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Передмова 

Відповідно до ”Конвенції про водно�болотні угіддя, що мають міжнародне значення голо�
вним чином як середовища існування водоплавних птахів” (Рамсарська конвенція) під водно�
болотними угіддями розуміють ”райони маршів, боліт, драговин, торфовищ чи водойм — при�
родних або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонуватих
або солоних, включаючи морські акваторії, глибина яких під час відпливу не перевищує шес�
ти метрів”. 

Водно�болотні угіддя (ВБУ) мають велике як природне, так і соціокультурне значення.
У планетарному аспекті велике екологічне значення мають висока акумулятивна і продуктивна
здатність водно�болотних угідь, їх сполучна функція між суходільними та водними типами еко�
систем. Виключне екологічне значення водно�болотні угіддя мають як місця перебування для
2/3 усіх видів рослин і тварин, як ділянки продукування біомаси та кисню, як природні резер�
вуари та фільтри очищення води. 

Основна гідрологічна роль ВБУ полягає у перерозподілі стоку та впливі на різні форми водно�
го режиму. ВБУ акумулюють вологу, переводять поверхневий стік у підземний, знижують висоту
паводкової хвилі, збільшуючи тривалість паводку, та сприяють попередженню катастрофічних
явищ. ВБУ збільшують величину мінімального стоку річок у посушливі періоди. У південних рай�
онах України вони зменшують прояви засолення внаслідок поповнення водоносних горизонтів
прісними водами. Коренева система водної та коловодної рослинності закріплює береги річок,
озер та морського узбережжя. Інтенсивне накопичення наносів перешкоджає розвитку ерозійних
процесів. Густа рослинність зменшує швидкість течії, відфільтровує забруднення, зменшує кала�
мутність води, що в свою чергу лімітує продуктивність планктону. Здатність водно�болотної рос�
линності та ґрунтів до утримування органічних речовин допомагає зменшити евтрофікацію во�
дойм, яка призводить до посиленого росту водоростей, зменшення вмісту кисню у воді і, як
наслідок, виникнення заморних явищ. Водно�болотна рослинність накопичує важкі метали, пес�
тициди та інші токсичні речовини, очищуючи воду. 

Екосистемна цінність водно�болотних угідь України визначається:
— трансконтинентальним значенням угідь як місць линьки і зимівлі для птахів, що мігру�

ють між Євразією та Африкою;
— високим ступенем ландшафтного різноманіття (озера, лимани, мілководдя, опріснені за�

токи, заплавні ВБУ, марші, засолені степи, акумулятивні та материкові острови, глинисті
кручі, піщано�мулисті пляжі, очеретяно�болотні хащі, цілинні степові ділянки, солонча�
кові болота, задерновані і купинясті луки, лісові озера та болота, а також штучні ланд�
шафти: рисові поля, рибні ставки, промислові відстійники, агроценози, багаторічні трави,
ліси, лісосмуги, лісопосадки тощо);

— великим біотичним різноманіттям;
— значною місткістю кормової бази для мігруючих птахів і птахів, що гніздяться;
— наявністю незамерзаючих ділянок акваторій Чорного та Азовського морів, що сприяє

формуванню скупчень птахів для зимівлі.
Водно�болотні угіддя мають важливе соціально�культурне значення. Вони значною мірою

задовольняють соціальні потреби у любительській та промисловій рибній ловлі, спортивному
полюванні, туризмі та інших видах рекреації. Велике рекреаційне значення мають водні
об'єкти, придатні для купання, бальнеологічні ресурси у вигляді мінеральних вод, мінераль�
них грязей та висококонцентрованих розсолів. Цінність ВБУ як об'єктів для мисливського
промислу визначається, перш за все, видовим різноманіттям та чисельністю птахів. За раху�



нок цього промислу при відповідній організаційно�правовій регламентації можна забезпечи�
ти фінансову підтримку природоохоронної діяльності. Місцеве населення, яке традиційно
займається рибальством, полюванням, сільським господарством створює свій особливий
спосіб життя, який є частиною національної культурної спадщини. 

Водно�болотними угіддями фактично є більша частина земель водного фонду України,
до яких згідно із Земельним кодексом України (ст. 58) належать землі, зайняті: 

а) морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а та�
кож островами; 

б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм; 
в) гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі,

виділені під смуги відведення для них; 
г) береговими смугами водних шляхів. 
Згідно з даними Державного комітету водного господарства України, до земель водного

фонду віднесено 4365,3 тис. га, з них землі, зайняті водними об'єктами, складають 2415,2 тис.
га. Найбільша площа земель водного фонду припадає на водосховища — 1134,5 тис. га, в тому
числі 688,1 тис. га знаходиться під водосховищами Дніпровського каскаду, 939 тис. га займа�
ють відкриті заболочені землі, 539,8 тис. га — озера та прибережні замкнуті водойми, 343,3 тис.
га — лимани, 244,2 тис. га — річки та струмки. В Україні виявлено 2488 торф'яних родовищ із
загальною площею близько 1 млн. га. Більше половини торф'яників знаходиться у межах Во�
линської, Рівненської та Чернігівської областей. Серед торф'яників переважають болота ни�
зинного типу живлення, сумарна площа яких складає майже 95% від загальної. 

Україна є стороною ”Конвенції про водно�болотні угіддя, що мають міжнародне значення,
головним чином як середовища існування водоплавних птахів” (Рамсарська конвенція). Згідно
з положеннями цієї конвенції, Україна сама визначає (на основі критеріїв, визначених кон�
венцією) на своїй території водно�болотні угіддя, придатні для внесення до ”Списку водно�бо�
лотних угідь міжнародного значення” (Рамсарський список), готує їх описи і надсилає для роз�
гляду і затвердження до Секретаріату Рамсарської конвенції. 

На виконання зобов'язань України в рамках Рамсарської конвенції Кабінет Міністрів Ук�
раїни постановою ”Про заходи щодо охорони водно�болотних угідь, які мають міжнародне зна�
чення” (№ 935 від 23.11.1995 р.) затвердив перелік з 22 водно�болотних угідь України міжнарод�
ного значення загальною площею 650 тис. га (див додатки 1 і 2). В 1998 р. Бюро Рамсарської
конвенції включило ці угіддя до офіційного Переліку рамсарських угідь. Так було започатковано
формування в Україні мережі водно�болотних угідь міжнародного значення. 

Слід зазначити, що офіційна дата приєднання України до Рамсарської конвенції — 1 груд�
ня 1991 р. Це пов'язано з тим, що ще у 1975 р. (за часів СРСР) статус водно�болотних угідь
міжнародного значення було надано чотирьом ВБУ України (Ягорлицька затока, Тендрівська
затока, Каркінітська затока і Дунайські плавні) загальною площею 211 тис. га. 29 жовтня 1996
р. Верховна Рада України постановила визнати Україну правонаступницею СРСР щодо участі
в Рамсарській конвенції.

В 2002 р. з метою реалізації положень Закону України ”Про участь України в Конвенції про
водно�болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існуван�
ня водоплавних птахів” (1996 р.) постановою Кабінету Міністрів України був затверджений
”Порядок надання водно�болотним угіддям статусу водно�болотних угідь міжнародного зна�
чення” (див. додаток 3). Цей Порядок визначив процедуру надання водно�болотним угіддям
статусу міжнародного значення відповідно до критеріїв Рамсарської конвенції. Він також пе�
редбачає, що на всі водно�болотні угіддя міжнародного значення складаються паспорти, забез�
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печується установлення спеціальних знаків на їх межах, а межі наносяться на плани та карти
відповідних земельних ділянок (див. додатки 4 і 5).

7�ю нарадою Конференції договірних сторін Рамсарської конвенції, що відбулася в 1999 р.
у м. Сан�Хосе (Коста�Ріка), було заплановано до 2005 р. збільшити кількість водно�болотних
угідь міжнародного значення, внесених до Рамсарського переліку, вдвічі (до 2 тисяч). Реалізо�
вуючи рішення Конференції, Мінприроди України спільно з Чорноморською програмою Вет�
ландс Інтернешнл в 2003 р. підготувало інформаційні описи 11 водно�болотних угідь, які бу�
ли направлені до Бюро Рамсарської конвенції з метою надання їм статусу водно�болотних
угідь міжнародного значення (див додатки 6 і 7). Отже, зараз мережа ВБУ міжнародного
значення в Україні нараховує 33 водно�болотних угіддя загальною площею 676 251 га (див.
табл. 1 та кольорову вставку 1).

У 2003�2005 рр. Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл спільно з провідними ук�
раїнськими науковцями підготувала інформаційні описи ще 23 цінних водно�болотних ком�
плексів (див. табл. 2 та кольорову вставку 1), що відіграють важливу роль у водно�болотних та
суміжних з ними екосистемах, мають значну природоохоронну, рекреаційну, наукову та естетич�
ну цінність і є перспективними для надання їм статусу ВБУ міжнародного значення. 

Подальша підготовка пропозицій щодо внесення водно�болотних угідь України до Пе�
реліку рамсарських угідь здійснюватиметься по результатах проведення інвентаризації водно�
болотних угідь, здійснення їх комплексної оцінки. Завдання розробки та впровадження
Національної політики щодо водно�болотних угідь вимагає наявності адекватних знань про
цінності, функції і ресурси ВБУ, які допоможуть забезпечити прийняття оптимальних уп�
равлінських рішень щодо їх збереження та раціонального (мудрого) використання. Інвента�
ризація водно�болотних угідь має забезпечувати інформацією про розташування угідь;
про кількість, якість і стан їх природних ресурсів; про функції та екологічні, соціальні і куль�
турні цінності водно�болотних угідь; про пріоритетність їх збереження; про зміни у розмірах
та якості водно�болотних угідь; забезпечувати відповідність національних і міжнародних кла�
сифікацій водно�болотних угідь та їх порівнянність тощо. При цьому важливо максимально
охопити усі ВБУ країни.

Найбільш дослідженими є водно�болотні угіддя Причорномор'я та Приазов'я. Утім, регу�
лярний облік флори і фауни України тільки розпочинається. Щорічний первинний облік
біорізноманіття здійснюється лише для об'єктів природно�заповідного фонду України та ок�
ремих промислових видів риб і ссавців і не є достатнім для обліку біорізноманіття водно�бо�
лотних угідь. Найкраще охороняються водно�болотні угіддя, які знаходяться в межах установ
природно�заповідного фонду України. 

При проведенні робіт з інвентаризації та створення кадастру водно�болотних угідь пріори�
тет варто надати найбільш цінним і важливим угіддям у наступному порядку:

— угіддя міжнародного значення;
— угіддя, які Україна пропонує внести до Переліку рамсарських угідь;
— угіддя, які мають національне значення;
— інші водно�болотні угіддя. 

В цьому довіднику систематизовані наявні дані про найбільш цінні водно�болотні угіддя
України і представлені повні описи 33 ВБУ міжнародного значення і 23 ВБУ, перспективних
для внесення до Рамсарського списку. 

Чорноморська програма Ветладнс Інтернешнл також створила базу даних водно�болотних
угідь України із застосуванням ГІС�технологій (Arcview 9.1). На даний момент база містить
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інформацію про 56 угідь, представлених в цьому довіднику, а також близько 230 неповних
описів ВБУ національного, регіонального і місцевого значення. 

Інформаційні описи ВБУ готуються відповідно до ”Інформаційного листка рамсарського
водно�болотного угіддя”. Слід зазначити, що у травні 2006 р. Секретаріат Рамсарської кон�
венції, ґрунтуючись на рішеннях 9�ї Конференції договірних сторін Рамсарської конвенції
(2005 р., Уганда), суттєво доповнив і розширив усі матеріали, які стосуються інформаційного
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¹ Íàçâà ÂÁÓ  Îáëàñòü  Ïëîùà, 
ãà 

ÏÇÔ, 
ãà 

1 Îçåðî Êóãóðëóé   Îäåñüêà  6500  0 
2 Îçåðî Êàðòàë  Îäåñüêà  500  0 
3 Ê³ë³éñüêå ãèðëî * Îäåñüêà  32800  32800  
4 Îçåðî Ñàñèê  Îäåñüêà  21000  0 
5 Ñèñòåìà îçåð Øàãàíè -Àë³áåé -Áóðíàñ * Îäåñüêà  19000  0 
6 Ìåæèð³÷÷ÿ Äí³ñòðà ³ Òóðóí÷ óêà * Îäåñüêà  7600  4374  
7 Ï³âí³÷íà ÷àñòèíà Äí³ñòðîâñüêîãî ëèìàíó * Îäåñüêà  20000  3226  
8 Òèë³ãóëüñüêèé ëèìàí  Îäåñüêà, Ìèêîëà¿â ñüêà  26000  26000  
9 Äåëüòà Äí³ïðà * Õåðñîíñüêà  26000  1000  

10 ßãîðëèöüêà çàòîêà * Õåðñîíñüêà , Ìèêî ëà¿â ñüêà  34000  30300  
11 Òåíäð³â ñüêà çàòîêà * Õåðñîíñüêà  38000  38000  
12 Êàðê³í³òñüêà òà Äæàðèëãàöüêà çàòîêè * Õåðñîíñüêà, ÀÐ Êðèì  87000  27946  
13 Öåíòðàëüíèé Ñèâàø * Õåðñîíñüêà, ÀÐ Êðèì  80000  50000  
14 Ñõ³äíèé Ñèâàø * Õåðñîíñüêà, ÀÐ Êðèì  165000  59148  
15 Ìîëî÷íèé ëèìàí * Çàïîð³çüêà  22400  19000  
16 Îáèò³÷íà êîñà òà Îáèò³÷íà çàòîêà  Çàïîð³çüêà  2000  2000  
17 Ãèðëî ð³÷êè Áåðäè, Áåðäÿíñüêà çàòîêà òà 

Áåðäÿíñüêà êîñà * 
Çàïîð³çüêà  1800  417  

18 Á³ëîñàðàéñüêà êîñà òà Á³ëîñàðàéñüêà çàòîêà * Äîíåöüêà  2000  2000  
19 Êðèâà çàòîêà òà Êðèâà êîñà  Äîíåöüêà  1400  1400  
20 Øàöüê³ îçåðà * Âîëèíñüêà  32850  32850  
21 Çàïëàâà ð³÷êè Ïðèï'ÿòü  Âîëèíñüêà  12000  9550  
22 Çàïëàâà ð³÷êè Ñòîõ³ä  Âîëèíñüêà  10000  8750  
23 Îçåðî Ñèíåâèð  Çàêàðïàòñüêà  29 29 
24 Òîðôîâî -áîëîòíèé ìàñèâ Ïåðåáðîäè  Ð³âíåíñüêà  12718  7565  
25 Ïîë³ñüê³ áîëîòà  Æèòîìèðñüêà  2145  2145  
26 Çàïëàâà Äåñíè  Ñóìñüêà  4270  4270  
27 Áàêîòñüêà çàòîêà * Õìåëüíèöüêà  1590  1590  
28 Ïîíèççÿ ð³÷êè Ñìîòðè÷ * Õìåëüíèöüêà  1480  1480  
29 Äí³ïðîâñüêî -Îð³ëüñüêà çàïëàâà  Äí³ïðîïåòðîâñüêà  2560  2560  
30 Âåëèêèé ×àïåëüñüêèé ï³ä  Õåðñîíñüêà  2359  2359  
31 Àêâàëüíî -ñêåëüíèé êîìïëåêñ Êàðàäàãó  ÀÐ Êðèì  224  224  
32 Àêâàëüíî -ñêåëüíèé êîìïëåêñ ìèñó Êàçàíòèï  ÀÐ Êðèì  251  251  
33 Àêâàëüíî -ïðèáåðåæíèé êîìïëåêñ ìèñó Îïóê  ÀÐ Êðèì  775  775  

Çàãàëîì  676251  372009  
 (55%)  

 

Таблиця 1. Водно�болотні угіддя України міжнародного значення

* На кольоровый вклейці є космічний знімок цього угіддя, зроблений супутником Landsat у 2000 р.



