolif%
era), верба лапландська (Salix lapponum),
малий комонник зігнутий (Succisella
inflexa) та деякі інші.

Тваринний світ. Надзвичайно
багатою і специфічною є фауна даної
території. На цей час тут виявлено 267
видів хребетних: кісткових риб ( 26,
земноводних ( 11, плазунів ( 6, птахів (

192, ссавців ( 31 вид. 
За результатами досліджень фауни

хребетних, на території проектованого
НПП "Прип"ять(Стохід" зареєстровано 26
видів, занесених до Червоної книги
України ( мінога українська (Eudontomyzon
marinae), ропуха очеретяна (Bufo calami%
ta), лелека чорний (Ciconia nigra), казарка
червоновола (Rufibrenta ruficollis), гоголь
(Bucephala clangula), скопа (Pandion hali%
aetus), лунь польовий (Circus cyaneus),
шуліка рудий (Milvus milvus), змієїд
(Circaetus gallicus), орел(карлик
(Hieraaetus pennatus), підорлик малий
(Aquila pomarina), беркут (Aquila
chrysaёtus), орлан(білохвіст (Haliaeetus
albicalla), глушець (Tetrao urogallus),
журавель сірий (Grus grus), кулик(сорока
(Haematopus ostralegus), коловодник
ставковий (Tringa stagnatilis), кульон
великий (Numenius arquata), крячок
каспійський (Hydroprogne caspia), пугач
(Bubo bubo), сорокопуд сірий (Lanius excu%
bitor), очеретянка прудка (Acrocephalus
paludicola), горностай (Mustela erminea),
норка європейська (Mustela lutreola),
борсук (Meles meles), видра річкова (Lutra
lutra). Сім видів занесено до
Європейського Червоного списку тварин,
що знаходяться під загрозою зникнення у
світовому масштабі. Зокрема, це казарка
червоновола, шуліка рудий, орлан(
білохвіст, деркач (Crex crex), очеретянка
прудка, вовк (Canis lupus) та видра
річкова. 18 видів охороняється Червоним
списком Міжнародного союзу охорони
природи ( мінога українська, гольян
озерний (Eupalasiella percnura), карась
золотистий (Carassius carassius), тритон
гребінчастий (Triturus cristatus), кумка
звичайна (Bombina bombina), рахкавка
звичайна (Hyla arborea), черепаха
болотяна (Emys orbicularis), ящірка
живородна (Lacerta vivipara), казарка
червоновола, орлан(білохвіст, деркач,
очеретянка прудка, норка європейська,
видра річкова, бобер європейський
(Castor fiber), білка звичайна (Sciurus vul%
garis), вовчок горішковий (Muscardinus
allavenarius), мишка лучна (Micromys minu%
tus).

За міжнародними критеріями ІВА(
територій (території, важливі для
збереження видового різноманіття та
кількісного багатства птахів), ця територія
віднесена до Українського та
Європейського каталогів ІВА(територій
відповідно до показників чисельності
окремих видів, зокрема лелеки чорного,
підорлика малого, журавля сірого,
деркача, пугача, а також таких видів, як
бугай Botaurus stellaris (100(120 гніздових
пар), бугайчик Ixobrychus minutus (80(
100), лебідь(шипун Cygnus olor (500(700
особин зимуючих), чирянка велика Anas
querquedula (500(1000 гніздових пар),
лунь лучний Circus pygargus (7(10
гніздових пар), погонич звичайний Porzana
porzana (3000(6000 гніздових пар),
погонич малий Porzana parva (2000(3000
гніздових пар), грицик великий Limosa
limosa (500(700 гніздових пар),
коловодник звичайний Tringa totanus (700(
1000 гніздових пар), крячок чорний
Chlidonias niger (1000(3000 гніздових пар,

4000(6000 мігрантів), крячок білокрилий
Chlidonias leucopterus (4000(6000
гніздових пар, 20000(30000 мігрантів),
кобилочка річкова Locustella fluviatilis (50(
100 гніздових пар), кобилочка солов'їна
Locustella luscinioides (700(900 гніздових
пар), очеретянка лучна Acrocaphalus

schoenobaenus (7000(12000).

National Nature Park Prypiat'(Stokhid
(projected)

Study of the territory RLP and projected
NNP Prypiat'(Stokhid proof these places are
unique not only for Ukraine but for Europe on
the whole. Here mostly pine(trees predominate.
Deciduous forests occur seldom, but are impor(
tant for the conservation of phytodiversity. Small
locations of oppressed oak, which rarely occur
in river(side ridges and terraces of coniferous
forests of the Prypiat' and Stokhid, are especial
scientific interest. Among plant communities
there are many rare, from which the eight com(
munities are listed in the Green Data Book of
Ukraine. Four communities of old forests belong
to them.

In spite of the projected NNP Prypiat'(
Stokhid is in the northern strip of Polissia the
flora of territory is quite wealth and very diverse.
More than 40 rare species of plants were found
in flora composition in the park area. Among
them 3 species are subject to protection at the
international level (the Appeendix I of the Bern
Convention), 20 ( at the national level (the Red
Data Book of Ukraine), 9 ( at the regional level
(regional list of rare species). Fauna of that ter(
ritory is exclusively wealth and peculiar. Up to
date there are 267 species of vertebrates, 26
species of fish, 11 of amphibians, 6 ( reptiles,
192 ( birds, 31 ( mammals. As a consequence
of vertebrate study 26 species are listed in the
Red Data Book of Ukraine. By the international
criteria IBA(territories (territories important for
conservation of specific diversity and quantita(
tive wealth of birds) are assign to Ukrainian and
European catalogues of IBA(territories by the
indications of numbers of some species (grey
crane, black stork and other species).

ПІДПИСИ ДО ФОТО

1. Заплава р. Прип'ять
2. Русло р. Стохід 
3. Сосновий ліс (Бучинська дача)
4. Козельці українські ( Европейський
червоний список) 
5. Купинно*осокове болото під
Маяковою горою. 
Фото М. Клєстова

На досліджуваній території

зустрічається: 229 видів хребетних

охороняються Конвенцією про

охорону дикої флори і фауни та

природних середовищ існування в

Європі; 49 видів птахів віднесені до

Угоди про збереження афро/

євразійських мігруючих водно/

болотяних птахів; 1 вид кажанів

віднесено до Угоди про

збереження кажанів в Європі; 27

видів хребетних охороняються

Конвенцією про міжнародну

торгівлю видами дикої фауни і

флори, що перебувають під

загрозою зникнення.
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Тут в єдиному масиві зосереджені
численні асоціації бореальних та
неморальних видів, які являють

собою географічно та історично різні
природні комплекси. Вони можуть бути
еталоном неповторної та самобутної, досі
мало вивченої природи південної частини
Українського Полісся.

Вивчення біорізноманіття рослин�
ного і тваринного світу території
Цуманської пущі виявило її непересічну
цінність. Своєрідний характер Цуман�
ської пущі обумовлений її розташу�
ванням у південній смузі Полісся на
межі з Волинським лесовим плато.
Значну площу тут займають досить
багаті ґрунти, зайняті дубовими лісами,
які символізують Цуманську Пущу.
Проте, пуща в цілому � це складний
комплекс рослинних угруповань. Він
сформувався там, де зупинилися
льодовикові води, затримані підви�
щеним краєм Волинського лесового
плато. Крім флювіогляціальних нашару�
вань, вони залишили долини, в яких
сформувалися болота, а на їх терасах �
соснові ліси. Все це обумовлює не�
повторність даної території як особ�
ливого куточка Українського Полісся.

Рослинний світ. У межах проекто�
ваного національного природного парку
найбільше екологічне та наукове
значення мають дубові та грабово�дубові
ліси ( фото      ). Вони переважали в
рослинному покриві території до того,
як почалося інтенсивне використання
лісів людиною. Нині старі дубові та
дубово�грабові ліси віком до 120 років з
дубами діаметром до 90�100 см
збереглися здебільшого на природно�
заповідних територіях. На деяких
ділянках, переважно в так званій
Лопатинській діброві, відмічений клен�
явір � рідкісний для Полісся
центральноєвропейський вид. Соснові
та дубово�соснові ліси пущі приурочені
до бідніших ґрунтів на терасах нинішніх
та колишніх водотоків і є в цілому

типовими для Українського Полісся.
Основні площі лук зосереджені в

заплаві р. Кормин та по краях болотних
масивів. Це справжні дрібнозлакові луки
в комплексі з торф'янистими. Болота
переважно евтрофні, торфові, купинно�
осокові та лісові вільхові. Найбільшим
болотним масивом є Чортове болото.
Мезотрофні ценози переважно трап�
ляються на болотах�блюдцях, вони є
рідкісними утвореннями для цієї півден�
ній смуги Полісся. Водна рослинність
трапляється фрагментарно.