опису ВБУ. Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл здійснила переклад цих матеріалів
(див. додатки 8–12) для того, щоб їх можна було використати в якості методичних рекомен�
дацій для оновлення інформаційних описів ВБУ. Забезпечення такого оновлення відповідає
”духу” Рамсарської конвенції, оскільки відповідно до Резолюції VI.13 Сторонам конвенції ре�
комендовано переглядати дані, представлені в Інформаційному листку рамсарського ВБУ хо�
ча б кожні 6 років. 

На закінчення хочеться зазначити, що Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл роз�
глядає цей довідник як один з перших кроків у напрямі до більш повного, систематичного
опису водно�болотних угідь України та розуміння їх екологічної і соціальної цінності та важ�
ливості як для людей, так і для підтримання біорізноманіття. Ми сподіваємось, що довідник
буде корисним для багатьох природоохоронців і сприятиме більш раціональному
використанню водно�болотних угідь та збереженню водно�болотного різноманіття. 

Василь Костюшин 
Геннадій Марушевський 
Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл 

Передмова
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¹ Íàçâà ÂÁÓ  Îáëàñòü  
Ïëîùà, 

ãà ÏÇÔ, ãà  

1 Ôîðíîø  Çàêàðïàòñüêà  210  0 
2 ×îðíå Áàãíî  Çàêàðïàòñüêà  34 14 
3 Îçåðî Òóðñüêå  Âîëèíñüêà  1400  1235  
4 ×åðåìñüêå áîëîòî  Âîëèíñüêà  2975,7  2975,7  
5 Á³ëå îçåðî òà áîëîòî Êîçà -Áåðåçèíà  Ð³âíåíñüêà  8051  8051  
6 Áîëîòíèé ì àñèâ Ñîìèíî  Ð³âíåíñüêà  10852  10852  
7 Áîëîòíèé ìàñèâ Ñèðà Ïîãîíÿ  Ð³âíåíñüêà  9926  9926  
8 Ä³äîâå îçåðî òà óðî÷èùå Ïëîòíèöÿ  Æèòîìèðñüêà  754  754  
9 Áóçüê³ áðîÿêè  Ìèêîëà¿âñüêà  2950  1950  

10 Ï³âí³÷íî -ñõ³äíà ÷àñòèíà Êè¿âñüêîãî âîäîñõîâèùà * Êè¿âñüêà, ×åðí³ã³âñüêà  25600  25600  
11 Çàïëàâà Äåñíè ì³æ ì. Îñòåð òà ñ. Ñìîëèí * ×åðí³ã³âñüêà  23650  6720  
12 Ä³ëÿíêà Äí³ïðà ì³æ Êèºâîì òà Óêðà¿íêîþ * Êè¿âñüêà  21002  2441  
13 Âåðõ³â’ÿ Êðåìåí÷óöüêîãî âîäîñõîâèùà * ×åðêàñüêà  18000  4510  
14 Ñóëüñüêà çàòîêà * Ïîëòàâñüêà, ×åðêàñüêà  3116 1,3  31161,3  
15 Çàïëàâà Ñóëè  Ñóìñüêà  10598  4645,1  
16 Âåðõ³â'ÿ ð³÷êè Áèòèöÿ  Ñóìñüêà  700  1 
17 Çàïëàâà ñåðåäíüî¿ ÷àñòèíè ð³÷êè Ïñåë  Ñóìñüêà   4860  1486,1  
18 Çàïëàâà ð³÷êè Âîðñêëà  Ñóìñüêà  13500  2606  
19 Êðåìåí÷óöüê³ ïëàâí³  Ïîëòàâñüêà  5080  5080  
20 Á³ëåíüêî -ðîçóìîâñüê³ ïëàâí³  Çàïîð³çüêà  4295  0 
21 Âåðõ³â’ÿ Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà  Çàïîð³çüêà   10600  400  
22 Ñ³âåðñüêîäîíåöüêà çàïëàâà  Ëóãàíñüêà  3400  121 ,3  
23 Êëåáàí -Áèê  Äîíåöüêà  1800  1800  

Çàãàëîì  211399  122329,5  
 (57,8%)  

 

Таблиця 2. Водно�болотні угіддя України, перспективні для внесення до
Рамсарського списку

* На кольоровый вклейці є космічний знімок цього угіддя, зроблений супутником Landsat у 2000 р.
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1. Озеро Кугурлуй

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua;

Костюшин Василь Анатолійович, к.б.н., координатор Чорноморської програми Ветландс
Інтернешнл, вул. Комінтерну, 1, Київ, 01032, тел.: (044) 256 4862, e�mail: kv@wetl.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 1 грудня 2003 р.
Географічні координати: 45°17' пн. ш., 28°40' сх. д.
Розташування: Північно�Західне Причорномор’я, в нижній частині басейну Дунаю біля кор�
дону з Румунією, в межах Ізмаїльського та Кілійського районів Одеської області, за 10 м
південно�східніше від с. Новосільське. Найближче рамсарське угіддя — озеро Картал. Інші
гідрологічно пов’язані ВБУ — р. Дунай, озера Ялпуг та Картал.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 0,5 м, максимальна — 2,5 м.
Площа: 6500 га.
Огляд: Прісноводне мілке озеро з низькими болотистими берегами. Важливе місце гніздуван�
ня і сезонних скупчень птахів (до 30 тис. особин), а також розмноження риб та амфібій.
Рамсарські критерії: 1, 3, 4, 5, 6.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Типова заплавна водойма з флорою та фауною, характерною для найбільших річкових
дельт Європи. 

(3) Тут постійно трапляється велика кількість видів Гусеподібних Anseriformes, Сивкоподібних
Charadriiformes, Пеліканоподібних Pelecaniformes, які є показниками екологічного стану ВБУ. 

ВБУ міжнародного значення
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(4) В усі сезони забезпечує умови для багатьох видів птахів водно�болотяного комплексу, є
місцем зростання ряду рідкісних і зникаючих видів рослин. 

(5) Тут гніздяться близько 5 тис. пар птахів, а в осінньо�зимовий період налічується до 30
тис. особин. 

(6) В межах ВБУ зосереджено більше 1% європейської гніздової популяції баклана малого
Phalacrocorax pygmaeus, близько 3% — косаря Platalea leucorodia.

Фізичні особливості ВБУ: Клімат помірно�континентальний з короткою м’якою зимою та
довгим спекотним літом. Річна кількість опадів складає 350–400 мм, випаровування —
800–900 мм. Іноді озеро вкривається кригою (не більше, ніж на 1 місяць). Рівень води в озері
залежить від рівня води у Дунаї, з якого поступає до 86% води. Завдяки мілководності, озеро
добре прогрівається, що сприяє бурхливому розвитку гідробіонтів, які є основними кормови�
ми об’єктами для риб та водно�болотяних птахів (хоча це також може спричинити “цвітіння
води" внаслідок масового розвитку водоростей). Рибопродуктивність водойми — 20–40 кг/га
на рік. Кількість органічної речовини у воді становить 14,05–18,06 мг/л, а мінералізація —
278–514 мг/л.
Фізичні особливості водозбірної території: Озеро Кугурлуй розташоване в заплаві Дунаю,
з’єднується з ним кількома каналами, а з розташованими неподалік озерами Ялпуг і Картал —
невеликими протоками. Площа змінюється від 60 до 80 км2, середня глибина складає 1,04 м,
максимальна — 3 м, в посушливі періоди — до 1,5 м. В окремі роки глибина озера не переви�
щує 0,6–0,9 м. Донні відклади формуються у вигляді чорного мулу.
Тип ВБУ: О.
Екологічні особливості: Основна рослинність: очеретяні зарості з ділянками болотяних, за�
плавних, відкрито�водних та галофітних угруповань з такими видами: мітлиці велетенська
Agrostis gigantea і повзуча A. stolonifera, китник лучний Alopecurus pratensis, азоли каролінська
Azolla caroliniana і папоротевидна A. filiculoides, осоки гостра Carex acuta, гостровидна C. acuti�
formis і несправжньосмикавцева C. pseudocyperus, пирії азовський Elytrigia maeotica і повзучий
E. repens, кермеки південнобузький Limonium hypanicum і Мейєра L. meyeri, латаття біле
Nymphaea alba, плавун щитолистий Nymphoides peltata, глечики жовті Nuphar lutea, очерет зви�
чайний Phragmites australis, рдесники гребінчастий Potamogeton pectinatus і пронизанолистий P.
perfoliatus, покісниця розставлена Puccinellia distans, верби біла Salix alba і попеляста S. cinerea,
куга озерна Schoenoplectus lacustris, рогози вузьколистий Typha angustifolia і широколистий T.
latifolia, водяний горіх плаваючий Trapa natans s. l. Береги озера ховаються в заплаві Дунаю.
Чверть його площі займають зарості вищої водяної рослинності (переважно очерет звичайний,
рогіз вузьколистий, куга озерна, сусак зонтичний Butomus umbellatus). Водяна рослинність (пе�
реважно рдесники пронизанолистий і гребінчастий, валіснерія спіральна Vallisneria spiralis,
Chara sp.) займає більш ніж 10% водної поверхні.
Цінна флора: Види з Червоної книги України: II категорія — альдрованда пухирчаста
Aldrovanda vesiculosa, білоцвіт літній Leucojum aestivum, сальвінія плаваюча Salvinia natans, водя�
ний горіх плаваючий Trapa natans s. l.; III категорія — коручка болотяна Epipactis palustris, зозу�
линець болотяний Orchis palustris.
Цінна фауна:

Ссавців в угідді нараховується 22 види. Серед них: полівки водяна Arvicola terrestris і зви�
чайна Microtus arvalis, ховрах крапчастий Citellus suslicus, ондатра Ondatra zibethicus,
рясоніжка (кутора) мала Neomys anomalus, кріт європейський Talpa europaea, свиня дика Sus
scrofa, борсук звичайний Meles meles, норка європейська Mustela lutreola, тхір лісовий M.
putorius, собака єнотоподібний Nyctereutes procyonoides та лисиця звичайна Vulpes vulpes.
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Дрібні ссавці та кажани вивчені недостатньо. Порівняно численними є свиня дика та онда�
тра. До списку зникаючих видів внесені норка європейська та кіт лісовий Felis silvestris. 

Птахи. Озеро є одним з найважливіших місць існування водно�болотяних птахів. Зага�
лом тут відмічено 240 видів птахів, тобто 94% усіх видів, зареєстрованих в дельті Дунаю
та прилеглих водно�болотних угіддях за останні 20 років. 42 види занесені до Червоної
книги України, 5 з них — до Європейського червоного списку: пелікан кучерявий
Pelecanus crispus, баклан малий Phalacrocorax pygmaeus, червоновола казарка Rufibrenta
ruficollis, орлан�білохвіст Haliaeetus albicilla та чернь білоока Aythya nyroca. Загальна чи�
сельність гніздового орнітокомплексу становить близько 5 тис. пар водно�болотяних
птахів (переважно на болотистих ділянках та в заростях очерету). В його складі — рідкісні
баклан малий (80 пар), косар Platalea leucorodia (150 пар), чернь білоока (40–50 пар),
пелікан кучерявий, коровайка Plegadis falcinellus (80 пар), а також звичайніші бугайчик
Ixobrychus minutus, квак Nycticorax nycticorax, лиска Fulica atra (2 тис. пар), лебідь�шипун
Cygnus olor (180 пар), мартин звичайний Larus ridibundus (400 пар) та інші. Це відоме місце
годівлі та відпочинку пелікана рожевого Pelecanus onocrotalus та перебування під час
міграцій лелеки білого Ciconia ciconia. В міграційний період й під час зимівлі на озері та
його околицях збирається велика кількість водно�болотяних птахів, зокрема гуска білоло�
ба Anser albifrons (4 тис. ос.), крижень Anas platyrhynchos (3,5 тис. ос.), попелюх Aythya
ferina (4,5 тис. ос.), лиска (10 тис. ос.), мартин звичайний (2 тис. ос.) тощо. Загальна чи�
сельність птахів у сезонних скупченнях сягає 30 тис. особин. 

В угідді трапляється 5 видів рептилій (черепаха болотяна Emys orbicularis та ін.) та 11 видів
амфібій (жаби озерна Rana ridibunda та їстівна R. еsculenta, ропуха зелена Bufo viridis тощо;
один вид — тритон Triturus sp. — занесений до Європейського червоного списку). 

В межах угіддя зустрічається 13 видів риб: лящ звичайний Abramis brama, білизна звичайна
Aspius aspius, плоскирка європейська Blicca bjoerkna, карась звичайний Carassius carassius, ко�
роп звичайний Cyprinus carpio, щука звичайна Esox lucius, в’язь звичайний Leuciscus idus, судак
звичайний Lucioperca lucioperca, окунь звичайний Perca fluviatilis, плітка звичайна Rutilus
rutilus, краснопірка звичайна Scardinius erythrophthalmus, сом європейський Silurus glanis та лин
озерний Tinca tinca.

В межах угіддя трапляється молюск турикаспія лінкта Turricaspia lincta, занесений до Черво�
ної книги України. 
Соціальні та культурні цінності: Має велике значення для екологічної освіти, рекреації та на�
укових досліджень. Тут розташовані археологічні об’єкти (зараз ведуться розкопки давніх по�
ховань). Практикується, але в незначних масштабах, неорганізований туризм. Для місцевого
населення це традиційне місце риболовлі.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна та колективна форми власності. При�
леглі землі: державна, колективна та приватна форми власності на землю.
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: використання при�
родних ресурсів (полювання, рибництво та рибальство, випасання худоби, сінокосіння, ре�
креація) обмежується та контролюється. Прилеглі землі: крім вищевказаних ведеться тра�
диційне сільське господарство, в тому числі виноградарство, вирощування рису та заготівля
очерету. 
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: У мину�
лому систему природних каналів з Дунаєм було порушено внаслідок модифікації території,
що призвело до замулення дна озера. Однак через повені ці канали відновилися, осадові про�
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цеси призупинилися, хоча якість води знизилася. Іноді це ставало причиною масової загибелі
риби. Браконьєрство (незаконне мисливство та рибальство) становить додаткову небезпеку
угіддю. 
Вжиті природоохоронні заходи: Рамсарське угіддя (3UA001). Обмеження та контроль вико�
ристання природних ресурсів. 
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Угіддя включено до списку
пропонованих природних об’єктів національного значення. Планується включення до складу
Дунайського біосферного заповідника. 
Поточні наукові дослідження та можливості: Екологічні дослідження проводять науковці
Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова та Національної академії наук Ук�
раїни.
Нинішній стан природоохоронної освіти: Природоохоронне виховання проводиться в се�
редніх загальноосвітніх школах. Інформація про угіддя поширюється через плакати і буклети,
лекції і публікації науковців та експертів з різних наукових організацій.
Нинішній стан рекреації і туризму: Практикується неорганізований туризм, але в незначних
масштабах. 
Юрисдикція: За охорону угіддя відповідають землекористувачі (організації та громадяни) і
місцева адміністрація. Державний контроль у галузі охорони природи здійснює Державне уп�
равління екології та природних ресурсів в Одеській області.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів в Одеській області.
Адреса: вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65107, тел: (0482) 28 3872, e�mail: steibs@te.net.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. —
Київ, 1999. 

2) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy
Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 pp., 81 maps.

2. Озеро Картал

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua; 

Костюшин Василь Анатолійович, к.б.н., координатор Чорноморської програми Ветландс
Інтернешнл, вул. Комінтерну, 1, Київ, 01032, тел.: (044) 256 4862, e�mail: kv@wetl.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 1 грудня 2003 р.
Географічні координати: 45°17' пн. ш., 28°31' сх. д.
Розташування: Північно�західне Причорномор’я, в нижній частині басейну Дунаю, біля кор�
дону з Румунією, Кілійський район Одеської області, за 7 км південно�східніше від с. Орлів�
ка. Найближче рамсарське угіддя — озеро Кугурлуй. Інші гідрологічно пов’язані ВБУ — р. Ду�
най, озера Кагул та Кугурлуй.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 1,4 м, максимальна — 1,6 м.
Площа: 500 га. 
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Огляд: Мілке прісноводне озеро в дельтовій частині Дунаю з низькими болотистими берега�
ми. Важливе місце гніздування і сезонних скупчень птахів, нересту риб і амфібій, а також ло�
калізації багатьох рідкісних та зникаючих видів рослин.
Рамсарські критерії: 1, 3, 4, 5, 6.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Типова заплавна водойма з флорою та фауною, характерними для найбільших річкових
дельт Європи. 

(3) Тут постійно трапляється багато представників Гусеподібних Anseriformes, Сивкоподіб�
них Charadriiformes, Пеліканоподібних Pelecaniformes, які є показниками екологічного
стану ВБУ. 

(4) Угіддя забезпечує умови перебування для численних водно�болотяних птахів, що
гніздяться або зимують. 

(5) Тут гніздиться близько 25 тис. пар птахів. В осінньо�зимовий період налічується до 40
тис. особин водно�болотяних птахів. 

(6) В межах угіддя гніздиться більше 1% європейської популяції баклана малого Phala�
crocorax pygmaeus.

Фізичні особливості ВБУ: Клімат помірно континентальний з короткою м’якою зимою та
довгим спекотним літом. Річна кількість опадів становить 350–400 мм, а випаровування —
800–900 мм. В окремі зими озеро може замерзати, але не більше, ніж на 1 місяць. Озеро Кар�
тал є системою мілководних заплавних озер (Картал, Дервент, Довге), з’єднаних каналами.
Рівень води в озері залежить від рівня води в Дунаї. Мінеральний склад води змінюється від
гідрокарбонатного до хлоридно�натрієвого, а ступінь мінералізації коливається між 450 та
3390 мг/л. 
Фізичні особливості водозбірної території: Озеро Картал належить до західної групи дунайських
водойм. З’єднується з Дунаєм та іншими водоймами цієї групи (озерами Кагул, Ялпуг, Кугурлуй)
штучними каналами (Векіта, Орловський, Скунда, Репіда та інші). Площа водної поверхні — 1400
га. Середня глибина — 1,04 м, максимальна — близько 3 м. У посушливі періоди глибина озера не
перевищує 1,5 м. Донні відклади формуються у вигляді чорного мулу.

Тип ВБУ: К, Тs.
Екологічні особливості: Головні
біотопи: очеретяні зарості з ділян�
ками болотяних, заплавних, відкри�
то�водних та галофітних угрупо�
вань з такими видами: мітлиці
велетенська Agrostis gigantea і по�
взуча A. stolonifera, китник лучний
Alopecurus pratensis, азоли ка�
ролінська Azolla caroliniana і папо�
ротевидна A. filiculoides, осоки гос�
тра Carex acuta, гостровидна
C. acutiformis і несправжньосмикав�
цева C. pseudocyperus, пирії азовсь�
кий Elytrigia maeotica і повзучий
E. repens, кермеки південнобузький
Limonium hypanicum і Мейєра
L. meyeri, латаття біле Nymphaea
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alba, плавун щитолистий Nymphoides peltata, глечики жовті Nuphar lutea, очерет звичайний
Phragmites australis, рдесники гребінчастий Potamogeton pectinatus і пронизанолистий P. perfo�
liatus, покісниця розставлена Puccinellia distans, верби біла Salix alba і попеляста S. cinerea, куга
озерна Schoenoplectus lacustris, рогози вузьколистий Typha angustifolia і широколистий T. latifo�
lia, водяний горіх плаваючий Trapa natans s. l. Береги озера ховаються у заплаві Дунаю. Чверть
його площі займають зарості вищої водяної рослинності (з очерету звичайного, рогозу вузько�
листого, куги озерної, сусаку зонтичного Butomus umbellatus тощо). Занурена рослинність (пе�
реважно із рдесників гребінчастого Potamogeton pectinatus та кучерявого P. crispus) займає
більше 10%, а рослини з плаваючим листям (водяний горіх плаваючий, глечики жовті) — до
20% водної поверхні. Завдяки значному прогріванню водойма характеризується багатством
гідробіонтів, які є основними кормовими об’єктами риб та водно�болотяних птахів (хоча це та�
кож може спричинити ”цвітіння води” через масовий розвиток водоростей). Рибопродук�
тивність озера становить 20–50 кг/га на рік.
Цінна флора: Види Червоної книги України: II категорія — альдрованда пухирчаста
Aldrovanda vesiculosa, сальвінія плаваюча Salvinia natans, водяний горіх плаваючий Trapa
natans s. l.
Цінна фауна:

Ссавці: полівки водяна Arvicola terrestris і звичайна Microtus arvalis, ховрах крапчастий
Citellus suslicus, ондатра Ondatra zibethicus, рясоніжка (кутора) мала Neomys anomalus, кріт
європейський Talpa europaea, свиня дика Sus scrofa, борсук звичайний Meles meles, норка євро�
пейська Mustela lutreola, тхір лісовий M. putorius, собака єнотоподібний Nyctereutes procy�
onoides та лисиця звичайна Vulpes vulpes. 

Птахи. Зареєстровано 140 видів птахів, з яких 32 види, зокрема коровайка Plegadis falcinellus,
косар Platalea leucorodia (500 ос.), баклан малий Phalacrocorax pygmaeus (100 ос.), чапля жовта
Ardeola ralloides, казарка червоновола Rufibrenta ruficollis (800 ос.), чернь білоока Aythya nyroca
(100 ос.), балабан Falco cherrug та кулик�довгоніг Himantopus himantopus, занесені до Червоної
книги України. Баклан малий, косар та казарка червоновола, крім того, занесені до Європейсь�
кого червоного списку. Найулюбленішими місцями гніздування водно�болотяних птахів є за�
плава, зарості очерету та іншої болотяної рослинності, що чергуються з ділянками відкритої во�
ди. Загальна чисельність птахів, що гніздяться, становить близько 25 тис. пар. Найчисленніші —
лиска Fulica atra (2 тис. пар), крячок білощокий Chlidonias hybrida (200–500 пар), попелюх
Aythya ferina (15–20 пар), лебідь�шипун Cygnus olor (60 пар). Місцями сезонних скупчень, в
яких кількість птахів досягає 40 тис. особин, слугують усі водні ділянки з мозаїчною водно�бо�
лотяною рослинністю. В міграційний період й під час зимівлі на озері та в його околицях зби�
рається велика кількість водно�болотяних птахів, зокрема гуска білолоба Anser albifrons (5 тис.
ос.), крижень Anas platyrhynchos (500 ос.), попелюх (500 ос.), лиска (6 тис. ос.), мартин
звичайний Larus ridibundus (1 тис. ос.), пелікан рожевий Pelecanus onocrotalus (500 ос.) тощо.

Рептилії: черепаха болотяна Emys orbicularis. 
Амфібії: жаби озерна Rana ridibunda та їстівна R. esculenta, ропуха зелена Bufo viridis.
Риби: лящ звичайний Abramis brama, білизна звичайна Aspius aspius, плоскирка європейсь�

ка Blicca bjoerkna, карась звичайний Carassius carassius, короп звичайний Cyprinus carpio, щу�
ка звичайна Esox lucius, в’язь звичайний Leuciscus idus, судак звичайний Lucioperca lucioperca,
окунь звичайний Perca fluviatilis, плітка звичайна Rutilus rutilus, краснопірка звичайна
Scardinius erythrophthalmus, сом європейський Silurus glanis, лин озерний Tinca tinca.
Соціальні та культурні цінності: Має велике значення для екологічної освіти, рекреації та на�
укових досліджень. Тут розташовані археологічні об’єкти (зараз ведуться розкопки давніх по�
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ховань). Практикується, але в незначних масштабах, неорганізований туризм. Для місцевого
населення це традиційне місце риболовлі.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна та колективна форми власності. При�
леглі землі: державна, колективна та приватна форми власності.
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: полювання, рибництво та
рибальство, випасання худоби, сінокосіння, рекреація (використання природних ресурсів обме�
жується та контролюється). Прилеглі землі: крім згаданих форм природокористування ведеть�
ся традиційне сільське господарство, в тому числі виноградарство, вирощування рису та за�
готівля очерету.
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: До відо�
мих чинників, що становлять загрозу угіддю, належать неконтрольоване випалювання очере�
ту та браконьєрство (мисливство та рибальство). Осушувальні роботи призвели до зниження
якості води.
Вжиті природоохоронні заходи: Обмеження та контроль за використанням природних ре�
сурсів. Озеро Картал є рамсарським угіддям (3UА002).
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: ВБУ включене до списку про�
понованих природних об’єктів національного значення. Планується його включення до скла�
ду Дунайського біосферного заповідника. 
Поточні наукові дослідження та можливості: Наукові дослідження проводяться співробітни�
ками Інституту зоології НАН України та Одеського національного університету ім.
І. І. Мечнікова.
Нинішній стан рекреації і туризму: Практикується, але в незначних масштабах, неорганізова�
ний туризм.
Юрисдикція: Землекористувачі (організації та громадяни) і місцева адміністрація є виконавчи�
ми органами, відповідальними за охорону угіддя. Державний контроль у галузі охорони приро�
ди здійснює Державне управління екології та природних ресурсів в Одеській області.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів в Одеській області.
Адреса: вул. Канатна, 83, Одеса, 65107, тел: (0482) 28 3872, e�mail: steibs@te.net.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. —
Київ, 1999.

2) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy
Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 pp., 81 maps.

3. Кілійське гирло

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua;

Костюшин Василь Анатолійович, к.б.н., координатор Чорноморської програми Ветландс
Інтернешнл, вул. Комінтерну, 1, Київ, 01032, тел.: (044) 256 4862, e�mail: kv@wetl.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 1 грудня 2003 р.
Географічні координати: 45° 22' пн. ш., 29° 42' сх. д.
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Розташування: Північно�західне Причорномор’я. Угіддя є частиною дельти Дунаю і розташо�
ване біля державного кордону з Румунією. За адміністративним поділом знаходиться в
Кілійському районі Одеської області за 20–30 км південно�східніше від м. Кілія. Найбільшим
населеним пунктом в околицях угіддя є м. Вилкове, а найближчими рамсарськими ВБУ —
озеро Сасик та румунська частина дельти Дунаю. Інші гідрологічно пов’язані ВБУ — Чорне
море і заболочені території нижньої частини дельти Дунаю.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 0,2 м, максимальна — 0,6 м.
Площа: 32800 га.
Огляд: Дельта Дунаю є екотонною зоною типу ”річка�море” і характеризується надзвичай�
но високим рівнем видового та біотопічного різноманіття. Різноманіття водних біотопів,
сприятливий клімат, висока продуктивність водойм, гарні захисні умови та близькість
сільгоспугідь до полів зернових обумовлюють високу біологічну ємність дельти та її при�
вабливість для водно�болотяних птахів. Це широко відоме місце гніздування, линяння,
зимівлі та зупинки водно�болотяних птахів під час міграцій, велике нерестовище риб та ам�
фібій. Тут розташовані кормові біотопи багатьох морських птахів.
Рамсарські критерії: 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Обґрунтування рамсарсь�
ких критеріїв:
(2) Є місцем гніздування та�
ких рідкісних птахів, як
пелікан кучерявий Pelecanus
crispus і чернь білоока Aythya
nyroca, а також зимівлі ка�
зарки червоноволої
Rufibrenta ruficollis. 
(3, 4) Одне з не багатьох в
Європі місць зростання
рідкісних, реліктових та ен�
демічних видів водно�бо�
лотяних рослин: водяного
горіха плаваючого Trapa
natans, сальвінії плаваючої
Salvinia natans, латаття біло�
го Nymphaea alba, глечиків
жовтих Nuhpar lutea, плаву�
на щитолистого Nymphoides
peltata, каулінії малої
Caulinia minor, ряски горба�
тої Lemna gibba, вольфії без�
кореневої Wolffia arrhiza, ко�
лосняка чорноморського
Leymus sabulosus, метлюги
приморської Apera maritima,
споришу розлогого
Polygonum patulum. Еко�
логічну якість угіддя визна�
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чають численні представники Лелекоподібних Ciconiiformes, Мартинових Laridae та Ка�
чкових Anatidae. 