У цілому в рослинному покриві
Цуманської пущі спостерігається значна
ценотична різноманітність та переважно
� флористичне багатство синтаксонів. До
Зеленої книги України занесено сім
лісових та водних угруповань.

У складі флори пущі значне місце
займають види рослин, які підлягають
охороні на різних рівнях. На міжнарод�
ному рівні охороняються смілка
литовська (Silene lithuanica) � вид із
Європейського Червоного списку, який
утворює на цій території численні
популяції, а також види, занесені до
Додатку I Бернської конвенції. Це дуже
рідкісні для Полісся види � зозулині
черевички справжні (Cypripedium calceo�
lus) та кальдезія білозоролиста (Caldesia
parnassifolia).

Серед раритетної компоненти флори
Цуманської пущі � 20 видів із Червоної
книги України. Найрідкіснішими з них є
центральноєвропейські види � дрочок
крилатий (Genistella sagittalis) та астран�
ція велика (Astrantia major), а також
діфазіаструм Зейлера (Diphasiastrum
zeilleri) � дуже рідкісний вид плаунових.
Тут відмічені також види, які планується
включити до III видання Червоної книги
України, � малий комонник зігнутий
(Succisella inflexa) та клопогін євро�
пейський (Cimicifuga europaea).

Із регіонально рідкісних, що охоро�
няються у Волинській області, виявлено
11 видів. Серед них вужачка звичайна
(Ophioglossum vulgatum), косарики чере�

питчасті (Gladiolus imbricatus), багато�
ніжка звичайна (Polypodium vulgare). Ми
запропонували занести до списку видів,
що охороняються у Волинській області,
деякі рідкісні види, виявлені нами у
Цуманській пущі. Серед них �
жимолость пухнаста (Lonicera
xylosteum), орлики звичайні (Aquilegia
vulgaris), кадило сарматське (Melittis sar�
matica). Особливо слід відмітити, що в
пущі знайдено декілька локалітетів
костриці найвищої (Festuca altissima). Це
рідкісний реліктовий вид флори
рівнинної частини України, який зростає
переважно в Карпатах. Цей вид, як і
жимолость пухнаста та клопогін
європейський (Cimicifuga europaea), є
рідкісним для Українського Полісся
видами (Андрієнко та ін., 2004).

Тваринний світ. Характер фауни
Цуманської пущі значною мірою
визначають її географічне розташу�
вання, особливості рельєфу, розподіл та
склад рослинності.

Наявність на цій території значних
площ листяних (дубових та грабово�
дубових), мішаних (з переважанням
дуба та сосни) та соснових лісів, а також
заболочених ділянок і численних водо�
токів створюють різноманітні біотопи �
саме це є причиною багатства та
різноманітності фауни цього унікаль�
ного куточка Українського Полісся.

Важливим чинником слід визнати й
те, що фауна цієї частини Полісся, як і
флора, є відносно молодою. Її характе�
ризує наявність помітної кількості
пограничноареальних видів, які пере�
бувають тут на південній межі свого
поширення (рись, глушець, тетерук,
рябчик, чорниш, сорокопуд сірий та
деякі інші).

У складі фауни Цуманської пущі
переважають лісові види (неморальні і
бореальні), значну частку становлять
широкоареальні види � мешканці лук,
водойм та боліт. Представлені тут і
тварини�синантропи, які екологічно
пов'язані з агроландшафтами, в тому
числі й помешканнями людини.

За узагальненими даними на
території Цуманської пущі виявлено 249
видів хребетних тварин, з них кісткових
риб � 23, земноводних � 11, плазунів � 7,
птахів � 166, ссавців � 42 види.

За співвідношенням між фаунами
хребетних зазначеної території, Волині
та всієї України, хребетні регіону
становлять 64,1%, а їх класи � 61,3�100%
від фауни Волині і відповідно 31,8% та
12,4�69,2% фауни України. Доволі високі
показники за співвідношенням до
Волині (30�67,4%) та до України  в
цілому (11,5�40,3%) мають види хребет�
них, які охороняються (Червоні книги,
Червоні списки, міжнародні конвенції та
угоди). 

Таблиця 1. Таксономічна характеристика фауни хребетних Цуманської пущі

Назва класу
Кількість

класів
Кількість

рядів
Кількість

родин
Кількість

родів
Кількість

видів

Кісткові риби Osteichthyes 1 5 8 22 23

Земноводні Amphibia 1 3 5 5 11

Плазуни Reptilia 1 3 4 5 7

Птахи Aves 1 16 41 101 166

Ссавці Mammalia 1 6 19 35 42

Усього хребетних Vertebrata 7 35 79 171 249

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

ЦУМАНСЬКА ПУЩА
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ЦУМАНСЬКА ПУЩА
TSUMANS'KA PUSHCHA

На території Цуманської Пущі зустрічається 206

видів хребетних тварин, що охороняються

Конвенцією про охорону дикої флори і фауни та

природних середовищ існування в Європі (Берн,

1979), або Бернською конвенцієюї (1998), 31 вид

птахів, віднесених до охоронних списків Угоди про

збереження афро/євразійських мігруючих водно/

болотяних птахів (    ?????, 1999), 3 види кажанів,

віднесені до Угоди про збереження кажанів в Європі

(????,1999), 29 видів хребетних, охороняються

Конвенцією про міжнародну торгівлю видами дикої

фауни і флори, що перебувають під загрозою

зникнення (Вашингтон, 1973),

ПІДПИСИ ДО ФОТО
1. Ландшафтний заказник "Кормин" у Цуманській Пущі"
2. "Чортове болото" � осередок охорони фауни 
3. В соснових лісах Цуманської Пущі охороняються бореальні
види поліської флори
4
5. Кадило сарматське � реліктова рослина, нерідко трапляється
в Цуманських лісах

ФОТО ЛІСУ

1

2

3

4
5

Фото М.Клєстова
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За результатами багаторічних до�
сліджень фауни хребетних у Цуманській
пущі зареєстровано 21 вид, занесений до
Червоної книги України (1994): мідянка,
лелека чорний, чернь білоока (Aythya
nyroca), гоголь (Bucephala clangula),
скопа (Pandion haliaetus), лунь польовий,
змієїд, підорлик малий, беркут, орлан�
білохвіст, балабан (Falco cherrug),
глушець (Tetrao urogallus), журавель
сірий, пугач, сорокопуд сірий, рись
звичайна, горностай, норка європейська,
борсук, видра річкова, бізон європей�
ський. 8 видів занесено до Європей�
ського червоного списку тварин, що
перебувають під загрозою зникнення у
світовому масштабі (1991): орлан�
білохвіст, деркач, рись звичайна, вовк,
ведмідь бурий, видра річкова, вовчок
горішниковий, бізон європейський). 15
видів занесено до Червоного списку
Міжнародного союзу охорони природи
(Red List IUCN, 2000): карась
золотистий (Carassius carassius), бичок
річковий (Neogobius fluviatilis), тритон
гребенястий, кумка звичайна, квакша,
черепаха болотна, ящірка живородна,
чернь білоока, деркач, баранець великий,
норка європейська, видра річкова, бобер
річковий, білка звичайна, бізон
європейський.

Tsumans'ka Pushcha

Numerous associations of boreal and
nemoral species, which are geographically
and historically different natural complex�
es, are concentrated here in a single mas�
sive. They are able to be as a standard of
unique and original, still a little studied
nature of the southern part of Ukrainian
Polissia. 

Study of biodiversity of plant and  ani�
mal kingdom of the Tsumans'ka Pushcha
territory found its unusual value.