(4, 8) Відоме нерестовище риб та місце розмноження амфібій. 
(5) У всі сезони є місцем перебування величезної кількості водно�болотяних птахів (яких

тут регулярно перебуває понад 20 тис. особин) — мігрантів і тих, що гніздяться або зи�
мують. 

(6) В межах угіддя зареєстровано більше 1% європейських популяцій баклана малого
Phalacrocorax pygmaeus та орлана�білохвоста Haliaeetus albicilla.

Фізичні особливості ВБУ: Головні рукави та протоки дельти характеризуються дуже силь�
ною течією. В періоди високого стояння води острови затоплюються, а водойми, розташо�
вані на них, наповнюються. Всі водойми дельти прісні, за винятком мілководних заток в її
приморській частині. Хід седиментаційних процесів залежить від погодних умов у басейні
Дунаю. Внаслідок значної ерозії і впливу осадів з каналів та моря ВБУ характеризується
значною мобільністю. Рівень води в дельті залежить від такого сезонного явища, як берез�
неві повені. Найвищий рівень води спостерігається наприкінці березня і тримається
2–3 тижні. В цей час майже 95% території дельти затоплено водою. Між повенями середній
рівень води досягає 80–180 см. Поверхневий стік у липні—серпні зменшується, а у вересні—
жовтні досягає стійкої рівноваги. Рівень води, передусім у водоймах східної приморської ча�
стини угіддя, залежить від напрямку та сили вітру і протягом доби може змінюватись на 90
см. Дунайська вода є помірно твердою з середньою мінералізацією. Вміст кисню знаходить�
ся в межах нормальної насиченості, хоча відмічаються періоди його дефіциту (взимку) або
надлишку (влітку). Гідрохімічний режим водойм, що знаходяться в межах угіддя, не�
стабільний. Температура і солоність води, особливо у приморській частині угіддя, зазнають
істотних коливань, які значною мірою залежать від сильних вітрів східного напрямку. Так, у
самому гирлі річки солоність води досягає 1,8‰. Замулення води в середньому складає 174
г/м3. Вода є найбільш каламутною в рукавах та каналах, тоді як у приморських затоках (як
відкритих, так і закритих та напівзакритих), вона значно прозоріша. Каламутність води
найбільша в червні, а найменша у жовтні—листопаді.
Фізичні особливості водозбірної території: Угіддя є дельтою Кілійського річища Дунаю.
В його межах представлені заболочені ділянки, заплавні ліси, протоки, канали, алювіальні
острови, прісноводні озера, піщані пасма, а в приморській частині — низькі піщані коси, що
відокремлюють затоки від моря. Тут є й материкові острови, більшість з яких розташована
між Очаківським та Старо�Стамбульським рукавами. До складу угіддя входить також сму�
га Чорного моря завширшки 1 км, що оточує дельту зі сходу. Плескаті острови алювіально�
го походження відділяються один від одного різними за величиною каналами. В пониженій
приморській частині вони впадають в систему відкритих мілководних заток, що відділя�
ються від моря низькими мулисто�піщаними косами та підводними барами.
Гідрологічна цінність: Воду з гирла використовують для поливу рисових полів і потреб риб�
них господарств, а також для комунального водопостачання міст Вилкове та Кілія. Головний
канал є основним судноплавним шляхом, який сполучає порт Усть�Дунайськ з іншими порта�
ми України та інших країн, які мають вихід до Дунаю.
Тип ВБУ: F, L, 9.
Екологічні особливості: Рослинність дельти є надзвичайно багатою, з переважанням
гідрофільних рослинних асоціацій. Ценози боліт, відкритих плес, підтоплених рівнинних
лісів, заплавних лук та галофітні угруповання включають 651 вид судинних рослин, зокрема
мітлиці велетенську Agrostis gigantea і повзучу A. stolonifera, китник лучний Alopecurus praten�

ВБУ міжнародного значення

21



sis, азоли каролінську Azolla caroliniana і папоротевидну A. filiculoides, осоки гостру Carex
acuta, гостровидну C. acutiformis і несправжньосмикавцеву C. pseudocyperus, пирії азовський
Elytrigia maeotica і повзучий E. repens, кермеки південнобузький Limonium hypanicum і Мейєра
L. meyeri, латаття біле Nymphaea alba, плавун щитолистий Nymphoides peltаta, глечики жовті
Nuphar lutea, очерет звичайний Phragmites australis, рдесники гребінчастий Potamogeton pecti�
natus і пронизанолистий P. perfoliatus, покісницю розставлену Puccinellia distans, верби білу
Salix alba і попелясту S. cinerea, кугу озерну Schoenoplectus lacustris, рогози вузьколистий Typha
angustifolia і широколистий T. latifolia та водяний горіх плаваючий Trapa natans. Більшість
рослин належать до літорального флористичного комплексу. Острови Кілійського гирла
вкриті озерною та болотяною рослинністю, головним чином, очеретом звичайним, рогозом
вузьколистим та представниками родів їжача голівка Sparganium і осока Carex sp. На більш
підвищених ділянках зростають верба біла, живокіст Symphytum sp., паслін солодко�гіркий
Solanum dulcamara. Рослинність водойм представлена багатьма зануреними та плаваючими
видами, зокрема, великі ділянки вкривають валіснерія спіральна Vallisneria spiralis, сальвінія
плаваюча Salvinia natans (релікт), водяний горіх плаваючий (релікт), латаття біле, кушир тем�
но�зелений Ceratophyllum demersum, різуха Najas. Піщані та мулисті коси зайняті солянками
Salsola, колосняком китицевим Leymus racemosus, нетребою Xanthium, мати�й�мачухою зви�
чайною Tussilago farfara. Уздовж 12�кілометрової приморської смуги великих островів можна
побачити обліпиху крушиновидну Hippophae rhamnoides, зарості якої займають майже 60 га.
Навесні та влітку мілководні затоки і мілководдя на затоплених островах добре прогрівають�
ся і характеризуються високою продуктивністю. Тут є всі умови для розвитку планктону, не�
ктону та бентосу (насамперед, ракоподібних, молюсків та личинок комах), що забезпечує ба�
гату кормову базу для хребетних тварин.
Цінна флора: Флора дельти Дунаю налічує 65 ендеміків понто�каспійського флористичного
комплексу. 16 видів занесено до Червоної книги України.
Цінна фауна:

Ссавці: полівка звичайна Microtus arvalis, тхір лісовий Mustela putorius, рясоніжка (кутора)
мала Neomys anomalus, собака єнотоподібний Nyctereutes procyonoides, ондатра Ondatra zibethi�
cus, свиня дика Sus scrofa, кріт європейський Talpa europaea та лисиця звичайна Vulpes vulpes.
Види з Червоної книги України: видра річкова Lutra lutra, норка європейська Mustela lutreola,
полівка водяна Arvicola terrestris, горностай Mustela erminea.

Птахи. Загальна кількість водно�болотяних птахів, що розмножуються в межах угіддя, стано�
вить 25 тис. пар, які гніздяться переважно в очереті, заплавних лісах, на невеличких островах і
півостровах. Найчисленнішими серед птахів, що гніздяться, є крячки річковий Sterna hirundo
(до 5,5 тис. пар) і рябодзьобий Thalasseus sandvicensis (до 5 тис. пар), баклан великий
Phalacrocorax carbo (до 4 тис. пар), чепура мала Egretta garzetta (430 пар), лиска Fulica atra (500
пар), квак Nycticorax nycticorax (490 пар), крижень Anas platyrhynchos (250 пар), мартин жовто�
ногий Larus cachinnans (2420 пар). Тут також гніздяться види з Червоної книги України: малий
баклан Phalacrocorax pygmaeus (до 750 пар), пелікан кучерявий Pelecanus crispus (3 невдалі
спроби гніздування), чапля жовта Ardeola ralloides (до 125 пар), чернь білоока Aythya nyroca (до
120 пар), пісочник морський Charadrius alexandrinus (10 пар), кулик�сорока Haematopus ostrale�
gus (6 пар). Малий баклан та пелікан кучерявий, а також кульон тонкодзьобий Numenius
tenuirostris, який зрідка трапляється тут на прольоті, занесені також до Європейського червоно�
го списку. Крім того, в Кілійській дельті під час годівлі та линяння трапляється ще один
рідкісний вид, що охороняється, — пелікан рожевий Pelecanus onocrotalus. Кілійське гирло є
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важливим місцем линяння лебедя�шипуна Cygnus olor, лиски, гуски сірої Anser anser та криж�
ня. 

Восени та навесні тут можна зустріти до 133 видів мігруючих птахів. Серед водно�болотяних
видів найчисленнішими є представники рядів Гусеподібні Anseriformes, Пірникозоподібні
Podicipediformes, Сивкоподібні Charadriiformes, Лелекоподібні Ciconiiformes та
Пеліканоподібні Pelecaniformes. У міграційних скупченнях найчастіше та у найбільшій
кількості представлені крижень (до 23 тис. ос.), чернь білоока (до 1800 ос.), чирянка велика
Anas querquedula (до 11,5 тис. ос.), лиска (до 8 тис. ос.), гуска сіра, лебідь�шипун (до 4,5 тис.
ос.), мартин жовтоногий (до 2,5 тис. ос.), чоботар Recurvirostra avosetta (до 2,8 тис. ос.), кулик�
сорока (250 ос.), баклани великий (до 20 тис. ос.) і малий (до 3 тис. ос.), пелікан рожевий (до
2,5 тис. ос.), косар Platalea leucorodia (до 1,4 тис. ос.), коровайка Plegadis falcinellus (до 4,8 тис.
ос.) та інші. Проліт проходить переважно вздовж узбережжя, з місцями відпочинку на затоках
та піщаних косах. Загальна кількість мігрантів, які щорічно пролітають цим районом, стано�
вить близько 2–3 млн птахів. На зимівлю тут можуть залишатися до 28 тис. птахів. Серед зи�
муючих птахів найпомітнішими є качки (крижень, свищ Anas penelope, чирянка мала A. crec�
ca, попелюх Aythya ferina, чернь білоока тощо), гуска сіра (до 6,8 тис. ос.), казарка
червоновола Rufibrenta ruficollis, лебідь�кликун Cygnus cygnus (до 2,5 тис. ос.), мартини зви�
чайний Larus ridibundus, сизий L. canus і жовтоногий, а також лиска і кульон великий Numenius
arquata. У нетривалі періоди холодів, що зрідка трапляються в Приазов’ї та на Північному
Каспії, птахи, що зимують в цих регіонах, відлітають до дельти Дунаю. 

Рептилії: черепаха болотяна Emys orbicularis. 
Амфібії: ропуха зелена Bufo viridis, квакша звичайна Hyla arborea, жаби їстівна Rana esculen�

ta та озерна R. ridibunda. 
Риби: лящ звичайний Abramis brama, білизна звичайна Aspius aspius, плоскирка європейська

Blicca bjoerkna, карась звичайний Carassius carassius, короп звичайний Cyprinus carpio, щука
звичайна Esox lucius, в’язь звичайний Leuciscus idus, судак звичайний Lucioperca lucioperca,
окунь звичайний Perca fluviatilis, плітка звичайна Rutilus rutilus, краснопірка звичайна
Scardinius erythrophthalmus, сом європейський Silurus glanis та лин озерний Tinca tinca. До скла�
ду іхтіофауни входять переважно місцеві, в тому числі і прохідні, види риб. Мілководні ділян�
ки заток, що добре прогріваються, є місцем нересту та росту мальків багатьох коропових риб
і дунайських оселедців (оселедець чорноморсько�азовський Alosa pontica, пузанок чорно�
морський A. caspia nordmanni). До Червоної книги України занесені: лосось дунайський Hucho
hucho ssp. hucho (ендемічний підвид), стерлядь Acipenser ruthenus, йорж смугастий
Gymnocephalus schraetser, білуга чорноморська Huso huso ponticus та умбра звичайна Umbra
krameri, чопи малий Zingel streber streber та звичайний Z. zingel. 

Безхребетні: Види з Червоної книги України: стрілки Ліндена Coenagrion lindeni та Меркурія
C. mercuriale, турикаспія лінкта Turricaspia lincta. Серед гідробіонтів найчисленнішими є
прісноводні види, але також добре представлені види так званого понто�каспійського ком�
плексу, зокрема копеподи Eurytemora affinis, E. vorax та ін. 
Соціальні та культурні цінності: Угіддя є важливим центром відпочинку, має велике значен�
ня для екологічної освіти та наукових досліджень. У Кілійському гирлі знаходиться невелике
мальовниче місто Вилкове, більша частина якого розкинулась на островах. Його характерною
особливістю є численні канали та протоки, що надають місту дуже своєрідного вигляду і за�
вдяки чому в народі його називають українською Венецією. Вилкове є одним із старовинних
центрів старообрядництва. Традиційним видом діяльності місцевих мешканців є рибальство.
Воду з гирла використовують для поливу рисових полів і потреб рибних господарств, а також
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для комунального водопостачання міст Вилкове та Кілія. Головний канал є основним судно�
плавним шляхом, який сполучає порт Усть�Дунайськ з іншими портами України та інших
країн, які мають вихід до Дунаю.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна та колективна форми власності. При�
леглі землі: державна, колективна та приватна форми власності. 
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: На заповідних ділян�
ках Дунайського біосферного заповідника заборонено всі види землекористування. Поза за�
повідною зоною всі види використання природних ресурсів (полювання, в т. ч. спортивне, ри�
бальство, розведення риби, випасання худоби та коней, вилов жаб, рекреація тощо)
знаходяться під контролем і лімітуються. Прилеглі землі: Практикуються всі перелічені вище
форми природокористування, а також традиційне фермерство (виноградарство, вирощування
рису, заготівля молдавського очерету тощо). Адміністрація Дунайського біосферного за�
повідника впроваджує в Кілійському гирлі екотуризм.
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: Забруднен�
ня територій, масове випасання худоби, обробка землі, неконтрольоване випалювання очерету
та незаконні рибальство і мисливство.
Вжиті природоохоронні заходи: Рамсарське угіддя (3UA003). Входить до складу Дунайсь�
кого біосферного заповідника, створеного за наказом Президента України від 10 серп�
ня 1998 р. на основі заповідника ”Дунайські плавні” шляхом розширення його території. У
1999 р. створено Міжнародний румунсько�український біосферний заповідник ”Дельта Ду�
наю”. 
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Розробляються пропозиції що�
до зонування та планування землекористування.
Поточні наукові дослідження та можливості: У дослідженні ВБУ беруть участь науковці
Дунайського біосферного заповідника, інститутів НАН України (ботаніки, зоології та
біології південних морів), Міністерства освіти (Одеський національний університет ім. І. І.
Мечнікова, Одеський гідрометеорологічний інститут) та Українського наукового центру
морської екології. 
Нинішній стан природоохоронної освіти: Впроваджується через буклети, плакати, статті у
періодичних виданнях. Крім того, проводяться тренінги в рамках програми Дунайського
біосферного заповідника.
Нинішній стан рекреації і туризму: Адміністрація Дунайського біосферного заповідника
впроваджує екотуризм у Кілійському гирлі.
Юрисдикція: У межах Дунайського біосферного заповідника за охорону природи відповідає
його адміністрація, а на інших територіях — землекористувачі (установи, товариства, місцеві
жителі) та місцеві органи влади. Контроль у галузі охорони природи здійснюють
адміністрація Дунайського біосферного заповідника та Державне управління екології та при�
родних ресурсів в Одеській області.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів в Одеській області.
Адреса: вул. Канатна, 83, Одеса, 65107, тел: (0482) 28 3872, e�mail: steibs@te.net.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. —
Київ, 1999. 
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2) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy
Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 pp., 81 maps.

4. Озеро Сасик

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua; 

Костюшин Василь Анатолійович, к.б.н., координатор Чорноморської програми Ветландс
Інтернешнл, вул. Комінтерну, 1, Київ, 01032, тел.: (044) 256 4862, e�mail: kv@wetl.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 1 грудня 2003 р.
Географічні координати: 45°39' пн. ш., 29°41' сх. д.
Розташування: Північно�західне Причорномор’я в межах Кілійського і Татарбунарського
районів Одеської обл., за 5 км південно�східніше від районного центру м. Татарбунари. Найб�
лижчі рамсарські угіддя — Кілійське гирло та озерна система Шагани�Алібей�Бурнас. Інші
гідрологічно пов’язані ВБУ — Стенцівсько�Жебріянські плавні, річки Сарата та Когильник,
Джантшейські озера.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 1 м, максимальна — 3 м.
Площа: 21000 га.
Огляд: Є великою опрісненою водоймою на північному узбережжі Чорного моря, важливим
місцем гніздування, линяння та зупинки водно�болотяних птахів під час сезонних міграцій. 
Рамсарські критерії: 2, 3, 4, 5.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(2) Місце сезонних скупчень двох вразливих видів — пелікана рожевого Pelecanus onocro�
talus та казарки червоноволої Rufibrenta ruficollis. 

(3) Тут регулярно перебуває велика кількість качок, гусей, а також куликів родини Баран�
цеві Scolopacinae, які є індикаторами екологічного стану угіддя. 

(4) Місце гніздування багатьох видів птахів водно�болотяного комплексу. 
(5) Тут гніздиться близько 6 тис. пар водно�болотяних птахів і майже 100 тис. особин утво�

рюють сезонні скупчення.
Фізичні особливості ВБУ: Водойма має площу водозбору 5363 км2. Довжина озера — 35 км,
найбільша ширина — 11 км, площа водного дзеркала — 208 км2, середня глибина — 1,9 м, мак�
симальна — 3,3 м, загальний об’єм — 437 млн м3. Це опріснений лиман, який сполучається з Ду�
наєм каналом ”Дунай�Сасик”. Водний режим переважно регулюється надходженням прісної
води з Дунаю. До створення водосховища рівень води і температура озера майже збігалися з та�
кими у Чорному морі. Однак тепер рівень штучно регулюють шляхом перекачування дунайсь�
кої води. Внаслідок цього знизився рівень солоності озера. Мінералізація води складає 0,7–3,0
г/л. Солоність озера коливається в межах 2–3‰. Переважають солі NaCl, МgCl2, МgSO4.
Періодично воду з озера перекачують в море, що дозволяє підтримувати низький рівень міне�
ралізації води, запобігти впливу солоних донних відкладів, а також засоленню північної части�
ни водосховища, куди надходження прісної води внаслідок обміління річок Когильник та Са�
рата різко скоротилося. Температура води влітку становить 21,3–21,7°С, а взимку — 0,8–1°С. В
окремі зими озеро промерзає до 0,39 м, промерзання триває до 90 діб. Влітку спостерігається
значне ”цвітіння води”, спричинене розростанням синьо�зелених водоростей з біомасою 100
мг/л (п’ята ступінь ”цвітіння”). У вітряну погоду біомаса синьо�зелених водоростей у воді, яку

ВБУ міжнародного значення

25



переганяє вітер, збільшується до 300–400 мг/л. Спостерігається зростання вмісту важких ме�
талів у донних відкладах.
Фізичні особливості водозбірної території: Озеро Сасик (колишній лиман Сасик) по суті є
гирлом річок Когильник та Сарата. До червня 1978 р. це була солонуватоводна лагуна, яку
відокремили від моря дамбою і перетворили на водосховище ”Озеро Сасик”. Береги озера, за
винятком верхньої та нижньої ділянок, часто урвисті і являють собою тераси пліоцен�четвер�
тинного віку. У верхів’ях озера за рахунок надходження прісної води сформувалися біотопи
заплавного типу.
Гідрологічна цінність: Використовується для рибництва, в минулому — також для сільсько�
господарських потреб.
Тип ВБУ: J, К.
Екологічні особливості: Приблизно п’яту частину площі озера, займають навколоводні (голо�
вним чином, очерет звичайний Phragmites australis, бульбокомиш морський Bolboschoenus mar�
itimus, рогіз вузьколистий Typha angustifolia) та водні (рдесники гребінчастий Potamogeton
pectinatus, пронизанолистий P. perfoliatus і вузлуватий P. nodosus, водопериця колосиста
Myriophyllum spicatum, рупія спіральна Ruppia spiralis) рослинні угруповання. Особливо по�
ширені вони в північній частині водойми та вздовж її берегів. Через перетворення озера з со�
лоного на прісне продуктивність вищої
водяної рослинності зменшилася у 26
разів. 
Цінна флора: Види, занесені до Червоної
книги України: категорія I — еремогоне го�
ловчаста Eremogone cephalotes; категорія II
— альдровандa пухирчаста Aldrovanda
vesiculosa, сальвінія плаваюча Salvinia
natans та водяний горіх плаваючий Trapa
natans s. l.
Цінна фауна:

Ссавці: полівка водяна Arvicola terrestris,
миша�крихітка Micromys minutus, ондатра
Ondatra zibethicus, рясоніжка (кутора) зви�
чайна Neomys fodiens, бурозубки звичайна
Sorex araneus і мала S. minutus, видра
річкова Lutra lutra, горностай Mustela
erminea, норка європейська M. lutreola, со�
бака єнотоподібний Nyctereutus procynoides
та свиня дика Sus scrofa. 

Птахи. Загальна чисельність гніздового
орнітокомплексу становить близько 6 тис.
пар. Головними місцями розмноження
птахів є зарості очерету, солончакові луки
верхньої та нижньої частини озера, на�
мивні острови. Найчисленнішими серед
птахів, що гніздяться, є крячки річковий
Sterna hirundo (1,5 тис. пар) і малий S. alb�
ifrons (50 пар), лиска Fulica atra (120 пар),
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крижень Anas platyrhynchos (70 пар), чоботар Recurvirostra avosetta (125 пар), мартин жовтоно�
гий Larus cachinnans (100 пар), попелюх Aythya ferina (70 пар). Тут також гніздяться види з
Червоної книги України: кулик�довгоніг Himantopus himantopus (32 пари) і пісочник морський
Charadrius alexandrinus (60 пар). Основними місцями утворення сезонних скупчень (до 100
тис. особин у жовтні—листопаді) є мілководдя у верхній та приморській частинах озера. У
міграційних скупченнях найчастіше та у найбільшій кількості представлені крижень (15 тис.
ос.), попелюх (18 тис. ос.), чернь чубата Aythya fuligula (12 тис. ос.), лиска (5 тис. ос.), гуска
сіра Anser anser (3 тис. ос.), лебідь�шипун Cygnus olor (3 тис. ос.), мартин звичайний Larus ridi�
bundus (4 тис. ос.), пірникоза велика Podiceps cristatus (3 тис. ос.) та інші. Під час зимівлі на
озері та в його околицях збираються такі птахи, як гуска білолоба Anser albifrons (20 тис. осо�
бин), крех малий Mergus albellus (3 тис. ос.), мартин жовтоногий (1,5 тис. ос.). Влітку можна
спостерігати скупчення пелікана рожевого Pelecanus onocrotalus (2 тис. ос.). 

Рептилії: черепаха болотяна Emys orbicularis, вуж звичайний Natrix natrix та вуж водяний N.
tessellata. 

Амфібії: кумка червоночерева Bombina bombina, ропуха зелена Bufo viridis, жаба озерна Rana
ridibunda, тритон звичайний Triturus vulgaris. 

Риби. На сьогодні гідробіологічна ситуація на озері Сасик змінилася, що виявилося у заміні
морської іхтіофауни прісноводною та у різкому збільшенні рибної продуктивності водойми
(до 70 кг/га на рік). Нині іхтіофауну лиману представляють 52 види риб з 12 родин (осетрові
Acipenseridae, оселедцеві Clupeidae, коропові Cyprinidae, щукові Esocidae, в’юнові Cobitidae, со�
мові Siluridae, атеринові Atherinidae, колючкові Gasterosteridae, окуневі Percidae, бичкові
Gobiidae, морські голки Syngnathidae та камбалові Pleuronectidae). Серед домінуючих видів
риб можна вказати карася сріблястого Carassius gibelio, ляща звичайного Abramis brama,
коропа звичайного Cyprinus carpio, судака звичайного Lucioperca lucioperca та окуня
звичайного Perca fluviatilis.
Соціальні та культурні цінності: Угіддя важливе для екологічної освіти та наукових
досліджень. Традиційне рибальство тут не поширене: в минулому виловлювали лише морсь�
ку та лиманну рибу, а продуктивність такої риби в сучасній штучній водоймі дуже низька.
Озеро непридатне для рекреації.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна та колективна форма власності. При�
леглі землі: державна, колективна та приватна форми власності на землю. 
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: Використовується в
основному для рибництва та сільськогосподарських потреб. Туризм і рекреація розвинені
слабо через несприятливі екологічні умови: водосховище дуже забруднене внаслідок
розростання синьо�зелених водоростей та має низьку якість води. Крім того, адекватна ре�
креаційна інфраструктура не розвинена. Воду більше не використовують для потреб сіль�
ського господарства, оскільки вона солонувата. У 1980�х рр. близько 60 га землі в Татарбу�
нарському районі стали засоленими та залуженими через те, що їх поливали водою з
водосховища. Прилеглі землі: крім зазначених вище форм природокористування тут поши�
рене традиційне фермерство, зокрема вівчарство, виноградарство, вирощування рису тощо. 
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: Головну
загрозу становить саме перетворення лиману у водосховище. Це спричинило серйозні зміни
колишніх річкових каналів та штучне зниження рівня солоності води внаслідок перекачуван�
ня води з Дунаю. Це вже призвело до втрати морської іхтіофауни та, ймовірно, має такий же
вплив на решту фауни та флори. Коли озеро було солоним, природний водообмін відбувався
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8–10 разів на рік. Зараз Одеський обласний водгосп не в змозі забезпечити навіть 50% водо�
обміну на рік. Внаслідок цього, через масове розростання синьо�зелених водоростей щороку
гинуть живі організми, передусім риба. З іншого боку, у 1980�х рр. близько 60 тис. га землі в
Татарбунарському районі стали засоленими та залуженими внаслідок зрошення водою з водо�
сховища.
Вжиті природоохоронні заходи: Обмеження обсягів природокористування. Озеро Сасик є
рамсарським угіддям (3UА004) та ІВА № 7. 
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Територію зарезервовано для
створення регіонального ландшафтного парку.
Поточні наукові дослідження та можливості: Проводяться довгострокові дослідження вче�
ними НАН України, Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова, Дунайського
біосферного заповідника та Фондом захисту і відродження дикої природи ім. І. І. Пузанова
”Природна спадщина” (НУО).
Нинішній стан природоохоронної освіти: Видаються буклети, плакати, друкуються статті в
журналах та газетах. Проводяться тренінги в рамках програми Дунайського біосферного за�
повідника. Для місцевих жителів було опубліковано 2 книги про озеро Сасик.
Нинішній стан рекреації і туризму: Туризм та рекреація в межах угіддя розвинені слабо через
несприятливі екологічні умови — значне забруднення внаслідок розростання синьо�зелених
водоростей та низьку якість води. Крім того, адекватна рекреаційна інфраструктура не розви�
нена.
Юрисдикція: За охорону угіддя відповідають землевласники, природокористувачі та місцеві
органи влади. Державний контроль у галузі охорони природи здійснює Державне управління
екології та природних ресурсів в Одеській області.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів в Одеській області.
Адреса: вул. Канатна, 83, Одеса, 65107, тел: (0482) 28 3872, e�mail: steibs@te.net.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. —
Київ, 1999. 

2) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy
Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 pp., 81 maps.

5. Cистема озер Шагани�Алібей�Бурнас

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua;

Костюшин Василь Анатолійович, к.б.н., координатор Чорноморської програми Ветландс
Інтернешнл, вул. Комінтерну, 1, Київ, 01032, тел.: (044) 256 4862, e�mail: kv@wetl.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 1 грудня 2003 р.
Географічні координати: 45°48' пн. ш., 30°00' сх. д.
Розташування: Північно�західне Причорномор’я, Татарбунарський р�н, Одеська обл. Озеро
Бурнас знаходиться поруч з м. Тузли, оз. Алібей — за 10 км, а оз. Шагани — за 24 км південно�
західніше від міста. Найближче рамсарське угіддя — озеро Сасик. Інші гідрологічно пов’язані
ВБУ — Чорне море і малі річки у верхній частині лиманів.

Водно�болотні угіддя України

28



Висота над рівнем моря: мінімальна — 0,5 м, максимальна — 2,4 м.
Площа: 19000 га.
Огляд: Озера Шагани, Алібей та Бурнас (або Тузлівська група лиманів) є мілководними при�
чорноморськими лиманами напівзакритого типу у пониззях невеликих річок. Угіддя має ве�
лике значення як місце гніздування, зимівлі та зупинки під час сезонних міграцій великої
кількості водно�болотяних птахів. 
Рамсарські критерії: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Виконує важливу роль у природному функціонуванні та взаємодії прибережних екосис�
тем Чорного моря. 

(2) Місце перебування ряду видів з Червоної книги України та Європейського червоного
списку. 

(3) Має велике значення для підтримання біологічного різноманіття регіону; тут регулярно
перебуває велика кількість качок, гусей, куликів, які є індикаторами екологічного стану
угіддя.

(4) Забезпечує умови гніздування та зимівлі багатьох видів птахів водно�болотяного ком�
плексу, зокрема і тих, що є рідкісними та охороняються. 
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(5) Гніздиться близько 1 тис. пар водно�болотяних птахів і до 120 тис. особин утворюють се�
зонні скупчення. 

(6) Тут зимує більше 1% європейської гніздової популяції казарки червоноволої Rufibrenta
ruficollis.