In the flora's composition there are
many plant species, which are subject to
protection at the different levels. Silene
lithuanica, a species from the European
Red List, which  forms at this area numer�
ous populations, is conserved at the inter�
national level, and also species listed in the
Appendix I of the Bern Convention. These
are very rare species for Polissia
(Cypripedum calceolus and Caldesia par�
nassifolia).

There are many deciduous (oak and
bornbeam�oak), mixed (with prevailing of
oak and pine�tree) and piny forests, and
also mired parts and numerous small rivers
at that territory. All this forms different
biotopes and causes wealth and fauna
diversity of the unique place of Ukrainian
Polissia.

As a result of lasting investigations the
vertebrate fauna of Tsumanska Pushcha

numbers 221 species listed in the Red Data
Book of Ukraine (1994), 15 species are list�
ed in the Red List of International Union of
Nature Conservation (the Red List IUCN,
2000).

Moreover, here there have been
occurred 206 species of vertebrates
ascribed to the  Bern Convention (1979)
and many species of birds, waterfowls, bats
and some other threatened species ascribed
to the international conventions and differ�
ent agreements.

Таблиця 2. Склад фауни хребетних Цуманської пущі та їхня частка у фауні  Волинської області та України

Класи

Цуманська пуща
0,4 тис. кв.км
(0,07% Укр.)

Волинська область
20,1 тис. кв. км

(3,3% Укр.)

Україна
603 тис. кв. км

кількість
видів

% від
Волинськ

. обл.

% від
України

кількість
видів

% від
Волинськ

. обл.

% від
України

кількість
видів

% від
України

Круглороті Cyclostomata ( ( ( 1 100 50,0 2 100

Хрящові риби Chondrichthyes ( ( ( ( ( ( 3 100

Кісткові риби Osteichthyes 23 69,7 12,4 33 100 17,7 186 100

Земноводні Amphibia 11 91,7 55,0 12 100 60,0 20 100

Плазуни Reptiles 7 100 35,0 7 100 35,0 23 100

Птахи Aves 166 61,7 39,9 269 100 64,7 416 100

Ссавці Mammalia 42 64,6 32,5 65 100 50,4 129 100

Разом хребетних Vertebrata 248 64,1 31,8 387 100 49,8 779 100

Усього видів хребетних, 
занесених до Червоної книги України

21 38,9 13,5 54 100 34,8 155 100

Усього видів хребетних, 
занесених до Європейського червоного списку

8 47,0 22,8 17 100 48,6 35 100

Усього видів хребетних, 
занесених до міжнародного Червоного списку МСОП

15 48,4 28,8 31 100 59,6 52 100

Усього видів хребетних, віднесених до Бернської конвенції 203 63,8 37,2 318 100 58,2 546 100

Усього видів, віднесених до Угоди про збереження
афро(євразійських мігруючих водно(болотяних птахів

31 38,7 30,4 80 100 78,4 102 100

Усього видів хребетних, 
віднесених до Вашингтонської конвенції (СІТЕS)

29 67,4 40,3 43 100 59,7 72 100

Усього видів, віднесених до Угоди 
про збереження кажанів в Європі

3 30,0 11,5 10 100 38,5 26 100

Жовна чорна біля свого дупла 
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В
олинське Полісся * край озер,
який недарма називають
"синьоокою Волинню". Тут

нараховується близько 235 озер, які
розкидані по всій  території регіону.
Озера * мальовничі утвори природи,
що відіграють важливу екологічну
роль. У цьому районі  озера мають
карстове та заплавне походження,
деякі з них, наприклад, Люб'язь та
Стрибуж, розміщуються в руслі р.
Прип'ять.

Незважаючи на значну кількість та
важливість озерних комплексів, вивченню
їх біорізноманіття приділялась недостатня
увага. У 2003(2004 роках за фінансової
підтримки Франкфуртського зоологічного
товариства були здійснені комплексні
експедиційні дослідження з метою
вивчення біорізноманіття озер
Любешівського, Камінь(Каширського,
Старовижівського та Ратнівського районів
Волині, до яких залучались географи,
гідрологи, гідробіологи, ботаніки, зоологи,
фахівці із заповідної справи. Було
обстежено 44 озерних комплекси, в тому
числі великі мальовничі озера як Люб'язь,
Біле, Тур, Сірче, Святе, Оріхове, Добре
(фото    ), значно менші, але неповторні за
своєю красою і цінністю ( Віторож, Дошне,
Любань, а також зовсім маленькі озерця,
але дуже цікаві щодо біорізноманіття, як,
наприклад, карстове озеро Озюрко біля м.
Камінь(Каширський, та багато інших.

Різне походження озер та різний
характер розвитку озерних улоговин
обумовили різноманітний за ценотичним
та флористичним складом рослинний
покрив. Одне з провідних місць займає в
ньому водна рослинність. Серед ценозів
занурених у воду рослин поширені
угруповання рдесника блискучого
(Potamogeton lucens), водопериці
колосистої (Myriophyllum spicatum);
найбільші площі їх виявлені на озерах
Скоринь, Волянське, Рогізне тощо.
Відмічені тут і більш рідкісні угруповання
рдесника гостролистого (Potamogeton
acutifolius). Малопоширеними є
угруповання рдесника маленького
(Potamogeton pusillus) на озері Скоринь,
які в цілому є рідкісними в Україні.
Невеликі площі в складі занурених
угруповань в цих озерах займають ценози
елодеї канадської (Elodea сanadensis) та
пухирника звичайного (Utricularia vulgaris),
останні виявлені в озері Луке. Угруповання
водяного різака алоевидного (Stratiotes
aloides) найбільш поширені в озерах
Скоринь, Рогізне, Тучне, де значні площі
займають мілководдя. Поява цих ценозів
свідчить про обміління озер. Звертає увагу
наявність угруповань глечиків жовтих
(Nuphar lutea), латаття сніжно(білого
(Nymphaea candida) та латаття білого
(Nymphaea alba), які під час квітування
надають особливої привабливості озерам.

Два перших угруповання відмічені майже в
усіх озерах фрагментарно або невеликими
ділянками по краю озер. Найбільші площі
ці ценози займають в озері Тур. Особливої
наукової цінності надають їм відмічені в
деяких озерах (Скоринь та Біле, що у
Старовижівському районі) рідкісні
угруповання, утворені "червонокнижним"
видом  альдровандою пухирчастою
(Aldrovanda vesiculosa).

Більшість озер у цьому регіоні
заростає смугами прибережно(водної
рослинності, ширина яких варіює, як і
співвідношення окремих видів у них. У
заростанні бере участь очерет звичайний
(Phragmites australis), рогіз широколистий
(Typha latifolia), рогіз вузьколистий (T.
angustifolia), куга озерна (Schoenoplectus
lacustris). Такий характер заростання
більш притаманний заплавним озерам.
Карстові озера заростають менше, смуги
прибережно(водної рослинності
неширокі, частіше низькотравні. На
одному із них ( озері Дошне, де є виходи
крейди, ( виявлене угруповання
бульбокомишу морського (Bolboschoenus
maritimus), рослини, яка зростає
переважно в Степу та Лісостепу.

Значну роль у рослинному покриві
озерних комплексів відіграє болотна
рослинність. Болота, що утворились в
озерних улоговинах, перебувають на
різних стадіях розвитку. В улоговинах
заплавних озер найбільш поширеними є
евтрофні осокові та високотравні болота.
Для карстових озер більш характерні
мезотрофні та частково оліго(мезотрофні
ценози, що утворились шляхом
заростання озер сфагновими плавами.
Цей рідкісний і цікавий шлях заростання
озер притаманний північним регіонам.
Сфагнові плави на озерах є притулком
багатьох рідкісних, переважно бореальних
видів рослин, таких, як шейхцерія болотна
(Scheuchzeria palustris), осока багнова
(Carex limosa), ринхоспора біла
(Rhynchospora alba).

Лучна рослинність не займає тут
значних площ, вона невеликими
фрагментами зустрічається в окремих
улоговинах.

Особливої наукової цінності озерним
комплексам надають виявлені рідкісні
види флори. До Додатку № 1 Бернської
конвенції занесені альдрованда
пухирчаста, відмічена в озерах Скоринь,
Рогізне, Луке, Бережне (Любешівський р(
н), в озері Біле (Старовижівський р(н) та в
озері Тур (Ратнівський р(н), а також
маточник болотний (Ostericum palustre),
виявлений в прибережних смугах озер
Добре та Синове.

Досить значною є група видів,
занесених до Червоної книги України. Це
альдрованда пухирчаста (Aldrovanda
vesiculosa), береза низька (Betula humilis),
верба чорнична (Salix myrtilloides),
журавлина дрібноплода (Oxycoccus micro%
carpus), жировик Лезеля (Liparis loeselii),
коручка морозниковидна (Epipactis hele%

borine), коручка болотна (Epipactis palus%
tris), любка дволиста (Platanthera bifolia),
пальчатокорінник м'ясочервоний
(Dactylorhiza incarnata), пальчатокорінник
травневий (Dactylorhiza majalis), пальчато(
корінник Фукса (D. fuchsii), шейхцерія
болотна (Scheuchzeria palustris), щито(
лисник звичайний (Hydrocotyle vulgaris),
шолудивник королівський (Pedicularis
sceptrum%carolinum).

Чимало видів із цього списку є дуже
рідкісними не лише на Волині, а й в Україні
в цілому. Жировик Лезеля та верба
чорнична знайшли собі притулок на
мезотрофному болоті біля озера Синове.
Шолудивник королівський, виявлений на
сфагновому болоті біля озера Віторож,
утворює тут одну із найбільших в Україні
популяцій і має добру життєвість, він квітує
і плодоносить. Окремі його екземпляри
досягають висоти 1,6 м.

В озерних комплексах дослідженої
території виявлені й види, що
охороняються у Волинській області, (
вужачка звичайна (Ophioglossum vulga%
tum), латаття сніжно(білe (Nymphaea can%
dida), їжача голівка мала (Sparganium min%
imum), щитник гребенястий (Dryopteris
cristata), ринхоспора біла (Rhynchospora
alba), росичка круглолиста (Drosera rotun%
difolia).

Зважаючи на значну гідрологічну роль
озерних комплексів, а також задля
збереження своєрідного та специфічного
біорізноманіття 23 озера із досліджених 44
уже взяті під охорону. На загально(
державному рівні в категорії гідрологічної
пам'ятки природи охороняється озеро
Добре, решта є об'єктами місцевого
значення. Це переважно гідрологічні
заказники ( озеро Дошне, озеро
Карасине, озеро Озюрко, озеро Ольбля
або Лука, Оріхівські озера (Оріховець та
Оріхове), озеро Рогізне та деякі інші.
Частина з них є ландшафтними
заказниками (озеро Мішеч, озеро Сірче)
та заповідними урочищами (озеро Тур і
озеро Черське).

Серед досліджених озер, які ще не
взяті під охорону, на особливу увагу
заслуговують ті об'єкти, унікальність
фіторізноманіття яких не викликає сумніву.
Це озера Віторож, Біле та Синове
(Старовижівський р(н).

Озеро Віторож зберегло свій
природний стан, незважаючи на те, що
раніше на прилеглих територіях
проводилися меліоративні роботи.
Характерною особливістю цього озера є
значна заболоченість його улоговини.
Озеро облямовує мезотрофне болото. Тут
виявлено п'ять видів із Червоної книги
України: один із найбільш рідкісних видів  (
шолудивник королівський, береза низька,
три види орхідей ( коручка болотна,
пальчатокорінник Фукса та в більш
залісненій частині любка дволиста.

Озеро Синове є досить великим і
характеризується значними запасами
сапропелю, які розробляються уже

ЛАНДШАФТНЕ ТА БІОТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ

ОЗЕРНІ КОМПЛЕКСИ ВЕРХНЬОЇ ПРИП'ЯТІ
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ОЗЕРНІ КО
LAKE COMP

ПІДПИСИ ДО ФОТО
1. Виводок лебедів�шипунів на озері
Річицьке (Ратнівський р�н) 
2.  Ранок на Світязі 
3. На березі оера Нобіль
4. Квіти і метелики � окраса берегів
озер Волинського Полісся
5. Гвоздика несправжньорозчепірена �
один з нечисленних ендеміків Полісся
6. Щитолисник звичайний реліктовий
вид флори, зростає біля озера Люб'язь.

1

2

3

4

5

6
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ОМПЛЕКСИ ВЕРХНЬОЇ ПРИП'ЯТІ
PLEXES OF THE UPPER PRYPIAT'

ПІДПИСИ ДО ФОТО

1. Озеро Скорінь (Любешівський р�н, Волинська обл.)

2. Кулики � звичайні представники фауни озерних
комплексів Волинського Полісся
3. Веретеник великий
4. Кажани � загадкові мешканці Поліського краю

1

2

3

Основу раритетної фауни хребетних тварин складають
рідкісні види, занесені до Червоної книги України (1994 р.),
Європейського Червоного списку тварин, що знаходяться
під загрозою зникнення у світовому масштабі (1991 р.),
Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи та
природних ресурсів (Red list IUCN, 2000 р.), Конвенції про
охорону дикої флори і фауни та природних середовищ
існування в Європі, або Бернської (1979 р.), Конвенції про
міжнародну торгівлю видами, що перебувають під загрозою
зникнення, або Вашингтонської конвенції (1973 р.), Угоду
про збереження афро(євразійських водно(болотних птахів
(1996 р.) та Угода про збереження кажанів в Європі (1994
р.). 

4
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декілька років. Особливу цінність
становить сфагновий плав біля одного з
берегів озера. На цій ділянці виявлені
місцезростання жировика Лезеля, верби
чорничної, великі популяції утворює
коручка болотна, береза низька та види,
що охороняються в області.

Озерно(болотні комплекси озера
Білого, яке знаходиться неподалік с.
Любохини, є добре збереженими та
цінними. Це карстове озеро площею
близько 150 га в значній мірі заболотилось
шляхом утворення сфагнових плавів. В
озері є альдрованда пухирчаста. На
сфагнових плавах відмічені рідкісні
ш е й х ц е р і є в о ( о с о к о в о ( с ф а г н о в і
угруповання, занесені до Зеленої книги
України. Тут крім шейхцерії болотної
зростають ще береза низька,
пальчатокорінник м'ясочервоний, досить
поширеною є осока тонкокореневищна
(Carex chordorriza), зустрічаються такі
рідкісні для Волині види, як ринхоспора
біла, щитник гребенястий, латаття сніжно(
біле, росичка круглолиста. Цей цінний
озерний комплекс потребує встановлення

режиму охорони.

У результаті проведених фауністичних
досліджень 44 озерних комплексів, на
досліджених територіях виявлено 240
види хребетних тварин, що складає
близько 60% загального видового складу
цієї групи у Волинському Поліссі. Серед
них кісткових риб (Osteichthyes) ( 25,
земноводних (Amphibia) ( 11, плазунів
(Reptilia) ( 7, птахів (Aves) ( 166, ссавців
(Mammalia) ( 31 видів. 

Lake complexes of the Upper Prypiat'

In spite of  considerable number and impor�
tance of the lake complexes their study was
insufficiently. In 2003�2004 thanks to the
financial support of Frankfort Zoological
Society the complex field trips were carried
out in order to study biodiversity of the lakes
in Lubeshivsky, Kamin'�Kashirsky,
Starovyzhyvsky Districts of Volyn'.
Geographers, hydrologists, botanists, zoolo�
gists, specialists for reserve matter were
attracted to these expeditions. There were

observed 44 lake complexes including such
large picturable lakes as the Liubyaz', Bile,
Tur, Sirche, Sviate, Orikhove, Dobre, and also
lesser, but unique by its beauty Vitorozh,
Doshne, Liuban' and small lakes, very inter�
esting by diversity, as for example, a karst lake
Oziurko, near the town Kamin'�Kashyrsky,
and many others.
Rare flora's species attach to the lake com�
plexes especial value. Aldrovanda vesiculosa
found in the lakes Skoryn', Rogizne, Luke,
Berezhne (Liubeshiv Region), in the lake Bile
( Starovyzhivsky District) and in the  Lake
Tur (Ratnivsky District), and also Osterium
palustre  found in the littoral strips of the
lakes Dobre and Synove are listed in the
Appendix # 1 of the Bern Convention. Large
group of species is listed in the Red Data
Book of Ukraine. This is Aldrovanda vesicu�
losa, Betula humilis, Salix mirtilloides,
Oxycoccus microcarpus, Liparis loeselii,
Epipactis heleborine, E. Palustris,
Platanthera bifolia, Dactylorhiza incarnata,
D. Majalis and some others. Not a few species
from this list are very rare not only in Volyn'
but in Ukraine on the whole. 
As a consequence of the faunistic investiga�

tions of the 44 lake complexes there were
found 240 species of vertebrates, i.e. ca. 60%
of a total species composition of this group in
Volynske Polissia. Among them there are 25
of Osteichthyes, 11 of Amphibians, 7 of
Reptiles, 166 of Birds, 31 of Mammals.
A basis of the rarity fauna of vertebrates is

formed by rare species listed in the Red Data
Book of Ukraine (1994), the European Red
List of Animals threatened in the world
(1991), Agreement on the Conservation of
European Population of Bats (1991), the Red
List IUCN (2000), the Bern Convention
(1979) and other international documents for
nature conservation.