Фізичні особливості ВБУ: Морське узбережжя являє собою піщано�черепашковий бар. Кон�
тинентальні береги урвисті. Тут є острови та півострови. Верхів’я озер мілководні з низинни�
ми берегами. Клімат помірно континентальний з короткою теплою зимою та довгим спекот�
ним літом. Річна кількість опадів становить 300–400 мм, випаровування — 800–900 мм.
Інколи взимку озера вкриваються кригою, але не довше, ніж на місяць. Гідрохімічний режим
приморської частини майже морський, а у верхів’ях відчувається ефект опріснення від річок,
що впадають в озера. Головним фактором, який визначає характер флори та фауни угіддя, є
солоність води.
Фізичні особливості водозбірної території: Озера Шагани, Алібей та Бурнас мають спільну
акваторію, відокремлену від моря довгою вузькою піщаною косою. Площа водозбору оз. Ша�
гани — 278,8 км2, об’єм — 1019 млн м3, площа водної поверхні — 78,4 км2, довжина — 11 км,
найбільша ширина — 10 км, середня глибина — 1,3 м, максимальна — 2,3 м. Площа водозбору
оз. Алібей — 1300 км2, об’єм — 127,7 млн м3, площа водної поверхні — 101,4 км2, довжина — 18
км, найбільша ширина — 8 км, середня глибина — 1,2 м, максимальна — 2,5 м. Площа водозбо�
ру оз. Бурнас — 649 км2, об’єм — 31,9 млн м3, площа водної поверхні — 26,9 км2, довжина — 9,6
км, найбільша ширина — 3,2 км, середня глибина — 1 м, максимальна глибина — 1,5 м.
Тип ВБУ: J.
Екологічні особливості: Переважають угруповання відкритої води та галофітні ценози, де
зростають бульбокомиш морський Bolboschoenus maritimus, кермек південнобузький Limonium
hypanicum, кермек напівкущовий L. suffruticosum, очерет звичайний Phragmites australis, рдес�
ник гребінчастий Potamogeton pectinatus, рупія морська Ruppia maritima, солонець європейсь�
кий Salicornia europaea, курай содовий Salsola soda, содник простертий Suaeda prostrata та кам�
ка морська Zostera marina. Серед характерних видів водних рослин можна також вказати
камку малу Zostera noltii, цанікелію велику Zannichellia major, а також водорості червоні
Ceramium tenuissimum та зелені (Enteromorpha intestinalis, Ulva lactuca) тощо.
Цінна флора: Відмічено один вид з Червоної книги України — еремогоне головчаста
Eremogone cephalotes (I категорія).
Цінна фауна:

Ссавці: полівка звичайна Microtus arvalis, ховрах крапчастий Citellus suslicus, заєць сірий
Lepus europaeus, кріт європейський Talpa europaea, свиня дика Sus scrofa, борсук звичайний
Meles meles, норка європейська Mustela lutreola, тхір лісовий M. putorius, собака єнотоподібний
Nyctereutes procyonoides, лисиця звичайна Vulpes vulpes. 

Птахи. Загальна чисельність птахів, що гніздяться в межах угіддя, становить близько
1 тис. пар. Основними місцями гніздування є засолені луки, які утворилися під впливом
опріснення заплавних біотопів у верхів’ях озер. Найчисленнішими серед птахів, що
гніздяться, є крячки рябодзьобий Thalasseus sandvicensis (7,4 тис. пар), річковий Sterna
hirundo (1,8 тис. пар) і малий S. albifrons (70 пар), мартин жовтоногий Larus cachinnans
(960 пар), чоботар Recurvirostra avosetta (284 пари). На лиманах Тузлівської групи відміче�
но такі види птахів з Червоної книги України: кулик�довгоніг Himantopus himantopus
(25 пар), пісочник морський Charadrius alexandrinus (20 пар), кулик�сорока Haematopus
ostralegus (6 пар), казарка червоновола Rufibrenta ruficollis (2,5 тис. ос.) та ін. Місцями се�
зонних скупчень водно�болотяних птахів (до 120 тис. ос.) є власне озера та прилеглі до них
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агроценози. У міграційних скупченнях найчастіше та у найбільшій кількості представлені
гуска білолоба Anser albifrons (50 тис. ос.), крижень Anas platyrhynchos (25 тис. ос.),
попелюх Aythya ferina (20 тис. ос.), мартин жовтоногий (18 тис. ос.), побережник чорногру�
дий Calidris alpina (5,5 тис. ос.), лебідь�шипун Cygnus olor (1150 ос.), чоботар (1,3 тис. ос.). 

Рептилії: черепаха болотяна Emys orbicularis. 
Амфібії: ропуха зелена Bufo viridis.

Соціальні та культурні цінності: Тузлівська система озер є важливою для екологічної освіти,
рекреації та наукових досліджень. Це традиційне місце рибальства та відпочинку для місце�
вих жителів.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна та колективна форми власності. При�
леглі землі: державна, колективна та приватна форми власності на землю.
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: практикуються, але
лімітуються та контролюються такі види природокористування, як лов кефалі та камбали, ре�
креація, добування солі тощо. Прилеглі землі: поширені згадані вище форми природокористу�
вання, а також традиційне сільське господарство (вівчарство, виноградарство, іригація тощо).
Через збільшення замулення озер туризм та рекреація деградують. 
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: Оскільки
зараз лимани не мають прямого сполучення з морем, рівень води в них переважно залежить від
атмосферних опадів та стічних сільськогосподарських вод. Така ситуація призводить до заму�
лення озер та евтрофікації (заростання водоростями), а також іноді спричиняє загибель риби.
Внаслідок масового випасання худоби деградують рослинні угруповання. 
Вжиті природоохоронні заходи: Рамсарське угіддя (3UА005). У верхній частині Алібейсько�
го лиману та біля с. Трихатки було створено мисливські угіддя. Використання природних ре�
сурсів у межах ВБУ лімітується та контролюється.
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Комплекс включено до списку
об’єктів, запропонованих для створення заповідних територій.
Поточні наукові дослідження та можливості: Науковці НАН України та Одеського
національного університету ім. І. І. Мечнікова проводять екологічні та бальнеологічні
дослідження.
Нинішній стан природоохоронної освіти: Обмежена навчанням у загальноосвітніх школах.
Планується провести тренінги в рамках програми Дунайського біосферного заповідника.
Нинішній стан рекреації і туризму: Через малу глибину та мулисте дно водойми мало вико�
ристовуються туристами та відпочиваючими з інших регіонів України.
Юрисдикція: За охорону угіддя відповідають землекористувачі (організації, установи, грома�
дяни) та місцева адміністрація. Державний контроль у галузі охорони природи здійснює Дер�
жавне управління екології та природних ресурсів в Одеській області.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів в Одеській області.
Адреса: вул. Канатна, 83, Одеса, 65107, тел: (0482) 28 3872, e�mail: steibs@te.net.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. —
Київ, 1999. 

2) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy
Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 pp., 81 maps.

ВБУ міжнародного значення

31



6. Межиріччя Дністра і Турунчука

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua;

Костюшин Василь Анатолійович, к.б.н., координатор Чорноморської програми Ветландс
Інтернешнл, вул. Комінтерну, 1, Київ, 01032, тел.: (044) 256 4862, e�mail: kv@wetl.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 1 грудня 2003 р.
Географічні координати: 46°26' пн. ш., 30°06' сх. д.
Розташування: Північно�західне Причорномор’я. Місцевість між річками Дністер і Турунчук.
Знаходиться на кордоні з Молдовою поблизу м. Біляївки — районного центру Одеської об�
ласті. Найближчим до нього рамсарським угіддям є ВБУ ”Північна частина Дністровського
лиману”.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 0,4 м, максимальна — 0,9 м.
Площа: 7600 га.
Огляд: Є дельтою р. Дністер з двома рукавами (головний — р. Дністер, другорядний — р. Ту�
рунчук). Включає багато каналів, єриків та заплавних озер. Рукави річки іноді межують із за�
плавними луками та заплавними лісами. Має велику цінність як місце перебування водно�бо�
лотяних птахів (гніздування, зимівля, зупинка під час сезонних міграцій).
Рамсарські критерії: 1, 4, 5, 6.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Відіграє велику гідрологічну, біологічну та екологічну роль у природному функціону�
ванні річкового басейну та берегових екосистем. 

(4) Є цінним як місце гніздування близько 20 тис. пар водно�болотяних птахів та місце кон�
центрації 50 тис. особин мігруючих птахів. 

(5) Тут регулярно перебуває більше 20 тис. особин птахів. 
(6) На даній території гніздиться 2–3% чепури великої Egretta alba і близько 9% коровайки

Plegadis falcinellus.
Фізичні особливості ВБУ: Дністер в нижній течії знаходиться в зоні недостатнього зволо�
ження. Це річка змішаного типу живлення (переважно снігове, а також дощове), водний
режим залежить від погодних умов. Характерною є чітко виражена весняна повінь та на�
явність кількох паводків, спричинених дощами у Карпатах, які випадають там протягом
всього року за винятком одного�трьох зимових місяців. Дністер разом з Турунчуком утво�
рює болотисту рівнину. Русло Турунчука звивисте, завширшки 34–240 м (в середньому —
60–75 м) і завглибшки 2–13 м. Швидкість течії становить 0,5–1,0 м/сек. У межах даного
водно�болотного угіддя Дністер завширшки 100–200 м (максимум — 600 м). Глибина в
місцях броду досягає 16–25 см, а на глибоких ділянках — 4–8 м, подекуди — 12 м.
Швидкість течії — 0,2–0,4 м/сек. Середньомісячна температура води в холодну пору року
становить близько 0°С, а в липні — 18–20°С. Максимальна температура (до +33°С)
зафіксована у другій і третій декадах липня, а з кінця липня починається зниження темпе�
ратури води. Льодовий режим нестабільний. В окремі роки Дністер замерзає. Весняний
льодохід відбувається на початку березня і в середньому триває 5 діб. Після відокремлен�
ня Турунчука від Дністра швидкість течії в головному руслі зменшилася, а в Турунчуку, на�
впаки, — збільшилась. У ХХ сторіччі через Турунчук скидалося більше 50% річного стоку,
і цей показник з кожним роком зростає. В угідді багато піщаних пасм, глибоких заплавних
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озер, плаваючих островів, великі простори займає вища водна та навколоводна рос�
линність, є острови заплавного лісу, а на мілководдях — зарості верби.
Фізичні особливості водозбірної території: Басейн Дністра знаходиться на території України
та Молдови. Загальна площа — 71990 км2. Басейн сильно видовжений у північно�західному —
південно�східному напрямку: довжина — 700 км, ширина 50–150 км. Функціонування
Дністровської гідроелектростанції визначає об’єм води (в середньому 321 м3/сек на рік) та
швидкість течії. До того, як течію почали регулювати, річка виходила з берегів від 3 до 11 разів
на рік. Найбільшими озерами на цій території є система озер Горілі (300 га), оз. Тудорово (280
га), оз. Путріно (220 га) та оз. Біле (130 га). Трохи меншими за розмірами є озера Свине, Круг�
ле, Чорне, Писарське та Саф’яни.
Гідрологічна цінність: Водні ресурси використовуються у сільськогосподарських,
індустріальних і транспортних цілях. Дністер є джерелом питної води для великого регіону (в
т. ч. для мешканців Одеси та прилеглих територій) і важливою транспортною артерією, що
поєднує м. Усть�Дунайськ з іншими портами України та країн Придунав’я.
Тип ВБУ: L.
Екологічні особливості: Переважає водолюбна рослинність. Основними рослинними
асоціаціями даної території є очеретяні зарості, які займають 90% території, вкритої рослина�
ми. Решта території вкрита змішаними заростями очерету звичайного Phragmites australis, ро�
гозу вузьколистого Typha angustifolia та куги озерної Schoenoplectus lacustris, а також заплавни�
ми лісами з домінуючими вербою і тополею. 
Цінна флора: Види з Червоної книги України: альдрованда пухирчаста Aldrovanda vesiculosa,
коручка болотяна Epipactis palustris, білоцвіт літній Leucojum aestivum, зозулинець болотяний
Orchis palustris, плавун щитолистий Nymphoides peltata, водяний горіх плаваючий Trapa natans
s. l., сальвінія плаваюча Salvinia natans.
Цінна фауна:
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Ссавці: полівки водяна Arvicola terrestris і звичайна Microtus arvalis, ондатра Ondatra zibethi�
cus, рясоніжка (кутора) мала Neomys anomalus, кіт лісовий Felix silvestris, видра річкова Lutra
lutra, куниця кам’яна Martes foina, борсук звичайний Meles meles, горностай Mustela erminea,
норка європейська M. lutreola, тхір лісовий M. putorius, собака єнотоподібний Nyctereutes pro�
cyonoides та свиня дика Sus scrofa. 

Птахи. В міграційний період кількість птахів може сягати 50 тис. особин, які переважно кон�
центруються на більших заболочених озерах, відкритих плесах та прилеглих сільськогоспо�
дарських територіях. Плавні нижнього Дністра є рефугіумом (природним притулком) для ба�
гатьох видів тварин і рослин, що потребують охорони. Зокрема, тут зареєстровано 35 видів
птахів, занесених до Червоної книги України. Всього в угідді трапляється майже 340 видів
птахів, з них близько 100 — гніздяться. Загальна кількість птахів, що гніздяться тут, складає
близько 20 тис. пар, а головними місцями їх гніздування є зарості очерету, заплавні ліси,
ділянки відкритої води з островами плаваючої рослинності, а також очеретяно�чагарникові
зарості у північній частині Дністровського лиману. Найчисленнішими серед птахів, що
гніздяться, є баклан великий Phalacrocorax carbo (4 тис. пар), лиска Fulica atra (2,4 тис. пар),
квак Nycticorax nycticorax (1,9 тис. пар), пірникоза велика Podiceps cristatus (300 пар), крячок
білощокий Chlidonias hybrida (300 пар), крижень Anas platyrhynchos (160 пар). В угідді
гніздиться 80 пар чепури великої Egretta alba і 400 пар малої E. garzetta. До Червоної книги Ук�
раїни занесено коровайку Plegadis falcinellus (тут нараховується 925 пар), малого баклана
Phalacrocorax pygmaeus (до 750 пар), косаря Platalea leucorodia (20 пар), чаплю жовту Ardeola
ralloides (300 пар). 

Сезонні скупчення коловодних птахів чисельністю до 20 тис. особин спостерігаються на ве�
ликих заплавних островах, ділянках відкритої води, мілководдях лиману та на оточуючих аг�
роценозах. У міграційних скупченнях найчастіше та у найбільшій кількості представлені ли�
ска (15 тис. ос.), крячок білощокий (7 тис. ос.), баклан великий (5 тис. ос.), крижень (5 тис.
ос.), чирянки велика Anas querquedula (4 тис. ос.) і мала A. crecca (3 тис. ос.), гуска сіра Anser
anser (3 тис. ос.), квак (1 тис. ос.), малий баклан (1 тис. ос.).