Таблиця 1. Таксономічне багатство хребетних тварин озерних комплексів Верхньої
Прип'яті 

картосхема

Назва класу
Кількість таксономічних одиниць

Рядів Родин Родів Видів 

1. Кісткові риби (Osteichthyes) 7 9 24 25

2. Земноводні (Amphibia) 2 6 6 11

3. Плазуни (Reptilia) 4 5 6 7

4. Птахи (Aves) 18 43 104 166

5. Ссавці (Mammalia) 6 14 24 31

В с ь о г о 37 77 164 240
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Значну роль у вивченні біорізноманіття
Волинського Полісся відіграє Франк%
фуртське зоологічне товариство (Німеч%

чина). Останніми роками (з 2002 по 2006 рік) на
кошти цього товариства проведені масштабні
зоологічні, ботанічні та гідрологічні дослід%
ження. Зібрані багаті наукові матеріали й
підготовлені обгрунтування на створення понад
двадцяти нових об'єктів природно%заповідного
фонду, в тому числі і двох національних
природних парків % "Прип'ять%Стохід" та
"Цуманська Пуща" ("Ківерцівський").

З наукових та науково(практичних
заходів, що здійснювались в регіоні на
кошти Франфуртського зоологічного
товариства, слід згадати роботи (2003 рік)
з доопрацювання української частини
номінації щодо створення транскордон(
ного біосферного резервату "Західне
Полісся", які виконували кандитати
біологічних наук П. Т. Ященко (назва
установи) та Г. В. Парчук (назва установи )

За матеріалами Наукового центру
заповідної справи, впродовж з 2002(2005
років на території Волинської області
створено, розширено та оптимізовано 12
об'єктів природно(заповідного фонду
(ПЗФ)України (заказники і заповідні
урочища). При цьому загальна площа ПЗФ
збільшилася на 8760 га.

На жаль,  проблемним питанням
залишається створення  НПП "Цуманська
Пуща" ("Ківерцівський"). Незважаючи на
те, що ініціаторами організації
національного парку в Ківерцівському
районі виступили місцева громада та
районна рада (2001 рік), досі не вдається
досягти домовленості щодо організації
парку з основним землекористувачем (
Державним комітетом лісового
господарства.

Разом із тим природоохоронці та
науковці, спираючись на фінансову
підтримку Франкфуртського зоологічного
товариства, виконали велику роботу для
захисту унікального за природною
цінністю лісового масиву "Цуманська
Пуща" ( проводились конференції,
семінари, акції, присвячені зберженню
надзвичайно цінного біорізноманіття.

Вийшли десятки статей у районній та
обласній газетах, опубліковані наукові
праці, а також проекти створення РЛП
"Цуманський" та НПП "Цуманська Пуща", в
яких на високому науково(методичному
рівні була обгрунтована доцільність
створення в Цуманських лісах саме
природоохоронних установ, штат спів(
робітників яких має виконувати функції, які
відрізнятимуться від тих, що покладені на

лісогосподарські підприємства.
Важливим напрямком діяльності була

також науково(технічна робота, яка
полягала у розробці комплексу заходів зі
збереження витоків річки Прип'яті (2004
рік): було проведене комплексне вивчення
(гідробіологічні, ботанічні, зоологічні
дослідження) ділянки в районі с.
Гороховище Любомльського району і
розроблені рекомендації щодо охорони та
відновлення, а також встановлений
пам'ятний знак "Витоки Прип'яті" (фото     ).

Проведення цих цих наукових та
науково(технічних робіт організовано
Науковим центром заповідної справи
Мінприроди України.

Франфуртське зоологічне товариство
сприяє проведенню не лише наукових
досліджень. Починаючи з 2002 року воно в
повному обсязі фінансує діяльність
регіонального ландшафтного парку
"Прип'ять(Стохід", утримує службу
охорони парку, яка забезпечена
автомобілем, моточовнами, пальним,
засобами оперативного зв'язку.

Завдяки фінансовій підтримці та
консультаційній допомозі цього
товариства вже четвертий рік поспіль
працює Регіональний еколого(
просвітницький центр "Пролісок" в Ківер(
цівському районі Волинської області,
функціонують спеціально обладнані еко(
логічні стежки в смт. Любешів та поблизу
санаторію матері і дитини "Пролісок"  у
Волинській області.

На кошти Франфуртського
зоологічного товариства підготовлені
проекти створення РЛП "Цуманський"
(2002 рік), НПП "Прип'ять(Стохід" (2005
рік) та "Ківерцівський" (2006 рік).

Франфуртське зоологічне товариство
фінансувало проведення на Волині низки
природоохоронних акцій, семінарів і
екологічних навчань, які проходили
переважно на базі Регіонального еколого(
просвітницького центру "Пролісок" та РЛП
"Прип'ять(Стохід" (фото ).

Значна увага приділялась видавничій
діяльності. Кошти виділялись на підготовку
наукових книг серії "Біорізноманіття
Цуманської Пущі та питання його
збереження" (2004 рік) і науково(
популярних видань, зокрема путівників по
еколологічних стежках "Старий парк над
Стоходом" (2003), "Подорож над річкою
Путилівкою"(2003), комплектів листівок
"Рідкісні звірі та птахи Цуманської Пущі"
(2004).

Регулярні наукові дослідження,
природоохоронна та еколого(
просвітницька робота Наукового центру на
Волинському Поліссі протягом останніх
п'яти років сприяли формуванню
колективу однодумців, який включає
різних за фахом та соціальним
положенням людей, об'єднаних
прагненням зберегти цей унікальний
природний край. Ядро цього колективу

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

ФРАНКФУРТСЬКЕ ЗООЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО В УКРАЇНІ

У Регіональному еколого�просвітницькому центрі “Пролісок”

логотип

Неурядова організація
"Франкфуртське зоологічне

товариство" 8 одне з найстаріших і
найповажніших у Європі.  Воно було

засноване у 1858 році за ініціативи
мешканців Франкфурту, які бажали за

його допомоги створити у місті
зоопарк. Майже до кінця другої

світової війни Товариство опікувалось
головним чином справами міського

зоопарку та його розвитком. Значний
вплив на становлення

Франкфуртського зоологічного
товариства мав Б. Гржимек, який
довгий час був його неззмінним

президентом . Завдяки цій видатній
людині Товариство стало таким, яким

воно є нині і яким його знають у
всьому світі. Головним приоритетом в

діяльності Франкфуртського
зоологічного товариства стало
збереження світової природної

спадщини. Сьогодні Товариство курує
більш ніж 80 природоохоронних

проектів у 30 країнах світу. Помітне
місце серед них займають і українські

проекти,  які виконуються на
Волинському Поліссі та в Криму. 
Слід особливо відзначити значну
кураторську допомогу в успішній
реалізації українських проектів 

В. Фремута 8 керівника
Європейського Департаменту

Франкфуртського зоологічного
товариства, природоохоронні ідеї

якого втілюються на Українському
Поліссі.
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складають провідні вчені(
природоохоронці ( доктор біологічних наук
професор Тетяна Андрієнко(Малюк, яка
очолює ботанічний напрямок досліджень,
та її колега кандидат біологічних наук
Олена Прядко.

У зоологічну групу входять відомі в
Україні й на Волині зоологи ( директор
Наукового центру заповідної справи
кандидат біологічних наук Микола
Клєстов, спеціаліст по хребетним
тваринам Михайло Химин, який одночасно
є провідним спеціалістом Держуправління
охорони навколишнього природного
середовища у Волинській області,
кандидат біологічних наук Зоя Берест (
спеціаліст(ентомолог.

Гідробіологічний напрямок досліджень
очолює доктор біологічних наук
Володимир Щербак, а лісознавчі питання
вивчає і висвітлює Анатолій Кот.

Еколого(просвітницький напрямок
курує Ольга Крижановська співробітниця
Наукового центру заповідної справи, а на
місцях її помічниками є Микола Грецький (
директор Еколого(просвітницького центру
"Пролісок" (Ківерцівський район) та
Віталій Веремчук ( співробітник РЛП
"Прип'ять(Стохід".

Постійну підтримку та допомогу з
питань створення нових об'єктів
природно(заповідного фонду, організації
досліджень і проведення різноманітних
природоохоронних та еколого(
просвітницьких заходів надавали Анатолій
Грицюк, який зараз очолює Волинську
обласну Раду.

Під час проведення робіт в
Любешівському районі ми отримуємо
постійну активну допомогу від директора
РЛП "Прип'ять(Стохід" Юрія Оласюка, а в
Ківерцівському районі співпрацюємо з
Федіром Доридором,  який багато років

був районнм екологічним інспектором.
Безумовно, можна пригадати ще

десятки призвищ керівників різних рівнів,
вчених, викладачів вузів, працівників
лісової охорони, єгерів тощо, які на різних
етапах сприяли проведенню наукових
досліджень, втіленню практичних заходів
зі збереження біорізноманіття регіону,
розвитку еколого(просвітницької
діяльності та туризму.

Зазначені напрямки діяльності, у тому
числі й міжнародна співпраця, мають
перспективи для свого розвитку, особливо
такі, як подальше вивчення
біорізноманіття регіону і зокрема озерних
комплексів. Серйозної уваги потребує
діяльність з розширенню та оптимізації
системи ПЗФ Волинського Полісся,
включаючи створення Ківерцівського НПП,
розширення території Шацького НПП та
активізації туристичної діяльності на базі
транскордонного біосферного резервату
"Західне Полісся".

Дуже важливим і, поки що, мало
розвинутим напрямком діяльності є
еколого(інформаційно(прпосвітницька
діяльність з усіма її різновидами і
аспектами. Починаючи від давно
запланованого Міжнародного еколого(
інформаційного центру в Шацькому НПП
(М.Л. Клєстов, О.Т. Крижановська, 2004),
системи регіональнних еколого(
просвітницьких центрів, музеїв природи, і
закінчуючи численними сучасно
обладнаними еколого(пізнавальними
стежками.

Саме останні два компоненти, а також
комплексний підхід до вирішення еколого(
природоохоронних завдань в поєднанні з
міжнародною співпрацею, здатні принести
очікуванні результати, які полягають у
збереженні окремих природних
компонентів, екосистем та екологічно

здорового життєвого простору для
місцевого населення.

Frankfurt Zoological Society in Ukraine

Frankfurt Zoological Society  (Germany)
is of much importance in study of Volynske
Polissia biodiversity. From 2002 to 2006  with
support of this Society there was carried out
significant zoological, botanical and hydro(
logical investigations. Rich scientific materi(
als were collected, and justifications for cre(
ation of more than 20 new objects of the
nature conservation fund including two
national nature parks ( Prypiat'(Stokhid and
Tsumanska Pushcha (Kivertsivsky).

Among the scientific and practical mea(
sures with financial support of Frankfurt
Zoological Society it is necesary to note the
formation of the trans(boundary biosphere
reserve "West Polissia". For 2002(2005 years
in Volyn Region 12 objects of the nature con(
servation fund were formed and optimized. At
the same time a total area of the NCF became
8760 ha `more.

Moreover, a serious work was made to
protect unique and valuable massif
"Tsumanska Pushcha". Conferences, semi(
nars, actions devoted to the biodiversity con(
servation were held. Frankfurt Zoological
Society promotes to both scientific investiga(
tions and applied activities, namely: from
2002 it fully finances the regional landscape
park "Prypiat'(Stokhid", keeping the park's
guard, with autos, motoboats, fuel, means of
operative connection.

Much attention was paid to publishing.
Costts were given for publication of the serias
of books "Biodiversity of Tsumanska Pushcha
and problems of its conservation" (2004) and
a number of guide(books.
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Однією з найболючиших
природно�охоронних проблем сьогодення
Волинського Полісся є відновлення
природних екосистем витоків Прип'яті,
які зазнали докорінної антропогенної
трансформації. Проведення масштабних
меліоративних і господарських заходів у
цьому регіоні, а саме: осушення болотних
масивів, спрямлення русла Прип'яті,
будівництво системи меліоративних
каналів, розорювання осушених земель
тощо негативно вплинуло на екосистеми,
біорізноманіття та сток річки.

Територія витоків Прип'яті
знаходиться у північно�західній частині
Волинської області в Шацькому і
Любомльському районах. Тут у районі
сіл Голядин, Смоляри�Світязькі,
Хомичі, Самойличі, Положево
Шацького району і сіл Столинські
Смоляри та Гупали Любомльського
району знаходиться осушений болотний
масив "Велике болото", що має досить
значну площу (біля 2000 га). Навколо
нього поблизу сіл Гороховище, Голядин
та ін. є ділянки витоків, які зберегли
відносно природний стан.

У рослинному покриві

території, де починається річка
Прип'ять, у минулому домінувала
болотна рослинність. Тут переважали
евтрофні осокові болота, які були
представлені угрупованнями осок
омської та зближеної. У комплексі з
цими угрупованнями невеликі площі
займали угруповання кореневищних
осок � гострої та гостровидної. Досить
поширеними були і очеретово�осокові
угруповання, де з очеретом як
співдомінант виступала осока омська. В
складі рослинного покриву низинних
боліт цього регіону значне місце
посідали також осоково�гіпнові ценози,
що займали менш обводнені ділянки.
Серед видів осок в цих ценозах
переважали о. здута, о. пухнатоплода, о.
чорна, рідше � о. багнова.

У зв'язку з осушенням болотного масиву
у витоках Прип'яті рослинний покрив
зазнав значних змін. Осокові болота з
переважанням осоки омської через
декілька сукцесійних стадій
трансформувались у торф'янисті луки.
Угруповання інших осок, порівняно з
омськоосоковими ценозами, є менш
стійкими і значно швидше змінюються
злаками. Слід відмітити, що осока
омська після осушення зберігає своє
переважання дуже довго, в окремих
випадках до 10�15 років
Після побудови каналів і пониження
рівня води значні площі у верхів'ях
Прип'яті були зайняті орними землями
та сіяними луками. Зволожувались ці
масиви насосними станціями і в перші
роки давали хороші врожаї. Пізніше в
зв'язку з економічною ситуацією в
Україні ці ділянки як орні землі вже не
використовувались, а слугували як
пасовища. Зменшення використання
земель під сільськогосподарські
культури сприяло значному залісненню
даної території. Нині в сучасному
рослинному покриві на місці осушених
низинних боліт сформувались
березняки з березою повислою.
Обстеження території витоків Прип'яті
довело, що більша частина території тут
зайнята низькопродуктивними,
переважно торф'янистими луками, які
сформувались на місці осушених боліт.
На них інтенсивно йде процес
заліснення, переважно березами, тому на
окремих ділянках сформувались
березові рідколісся з домішкою осики та
сосни. Нині відбувається стихійний
процес зведення ярусу молодих дерев.
Чимало ділянок випалено, на них нині
проводиться розкорчовування та
розчищення. Причини пожеж не
з'ясовані, проте, безумовно вони
викликані антропогенними факторами.
В трав'яному покриві багато бур'янових
та напівбур'янових видів, таких як
енотера дворічна, кропива дводомна, мак
дикий (мак самоcійка) та ін. Ці ділянки
насправді є непридатними землями. На
плескатих підвищеннях збереглись
ділянки псамофітної рослинності. В їх
травостої домінують типові для регіону
псамофітні види � нечуй�вітер
волохатенький, булавоносець сіруватий,
цмин пісковий, очитки їдкий та
шестирядний, дивина ведмежа.
Напівприродні ценози на осушеній
території збереглись лише серед водної
рослинності в каналізованому руслі
Прип'яті. Тут місцями значні площі
займають ценози глечиків жовтих,
зрідка � латаття сніжно�білого, що
занесені до Зеленої книги України.