Рептилії: черепаха болотяна Emys orbicularis, вужі звичайний Natrix natrix та водяний
N. tesellata. 

Амфібії: кумка червоночерева Bombina bombina, квакша звичайна Hyla arborea, часничниця
звичайна Pelobates fuscus, тритон звичайний Triturus vulgaris. 

Риби: Нижній Дністер є важливою нерестовою ділянкою ряду цінних видів риб — загалом
тут трапляється близько 70 видів з 20 родин. До Червоної книги України занесено стерлядь
Acipenser ruthenus, білугу чорноморську Huso huso ponticus, умбру звичайну Umbra krameri, чо�
па звичайного Zingel zingel.

В межах угіддя трапляється молюск турикаспія лінкта Turricaspia lincta, занесений до Черво�
ної книги України.
Соціальні та культурні цінності: Угіддя має велике наукове, еколого�просвітницьке та рекре�
аційне значення. Це традиційне місце рибальства та відпочинку для місцевих жителів і меш�
канців Одеси. Дністер є джерелом питної води для великого регіону і важливою транспорт�
ною артерією, що поєднує м. Усть�Дунайськ з іншими портами України та країн Придунав’я.
Заготівля очерету має велике економічне значення, оскільки його експортують в Німеччину
та Голландію. 
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна та колективна форма власності. При�
леглі землі: державна, колективна та приватна форми власності. 
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Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: лімітоване та контроль�
оване використання природних ресурсів, зокрема, полювання, рибальство, рибництво, рекре�
ація (місцеві жителі і туристи з Одеси), забирання води для водопостачання населених
пунктів та потреб сільського господарства. Прилеглі землі: поширені вказані вище форми
природокористування, а також традиційне фермерство (випасання худоби, виноградарство,
іригація тощо).
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: Функціо�
нування комплексу Дністровської гідроелектростанції, яка впливає як на основне дністровсь�
ке, так і на буферне водосховище, вважається головною загрозою угіддю. Штучно регульова�
не затоплення територій навесні та влітку без урахування потреб екосистеми знижує
рибоохоронний ефект і зменшує видову різноманітність тварин. Неконтрольоване мисливст�
во, рибальство, пожежі на заплавних рівнинах та в заплавних лісах знищують багато тварин.
В рибальські сітки потрапляють та гинуть видри та малі баклани.
Вжиті природоохоронні заходи: Рамсарське угіддя (3UА006) та ІВА № 17. Територія пло�
щею 4374 га є частиною заповідної зони ”Дністровські плавні”. Територія номінально охоро�
няється Одеською рибною інспекцією ”Одесарибвод” та Біляївським лісництвом Одеського
лісогосподарства.
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Запропоновано виділити цю
територію для створення національного парку.
Поточні наукові дослідження та можливості: Екологічні дослідження проводились науковцями
інститутів ботаніки, зоології та біології південних морів НАН України, Одеського гідрометеоро�
логічного інституту, а також Одеським національним університетом ім. І. І. Мечнікова і Фондом
захисту і відродження дикої природи ім. І. І. Пузанова ”Природна спадщина” (НУО).
Нинішній стан природоохоронної освіти: Інформування населення щодо збереження дов�
кілля забезпечується загальноосвітньою школою та експертами природоохоронних і науко�
вих організацій через плакати, буклети й лекції. Упродовж 1987–2002 рр. Фонд захисту і
відродження дикої природи ім. І. І. Пузанова ”Природна спадщина” проводив щорічні еко�
логічні експедиції за участю вчених, екологів, студентів та учнів. Під час експедицій проводи�
лися природоохоронні заходи. У 1995 р. для місцевого населення, любителів природи та дітей
створені екологічний центр ”Дністровська дельта” і три екологічні маршрути.
Нинішній стан рекреації і туризму: Це традиційне місце відпочинку для місцевих жителів та
мешканців Одеси. 
Юрисдикція: За охорону угіддя відповідають землевласники, землекористувачі та місцеві ор�
гани влади. Державний контроль у галузі охорони природи здійснює Державне управління
екології та природних ресурсів в Одеській області.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів в Одеській області.
Адреса: вул. Канатна, 83, Одеса, 65107, тел: (0482) 28 3872, e�mail: steibs@te.net.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. —
Київ, 1999.

2) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy
Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 pp., 81 maps.
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7. Північна частина Дністровського лиману

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua; 

Костюшин Василь Анатолійович, к.б.н., координатор Чорноморської програми Ветландс
Інтернешнл, вул. Комінтерну, 1, Київ, 01032, тел.: (044) 256 4862, e�mail: kv@wetl.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 1 грудня 2003 р.
Географічні координати: 46°22' пн. ш., 30°12' сх. д.
Розташування: Північно�західне Причорномор’я. Є частиною Дністровського лиману. Знахо�
диться в Одеській області на кордоні з Молдовою. Найближчим рамсарським угіддям є ”Ме�
жиріччя Дністра та Турунчука”.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 0,4 м, максимальна — 0,6 м.
Площа: 20000 га.
Огляд: Угіддя включає дельту Дністра з річищами, заплавними озерами, півостровами, комп�
лексами плаваючих рослин та північну частину Дністровського лиману. Має велику цінність
як місце перебування водно�болотяних птахів (гніздування, зимівля, зупинка під час сезон�
них міграцій).
Рамсарські критерії: 1, 3, 4, 5.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Типовий причорноморський лиман в гирлі великої річки. 
(3) В усі сезони є місцем існування представників рядів Гусеподібних Anseriformes, Сивко�

подібних Charadriiformes, Лелекоподібних Ciconiiformes, які є індикаторними групами
при визначенні екологічного стану довкілля. 

(4) Має необхідні умови для гніздування різноманітних водно�болотяних птахів і зупинки
під час міграцій та на зимівлі представників Гусеподібних Anseriformes, Журавлеподібних
Gruiformes, Пеліканоподібних Pelecaniformes.

(5) Протягом року тут регулярно перебуває понад 20 тис. особин водно�болотяних птахів.
Фізичні особливості ВБУ: Північне узбережжя низинне, тут поширені намивні півострови з
очеретяними заростями та болотяною рослинністю. Заплавні луки, що затоплюються під час
повеней, переважно розташовані уздовж русла Дністра. Лиман має площу водозбору 75 200
км2 і об’єм 673–733 млн м3. Його довжина — 42,5 км, найбільша ширина — 12 км, середня гли�
бина — 1,8 м, а максимальна — 2,7 м. Площа водного дзеркала становить 360–408 км2. Якість
води ВБУ залежить від якості води в річках, а в них скидаються промислові та сільськогоспо�
дарські стічні води із 7 областей України, Молдови та Придністровської Молдовської Рес�
публіки. Клімат помірно континентальний з короткою теплою зимою і довгим спекотним
літом. Річна кількість опадів — 300–400 мм, випаровування — 800–900 мм. В окремі зими ли�
ман може замерзати, але не довше, ніж на місяць.
Фізичні особливості водозбірної території: Дністровський лиман є естуарієм Дністра. Його
західне та східне узбережжя урвисті з озерами у зниженнях. 
Гідрологічна цінність: Дністровський лиман належить до лиманів напіввідкритого типу. Йо�
го водні запаси використовуються для постачання водою сільськогосподарських угідь, забез�
печення питною водою м. Одеси. Важливу роль також відіграють транспортні водні переве�
зення.
Тип ВБУ: К, L.
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Екологічні особливості: Основним типом рослинності у верхів’ях лиману є водно�болотяна
рослинність. Заплавні луки, що затоплюються під час повеней, розташовані переважно уз�
довж русла Дністра. Значна частина угіддя густо вкрита очеретом, де гніздиться більша час�
тина дністровських популяцій чепури великої Egretta alba, чаплі жовтої Ardeola ralloides та ко�
саря Platalea leucorodia.
Цінна флора: Тут зростають такі види з Червоної книги України, як альдрованда пухирчаста
Aldrovanda vesiculosa, плавун щитолистий Nymphoides peltata, сальвінія плаваюча Salvinia
natans та водяний горіх плаваючий Trapa natans.
Цінна фауна:

Птахи. Загальна чисельність гніздового орнітокомплексу в угідді досягає 3 тис. пар. Голо�
вними місцями гніздування водно�болотяних птахів є зарості очерету, острови заплавного
лісу, ділянки з плаваючою водяною рослинністю та чагарниково�очеретяні зарості в північ�
ній частині лиману. На гніздуванні домінуючими видами є лиска Fulica atra (1300 пар), кря�
чок білощокий Chlidonias hybrida (350 пар), пірникоза велика Podiceps cristatus (315 пар),
квак Nycticorax nycticorax (200 пар), чапля руда Ardea purpurea (130 пар), крижень Anas
platyrhynchos (50 пар). Також слід вказати чепуру велику Egretta alba (328 пар) та лебедя�
шипуна Cygnus olor (30 пар). Види з Червоної книги України: пелікани кучерявий Pelecanus
crispus (4 ос.) та рожевий P. onocrotalus (1 тис. ос.), косар Platalea leucorodia (50 пар), чапля
жовта Ardeola ralloides (100 ос.), малий баклан Phalacrocorax pygmaeus (500 ос.).

Сезонні скупчення, в яких загалом налічується до 20 тис. особин, відмічаються, головним
чином, на лимані, великих заплавних озерах та прилеглих агроценозах. У міграційних
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скупченнях найчастіше та у найбільшій кількості представлені гуска білолоба Anser alb�
ifrons (50 тис. особин), попелюх Aythya ferina (15 тис. ос.), казарка червоновола Rufibrenta
ruficollis (12 тис. ос.), чирянки велика Anas querquedula (7 тис. ос.) і мала A. crecca (8 тис.
ос.), крижень  (7 тис. ос.), лиска (7 тис. ос.), крячок білощокий (5 тис. ос.), баклан великий
Phalacrocorax carbo (5 тис. ос.), гуска сіра Anser anser (2 тис. ос.), квак (1 тис. ос.).

Рептилії: черепаха болотяна Emys orbicularis, вужі звичайний Natrix natrix та водяний N. tes�
sellata. 

Амфібії: кумка червоночерева Bombina bombina, ропуха зелена Bufo viridis, квакша звичайна
Hyla arborea, часничниця звичайна Pelobates fuscus, жаба озерна Rana ridibunda, тритон зви�
чайний Triturus vulgaris. 

Риби: Види з Червоної книги України — стерлядь Acipenser ruthenus, білуга чорноморська
Huso huso ponticus, умбра звичайна Umbra krameri, чоп звичайний Zingel zingel.

В межах угіддя трапляється молюск турикаспія лінкта Turricaspia lincta, занесений до Черво�
ної книги України. 
Соціальні та культурні цінності: Є важливим для екологічної освіти, рекреації та наукових
досліджень. Традиційне місце рибальства, а також важлива транспортна магістраль, що
з’єднує м. Усть�Дунайськ з портами України та країн Придунайського регіону. Улюблене
місце відпочинку мешканців Одеси та інших населених пунктів регіону. Економічне зна�
чення мають запаси очерету, оскільки його експортують до Німеччини та Нідерландів.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна та колективна форми власності. При�
леглі землі: державна, колективна та приватна форми власності на землю.
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: Використання природ�
них ресурсів (полювання, рибальство, рекреація, забирання води на сільськогосподарські та
побутові потреби тощо) лімітується і знаходиться під контролем. Прилеглі землі: поширені
перелічені вище види природокористування, а також традиційне фермерство (випасання ху�
доби, виноградарство, іригація тощо).
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: За�
бруднення Дністра та його приток становить головну та найгострішу економічну та еко�
логічну проблему басейну. Кожен рік в річку із загальним щорічним дебітом води 7–10 км3,
скидають 1,0–1,5 км3 неочищених стічних вод, 10 тис. тон органічної речовини (відповідно
до БСК), до 8 тис. тон зважених речовин, 6 тис. тон мінеральних солей, 5 тис. тон азоту,
1900 тон пестицидів, 1 тис. тон продуктів нафтового походження, майже 700 тон важких
металів, 200 тон поверхнево�активних речовин, 150 тон різних барвників і т. д.
Вжиті природоохоронні заходи: Рамсарське угіддя (3UA007). Частина території входить до
складу природоохоронних територій ”Дністровські плавні” та IBA № 7. Використання при�
родних ресурсів в межах ВБУ лімітується та контролюється. Частина лиману є заказником
для водно�болотяної дичини Військового товариства мисливців та рибалок. 
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Розробляється проект ство�
рення національного природного парку ”Нижньо�Дністровський”, що має поліпшити ситу�
ацію з охороною природних комплексів угіддя.
Поточні наукові дослідження та можливості: Екологічні дослідження проводяться інститу�
тами НАН України (ботаніки, зоології та біології південних морів), Одеським гідрометеоро�
логічним інститутом, Одеським національним університетом ім. І. І. Мечнікова і Фондом за�
хисту і відродження дикої природи ім. І. І. Пузанова ”Природна спадщина” (НУО).
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Нинішній стан природоохоронної освіти: Природоохоронне навчання забезпечується програ�
мою середньої школи. Поширюються інформаційні буклети, плакати та ін. Для місцевого насе�
лення публікуються відповідні матеріали та проводяться лекції експертів з природоохоронних
та наукових установ. Упродовж 1987–2002 рр. Фонд захисту і відродження дикої природи ім. І.
І. Пузанова ”Природна спадщина” проводив щорічні екологічні експедиції за участю вчених,
екологів, студентів та учнів. Під час експедицій проводилися природоохоронні заходи. У 1995 р.
для місцевого населення, любителів природи та дітей створені екологічний центр ”Дністровсь�
ка дельта” і три екологічні маршрути.
Нинішній стан рекреації і туризму: Улюблене місце відпочинку мешканців Одеси та інших
населених пунктів регіону.
Юрисдикція: За охорону угіддя відповідають землевласники, природокористувачі та місцеві
органи влади. Державний контроль у галузі охорони природи здійснює Державне управління
екології та природних ресурсів в Одеській області.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів в Одеській області.
Адреса: вул. Канатна, 83, Одеса, 65107, тел: (0482) 28 3872, e�mail: steibs@te.net.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. —
Київ, 1999. 

2) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy
Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 pp., 81 maps.