Проте, сильне заростання каналу
свідчить про те, що він практично не
виконує своєї функції.
Незначні площі в рослинному покриві
цієї території займають
чорновільшняки, які розміщуються у
притерасних частинах заплави і місцями
зберігають природний стан. Невеликими
ділянками трапляються заплавні
діброви (урочище Дубовець), які мають
розріджений деревостан. Дуби ростуть
на значній відстані один від одного, в
трав'яному ярусі переважають лучні
види, є ділянки культур сосни з
домішкою берези.
Загалом, рослинний покрив у витоках
Прип'яті зазнав значного
антропогенного впливу і на більшій
частині цієї території є значно
т р а н с ф о р м о в а н и м .
Таким чином, екологічний стан осушеної
території в районі витоків Прип'яті є
незадовільним. Він доводить
недоцільність каналізації русла Прип'яті
в її верхній ділянці, а також проведення
осушувальної меліорації в цьому регіоні.
Господарське використання даної
території також є вкрай нераціональним.
Необхідні термінова розробка і
здійснення системи екологічних заходів
з оптимізації екологічної ситуації в
регіоні (проведення заліснення,
залуження, охорона вцілілих витоків
т о щ о ) .
З метою збереження витоків Прип'яті
слід проводити ренатуралізацію
природних комплексів. З цією метою
необхідно провести детальні польові
геоботанічні, зоологічні, гідрологічні та
флористичні дослідження, виявити
збережені в природному стані ділянки.
Отримані наукові матеріали стануть
основою для проведення
відновлювальних заходів.
Слід відзначити, що екологічний стан
меліорованої території верхів'їв
Прип'яті є незадовільним. Він доводить,
що проведення осушувальної меліорації,
у тому числі каналізування русла
Прип'яті в цьому регіоні, було
недоцільним. Господарське
використання території вкрай
нераціональне. Необхідні розробка та
здійснення системи екологічних та
господарських заходів у регіоні, в тому
числі і охорона вцілілих ділянок витоків
П р и п ' я т і .
Верхів'я Прип'яті мають розгалужену
систему водотоків, що формують русло
річки. Вони, з'єднуючись, утворили
болотний масив "Велике болото", який,
як було зазначено вище, нині інтенсивно
меліорований. Тому створення
природно�заповідних територій на цій

ПРАКТИЧНА РОБОТА

ВІДНОВЛЕННЯ ВИТОКІВ ПРИП'ЯТІ

За фізико/географічним районуванням

України досліджувана територія

знаходиться у Верхньоприп'ятському

районі Волинського Полісся. 

Територія рівнинна, з незначними

перепадами висот. Висота над рівнем

моря досягає 170 м. Русло Прип'яті

каналізоване на протязі понад 20 км. У

нього впадає декілька інших каналів.

Територія знаходиться поблизу

головного європейського вододілу

(його лінія проходить в

меридіональному напрямку між

"Великим болотом" і заплавою

Західного Бугу (на захід від болота)).
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1. Грабово�дубовий ліс
(Сваловицька дача. РЛП
"Прип'ять�Стохід")
2. Рідкісна ділянка карбонатного
болота поблизу с. Пожич
3. Тераса р. Прип'яті з
пригніченим дубом
4. Коручка болотна � рідкісна длґ
Полісся орхідея
5. Типовий для Волинського
Полісся заболочений березняк
(фото М. Клєстова)

фото 1 (диск)

2

3

5

4
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Оздоровлення русел Стоходу і

Прип’яті. Надзвичайно корисною та
ефективною виявилась діяльність парку
щодо ліквідації бракон’єрських загат, що
встановлюються для зимової ловлі риби
на руслах Стоходу і Прип’яті.

Попередні дослідження вчених
(Клєстов, Щербак та інш., 2001) показали,
що штучні бракон’єрські загати на
руслових ділянках негативно впливають на
проточність річок, сприяють їх заростанню
вищою водною рослинністю. Це
призводить до падіння рибнопродук(
тивності, погіршенню умов гніздування та
живлення птахів тощо.

Озброєнні рекомендаціями вчених
служба охорони парку розпочала плано(
мірну роботу із ліквідації загат, яка
продовжується по сей день. Ця робота
багато компонентна і включає широку
роз’яснювальну роботу через засоби
масової інформації (місцева і обласні
газети, радіо, телебачення). Велика увага
приділяється роз’яснювальній роботі
серед місцевого населення, починаючи із
керівництва Любешівського району, місце(
вих депутатів, сільських рад,  рибалок і
закінчуючи учнями місцевих шкіл.

Значних зусиль вимагали практичні
заходи з ліквідації бракон’єрських загат,
які проводились переважно силами парку.
З моменту створення РЛП "Прип’ять(
Стохід" було демонтовано понад  100
загат.

Наполеглива, багаторічна робота
парку в цій справі принесла позитивні
результати, що визнало керівництво
району, місцеві жителі, рибалки, мисливці і
навіть туристи(водники. Із місцевого
бюджету стали виділятись кошти на
проведення цих робіт. Парк отримав
підтримку на проведення цих заходів від

міжнародних екологічних організацій
(Фракфуртське зоологічне товариство,
TASIS).

Вже сьогодні можна сказати, що
задяки діяльності парку з ліквідації
бракон’єрських загат гідрологічний та
екологічний стан річок і озер на території
Любешівського району помітно
покращився.

Туристична діяльність.Надзвичайно
перспективним напрямком діяльності
парку, що активно розвивається, є туризм
(водно(спортивний, екологічний, науко(
вий та сільський.

Фахіцями  Наукового центру заповід(
ної справи спільно зі співробітникам парку
розроблено декілька водних маршрутів,
що розраховані на туристів, які використо(
вують байдарки і каноє. Цей вид туристики
на сьогодні є найбільш популярним,
особливо у туристів із Польщі та інших
країн Європи (Німеччини, Швейцарії,
Голандії).

Другим за популярністю є науковий
туризм. Парк з цією метою відвідують
науковці із Києва, Львова, Луцька.
Відвідували парк орнітологи(аматори із
Німеччини, Голандії і Польщі.

Певного розвитку набув екологічний
туризм, до якого найбільш охоче
залучаються учні місцевих шкіл та
студенти різних вузів Луцька та Рівне.

Розвиток туристичної інфраструктури
парку буде сприяти активізації туристики
на території парку, яка має для цього дуже
сприятливі умови.

Екоосвіта. За участі Наукового
центру заповідної справи у Волинському
Поліссі організовано два нових центри
еколого�освітньої та еколого�виховної
роботи: безпосередньо у РЛП
"Прип"ять�Стохід" (Любешівський р�н

Волинської області) та при санаторії
матері і дитини "Пролісок" (окремий
підрозділ Наукового центру � Регіональ�
ний еколого�просвітницький центр
"Пролісок").

Одним із прироритетних
напрямків діяльності паорку є екологіч�
на освітньо�виховна робота, яка здій�
снюється за такими основними напрям�
ками:
� інформування місцевого насе�
лення про екологічні проблеми та шляхи
їх подолання через засоби масової
інформації;
� проведення масових еколо�
гічних заходів: екологічних свят, конкур�
сів, олімпіад, вікторин, акцій, виставок
дитячого малюнку, фотовиставок тощо;
� проведення екскурсій на
території РЛП "Прип"ять�Стохід" та
екологічній стежці "Старий парк над
Стоходом";
� організація юнацьких літніх
таборів із використанням рекреаційних
пунктів парку;
� зустрічі з учнями місцевих шкіл
та гуртків екологічного спрямування;
� сприяння проведенню польової
практики для студентів вищих учбових
закладів регіону.

Основне навантаження з
виконання цієї роботи лягає на
директора парку та інспектора по роботі
з громадськістю. Слід відзначити, що до
такої діяльності широко залучаються
вчителі місцевих шкіл.

Науково�технічні роботи. Виконання
невеликих науково(технічних проектів, які

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ
“ПРИП’ЯТЬ�СТОХІД”

території можливе лише на окремих
ділянках витоків.
Так, найбільш доцільним є створення
гідрологічного заказника місцевого
значення "Вербівський" у
Любомльському районі в долинці одного
з витоків Прип'яті. Ця територія
зберегла природний та напівприродний
рослинний покрив, характеризується
типовою будовою долинки, наявністю
різних типів рослинності. Тут виявлені
рідкісні та малопоширені види рослин та
тварин. Безсумнівною є екологічна
значущість території проектованого
з а к а з н и к а .
Результати досліджень
гідробіологічного стану витоків
Прип'яті та аналіз отриманих матеріалів
свідчать про значну екологічну напругу
та погіршення формування
водоростевого фітостоку у витоках
Прип'яті. Доцільно здійснити
гідромеліоративне відновлення

природного гідрологічного режиму
витоків, щоб весняні повені та дощові
паводки мали "промивний ефект".

Restoration of the Prypiat' sources

Restoration of the normal environmental
state of the Prypiat' sources subjected to
radical anthropogenous transformation is
one of the most morbid nature conserva�
tion problems of the present day of
Volynske Polissia. 
As a result of drainage of a mire tract in the
Prypiat' sources the plant cover underwent
sizeable changes. After construction of
canals and recession of level many areas in
the Prypiat' sources were occupied by
plowed lands and sowed meadows. After
these locations became use as the pastures.
Decrease of use of agricultural lands has
promoted to heavy reforesting.
On the whole the plant cover in the

Prypiat' sources is subject to considerable
anthropogenous influence and in the
greater part of this territory is strongly
t r a n s f o r m e d .
In order to conserve the Prypiat' sources it
is ought to renaturalize the natural com�
plexes. It is necessary to develop and real�
ize a system of environmental and agricul�
tural measures in the region including the
protection of survived parts of the sources.
Creation of the hydrological game�reserve
of the local importance "Verbivsky" in
Liuboml's'ky Region, in the small valley of
one of the Prypiat' sources is the most
a d v i s a b l e .
Moreover, it would be expedient to realize
the hydroreclamation restoration of the
natural hydrological regime of the sources
in order to have so called "cleasing effect"
from spring floods and rain inundations.
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здійснювались в основному силами
співробітників РЛП "Прип'ять ( Стохід",
місцевих ентузіастів, що співпрацюють з
парком, а також залученими консуль(
тантами(науковцями, має важливе
значення.

По(перше, працівники парку беруть
безпосередню участь у роботі:
забезпечують її технічну сторону
(виготовлення штучних гнізд та сховищ, їх
розміщення на місцевості та допомога в
проведенні спостереження за ними
відповідно до рекомендацій вчених, та їх
огляд в кінці сезону гніздування тощо).
Мета проведення цієї роботи зрозуміла
місцевій громаді і тому має позитивний
громадський резонанс.

По(друге, виконання зазначених
проектів спрямоване на підтримання та
збільшення чисельності популяцій
рідкісних видів тварин, що є одним із
важливих напрямків діяльності регіональ(
ного ландшафтного парку як природо(
охоронної установи.

Програма "Гоголь % 2006". Враховуючи
досвід виконання аналогічної роботи в
Росії та Білорусії встановлено понад 40
штучних гнізд для гоголів, які були
розміщені на річках Прип’ять, Стохід та
озерах парку ( Білому та Скорінь. На жаль,
як показала перевірка більшості
встановлених штучних гнізд гоголі там
покищо не гніздились, їх використовують
інші тварини ( кажани, куниця лісова, сова
сіра, синиця велика, плиска та ін. За
літературними відомостями, заселення
штучних гнізд гоголем, як правило,
відбувається не зразу, а через 3(4 роки,
коли гнізда постаріють і набудуть більш

природного вигляду.

Програма  "Кажани % 2006"  ( це новий
напрямок діяльності парку, який має
перспективу для подальшого розвитку як
на території НПП "Прип'ять ( Стохід", так і в
інших частинах регіону. В рамках цієї
програми протягом 2006 року проведені
дослідження фауни кажанів територій
проектованого НПП "Прип'ять(Стохід" і
району Цуманської пущі (Волинська і
Рівненська області).

Важливим напрямком цієї програми
стало виготовлення та розвішування у
бідних на природні сховища біотопах
штучних гніздівель ( сховищ для кажанів.
Всього було розвішано 20 штучних
сховищ: 10 ( у сосновому лісі на берегах
озера Біле; 10 ( у прибережній частині
соснового лісу озера Люб'язь. Перевірка
заселеності цих гніздівель(сховищ, що
була проведена на початку вересня
минулого року, кажанів там не виявила.
Однак, на факт відвідування одного із
сховищ вказували сліди урини біля
вилітної щілини.

Проект "Синиця біла". У 2006 р. були
продовжені дослідження популяції білої
синиці у Волинській області, розпочаті в
минулі роки. Для збільшення популяції цих
птахів, службою охорони РЛП "Прип'ять (
Стохід" було виготовлено та рано навесні
2006 року розвішано на території парку 20
штучних гніздівель для білих синиць. Для
їх розміщення були вибрані найбільш
сприятливих для гніздування місця,
зокрема прибережна частина с. Сва(
ловичи (Любешівський р(н), де білі синиці
мешкають вже не перший рік, та у лісі біля

болота, що неподалік від с. Дольськ.
Обстеження, що були проведенні на

початку травня і на початку червня 2006 р.
показали, що жодна з розвішаних
гніздівель не була зайнята білими
синицями. Проте на початку квітня 2007
року один із синичників у с. Сваловичі був
заселений (фото на с.16.)

Practice of the Regional Landscape Park
"Prypiat'(Stokhid"

Infrastructure. A central office of the
park, which is simultaneously its visit(centre,
lies in Liubeshiv. A zoological station is in the
picturesque place in the Prypiat'  bank in the
village Svalovychi. Adjacent to the zoological
station forests, mires and floods of the
Prypiat' have unique diverse world, where
there are many rare species.

Recovery of the Stokhid and Prypiat'

bed�rivers. Activities of the park as for liqui(
dation of poacher 's dams, which are con(
structed for winter fishing in the Stokhid and
Prypiat' bed(rivers, was extremely useful and
effective.

Tourism development. Tourism (water(
sport, environmental, scientific and country(
folk) is extremely prospective direction of the
park activities, which is intensively devel(
oped.

Environmental education. Activities of
the park in this direction are also quite inten(
sive.



20 Ж И В А У К Р А Ї Н А 1 1 ( 1 2 ’ 2 0 0 6

У НАСТУПНИХ ЧИСЛАХ:

1. Центральний офіс РЛП 
"Прип'ять�Стохід" (фото
заменить, диск)
2. Зоологічний стаціонар. Вид
на Прип'ять
3. Обстеження гоголятника
(фото заменить)
4. Екологічна стежка
"Пролісок"
5. Синиця біла нарешті
оселилася

2

3

4

5

Центральний офіс парку, який
одночасно є його візит(центром, розта(
шований в частині смт. Любешів. Це
одноповерховий будинок, в якому
нараховується чотири кімнати і наявні
необхідні зручності . В 10 км від смт. Лю(
бешів, в селі Люб"язь неподалік від
мальовничого озера з одноіменною
назвою на базі сільської садиби створено
рекренаційний пункт, в якому одночасно
можна прийняти кілька десятків туристів.

В дуже мальовничому місці на березі
Прип’яті у с. Сваловичі розміщується
зоологічний стаціонар, який також
створений на базі невеликої сільської
садиби. Околиці стаціонару надзвичайно
багаті в природному відношені, особливо
врвжвючою є фауністична складова.
Прямо з подвір’я можна спостерігати
масові сезонні міграції пташок, а з
причалу ( багату гідрофауну. Надзвичайно
різноманітною є етнофауна околиць с.
Сваловичі. Прилеглі до зоологічного
стаціонару ліси, болота і заплави Прип’яті
мають  унікально різноманітний світ, в
якому представлено значна кількість
рідкісних видів.
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