8. Тилігульський лиман

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua; 

Костюшин Василь Анатолійович, к.б.н., координатор Чорноморської програми Ветландс
Інтернешнл, вул. Комінтерну, 1, Київ, 01032, тел.: (044) 256 4862, e�mail: kv@wetl.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 1 грудня 2003 р.
Географічні координати: 46°50' пн. ш., 31°07' сх. д.
Розташування: Північне Причорномор’я. Угіддя є естуарієм р. Тилігул і знаходиться в ме�
жах Комінтернівського та Березовського районів Одеської обл. та Березанського р�ну
Миколаївської області на 34 км східніше від м. Одеса та за 57 км західніше від м. Миколаїв.
Нижня частина лиману розташована біля с. Коблево. Інші гідрологічно пов’язані ВБУ: Чор�
не море та р. Тилігул.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 0,2 м, максимальна — 1,8 м. 
Площа: 26000 га.
Огляд: Угіддя є типовим чорноморським лиманом напівзакритого типу. Має велику цінність
як місце перебування водно�болотяних птахів (гніздування, зимівля, зупинка під час сезон�
них міграцій).
Рамсарські критерії: 1, 2, 3, 4, 5.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Грає надзвичайно важливу роль у природному функціонуванні мілководних екосистем
північної частини Чорноморського регіону. 
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(2) Є місцем гніздування
рідкісних видів птахів, що зане�
сені до Червоної книги України
та Європейського червоного спи�
ску. 
(3) Тут постійно перебуває більше
200 видів птахів, регулярно
відмічається велика кількість
Сивкоподібних Charadriiformes,
гніздиться коровайка Plegadis fal�
cinellus, зимує понад 25% євро�
пейської популяції чепури вели�
кої Egretta alba; це місце
зростання ендемічних видів рос�
лин. 
(4) Забезпечує умови перебуван�
ня великої кількості птахів під час
сезонних міграцій, а також взим�
ку. Зокрема, в угідді зупиняються
представники північних попу�
ляцій куликів роду Calidris під час
трансконтинентальних пере�
льотів з місць зимівлі на гнізду�
вання і навпаки.
(5) Є місцем регулярних скупчень
Качкових Anatidae взимку, що є
показником стану ВБУ.
Фізичні особливості ВБУ: Бе�
реги лиману порізані, подекуди
стрімкі, часто мають вигляд
піщаних півостровів. Клімат
помірно континентальний з ко�
роткою м’якою зимою і довгим
спекотним літом. Річна сума
опадів становить 300–400 мм,
випаровування — 800–900 мм.
Зрідка лиман замерзає, але не

довше, ніж на один місяць. Річка Тилігул має всі характерні риси малих річок Північного
Причорномор’я: атмосферний тип живлення, в річному циклі спостерігаються весняний
(квітень) та літньо�осінній підйоми рівня води. Якість води Тилігульського лиману є
однією з найвищих серед лиманів північно�західного узбережжя Чорного моря. Вона за�
лежить від водообміну через штучні канали, які сполучають лиман із Чорним морем, а та�
кож від об’єму прісної води, що потрапляє у верхню частину лиману. Вода характери�
зується високим рівнем мінералізації (до 17‰). Вплив седиментаційної діяльності
мілководної р. Тилігул незначний. Якість води дозволяє використовувати водойму для
рибальства, риборозведення та рекреації. 
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Фізичні особливості водозбірної території: Лиман напівзакритого типу, що каналом з’єднується
з Чорним морем. У верхній частині є дельтою р. Тилігул, в нижній — комплексом водойм, намив�
них островів і засолених лук. Площа водозбору складає 5240 км2. Довжина лиману дорівнює
55–80 км, найбільша ширина складає 4,5 км, середня глибина — 3 м, максимальна — 21 м, площа
водної поверхні — 150–170 км2, а об’єм водойми досягає 250–400 км3.
Гідрологічна цінність: Тилігульський лиман — один з найчистіших лиманів причорноморсь�
кого регіону. Якість води дозволяє використовувати водойму для рибальства, риборозведення
та рекреації.
Тип ВБУ: J, К.
Екологічні особливості: Флора угіддя характеризується типовими для північно�західного
узбережжя Чорного моря комплексами. Тут зареєстровано близько 350 видів судинних рос�
лин. Основні біотопи представлені угрупованнями заплавних лук, відкритої води та га�
лофітними ценозами з такими видами: прибережниця берегова Aeluropus littoralis, полин
сантонінський Artemisia santonica, бульбокомиш морський Bolboschoenus maritimus, кушир
темно�зелений Ceratophyllum demersum, віниччя сланке Kochia prostrata, кермеки південно�
бузький Limonium hypanicum і напівкущовий L. suffruticosum, подорожник солончаковий
Plantago salsa, покісниця розставлена Puccinellia distans, рдесник гребінчастий Potamogeton
pectinatus, рупія морська Ruppia maritima, солонець європейський Salicornia europaea, курай
содовий Salsola soda, содник простертий Suaeda prostrata та камка морська Zostera marina.
Високий рівень мінералізації води визначає особливості водяної рослинності, яка
здебільшого представлена гідрогалофітними рослинами (камка морська, види роду ульва
Ulva та нитчасті водорості). Крім того, тут можна знайти такі водяні рослини, як рдесник
гребінчастий, рупія морська, цанікелія велика Zannichellia major та ін. Північна частина ли�
ману (гирло р. Тилігул) зайнята заплавними ценозами (з очерету звичайного Phragmites aus�
tralis, бульбокомишу морського, куги Табернемонтана Schoenoplectus tabernaemontani та ін).
Цінна флора: Серед рослин чимало ендемічних видів, а 18 видів занесені до Червоної книги
України: гімносперміум одеський Gymnospermium odessanum, пізньоцвіт анкарський Colchicum
ancyrense, шафран сітчастий Crocus reticulatus, тюльпани Біберштейна Tulipa biebersteiniana і
Шренка T. schrenkii, підсніжник Ельвеза Galanthus elwesii, астрагал шерстистоквітковий
Astragalus dasyanthus та інші. 
Цінна фауна: В межах угіддя відмічено 384 види хребетних тварин, у тому числі 56 видів риб,
5 — амфібій, 8 — рептилій, 120 — птахів та 26 видів ссавців. 

Ссавці: ондатра Ondatra zibethicus, бурозубка звичайна Sorex araneus, видра річкова Lutra
lutra, собака єнотоподібний Nyctereutes procyonoides, лисиця звичайна Vulpes vulpes. 

Птахи: Загальна чисельність гніздового орнітокомплексу угіддя становить від 2100 до 7000
пар. Загальна кількість зимуючих птахів досягає 10 тис. особин, а тих, що зупиняються на
прольоті, — до 8 тис. особин. Основними місцями гніздування є зарості очерету у верхній ча�
стині лиману та піщані острови і півострови в його нижній частині. Наявність у верхній час�
тині лиману ділянок, придатних для гніздування птахів, залежить від кількості прісної води,
що потрапляє в лиман, та коливань загального об’єму води. Найчисленнішими серед птахів,
що гніздяться, є крячки річковий Sterna hirundo (1,5 тис. пар) і рябодзьобий Thalasseus sand�
vicensis (5,5 тис. пар), мартин середземноморський Larus melanocephalus (5 тис. пар), квак
Nycticorax nycticorax (200 пар). Тут також гніздяться види з Червоної книги України: чапля
жовта Ardeola ralloides (3 пари), пісочник морський Charadrius alexandrinus (35 пар), кулик�
сорока Haematopus ostralegus (6 пар), кулик�довгоніг Himantopus himantopus (55 пар), косар
Platalea leucorodia (15 пар), коровайка Plegadis falcinellus (25 пар). Головними місцями сезон�
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них скупчень птахів є лиман і прилеглі агроценози. Так, Тилігульська пересип є традиційним
місцем концентрації птахів під час міграцій. У міграційних скупченнях найчастіше та у
найбільшій кількості представлені крижень Anas platyrhynchos (до 10 тис. ос.), гуска білоло�
ба Anser albifrons (8 тис. ос.), мартини середземноморський (2 тис. ос.), звичайний Larus ridi�
bundus (5 тис. ос.) і малий L. minutus (7 тис. ос.), попелюх Aythya ferina (4 тис. ос.), лиска
Fulica atra (2 тис. ос.), свищ Anas penelope (2,5 тис. ос.). 

Рептилії: полоз жовточеревий Coluber caspius, черепаха болотяна Emys orbicularis, вужі зви�
чайний Natrix natrix та водяний N. tessellatа.

Aмфібії: кумка червоночерева Bombina bombina, ропухи сіра Bufo bufo і зелена B. viridis, жа�
ба озерна Rana ridibunda. 
Соціальні та культурні цінності: Угіддя є відомим рекреаційним центром, має велике значен�
ня для екологічної освіти та наукових досліджень. У нижній правобережній частині лиману
знаходиться археологічна пам’ятка — рештки давньогрецького поселення. На лимані тра�
диційно розвинений аматорський лов риби. Для рекреації найінтенсивніше використовується
нижня, прилегла до моря частина лиману. Тут розвинена рекреаційна база з відповідною
інфраструктурою, розрахованою приблизно на 300 тис. відпочиваючих за сезон. У наступні
роки за рахунок бальнеологічних ресурсів (більше 14 млн тон лікувальної грязі) планується
розширити рекреаційну ємність угіддя до 1 млн осіб за сезон. У 1975 р. в нижній частині ли�
ману побудовано станцію для спостереження за птахами. Крім наукових цілей, вона є цент�
ром, який відвідують школярі для ознайомлення з проблемами збереження довкілля, а також
місцем проведення польових досліджень студентами Одеського національного університету
ім. І. І. Мечнікова.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна та колективна форми власності. При�
леглі землі: державна, колективна та приватна форми власності на землю. 
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: На заповідній частині
Регіонального ландшафтного парку (РЛП) ”Тилігульський” заборонено будь�яку діяльність.
В інших частинах лиману, а також на території РЛП поза межами заповідної зони дозволено
лімітоване та контрольоване використання природних ресурсів (полювання, рибальство, роз�
ведення риби, випасання худоби, рекреація, бальнеологічні процедури та ін.). Прилеглі землі:
розвинені всі перелічені вище форми природокористування, а також традиційне фермерство
(випасання худоби, виноградарство, іригація та ін.).
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: Контро�
лювання надходження прісної води може спричинити зміни у поширенні птахів, вплинути на
місця їх гніздування та рослинність. Нижній частині лиману загрожує заплановане розширен�
ня інфраструктури рекреаційних та бальнеологічних (з мінеральними водами) курортів. До�
даткову загрозу становлять неконтрольоване мисливство, вилов риби, масове випасання ху�
доби, браконьєрство, а також руйнування природних біотопів внаслідок експансії
сільськогосподарських земель та промислових об’єктів.
Вжиті природоохоронні заходи: Рамсарське угіддя (3UА008). 25 листопада 1997 р. увійшло
до складу РЛП ”Тилігульський лиман”, що сприяло охороні природних комплексів (площа —
13984 га, з них водної поверхні — 9981 га, суходолу — 4003 га).
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Відсутні.
Поточні наукові дослідження та можливості: Екологічні та бальнеологічні дослідження про�
водяться вченими НАН України та Одеським національним університетом ім. І. І. Мечнікова.
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Нинішній стан природоохоронної освіти: Розроблено еколого�просвітницькі матеріали щодо
угіддя, а також знято фільм, який транслювали по місцевому та державному телебаченню.
Нинішній стан рекреації і туризму: Для рекреації найбільш інтенсивно використовується
нижня, прилегла до моря частина лиману. Тут є рекреаційна база з відповідною інфраструкту�
рою, розрахована приблизно на 300 тис. відпочиваючих за сезон. В наступні роки за рахунок
бальнеологічних ресурсів (більше 14 млн тон лікувальної грязі) планується розширити рекре�
аційну ємність угідь до 1 млн осіб за сезон.
Юрисдикція: За охорону угіддя відповідають адміністрація РЛП ”Тилігульський лиман”, зем�
левласники (організації, установи та громадяни), а також місцеві органи влади. Державний
контроль у галузі охорони природи здійснюють Держуправління екології та природних ре�
сурсів в Одеській та Миколаївській областях.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів в Одеській області.
Адреса: вул. Канатна, 83, Одеса, 65107, тел: (0482) 28 3872, e�mail: steibs@te.net.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. —
Київ, 1999. 

2) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy
Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 pp., 81 maps.

9. Дельта Дніпра

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua;

Костюшин Василь Анатолійович, к.б.н., координатор Чорноморської програми Ветландс
Інтернешнл, вул. Комінтерну, 1, Київ, 01032, тел.: (044) 256 4862, e�mail: kv@wetl.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 1 грудня 2003 р.
Географічні координати: 49°32' пн. ш., 32°24' сх. д.
Розташування: Північне Причорномор’я, Цюрупинський та Голопристанський райони Хер�
сонської обл., на південний захід від м. Херсон. Інші гідрологічно пов’язані ВБУ: Дніпровсь�
кий лиман, річка Інгулець.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 0,2 м, максимальна — 1,4 м.
Площа: 26000 га.
Огляд: Угіддя є дельтою третьої за розмірами річки Європи і другої — в Чорноморському ба�
сейні. Відрізняється виключним біорізноманіттям і має велике значення для його збережен�
ня. До складу угіддя крім численних річкових рукавів входять болота, заплавні ліси, комплекс
озер, піщані кучугури тощо. 
Рамсарські критерії: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Відіграє визначальну гідрологічну, біологічну та екологічну роль у природному функціо�
нуванні великого річкового басейну та берегових екосистем. 

(2) Місце перебування рідкісних тварин (близько 70 видів), зростання рідкісних рослин і
грибів (близько 30 видів) та локалізації типових і рідкісних рослинних комплексів
(близько 19). 

ВБУ міжнародного значення

43



(3) Як екотонна екосистема є важливим центром біорізноманіття. 
(4) Важливе місце розмноження для багатьох видів водно�болотяних птахів. 
(5) У сезонних скупченнях птахів регулярно налічується більше 100 тис. особин. 
(6) Тут гніздиться 2,5–4,5 % європейської популяції чепури великої Egretta alba. 
(7) Є дуже цінним для збереження унікального комплексу риб, що включає більше 80 видів.

Фізичні особливості ВБУ: Дельта Дніпра є екотонною зоною типа ”річка�море” і характери�
зується високим різноманіттям видів та ценозів. Тут спостерігається мозаїчне чергування ру�
кавів дельти, озер, заплавних лісів та ділянок з водно�болотяною рослинністю. Клімат
помірно�континентальний з короткою м’якою зимою та довгим гарячим літом. Сніговий по�
крив нестійкий, утворюється далеко не кожну зиму і не більше ніж на 20–40 діб. Взимку час�
то бувають відлиги. Безморозний період триває 180–210 діб. Середня температура липня —
+20°С, січня — –2,5°С. Опади, в основному, припадають на літо. Річна кількість опадів стано�
вить 320–350 мм.
Фізичні особливості водозбірної території: Угіддя є дельтою Дніпра завдовжки 47 км, яка че�
рез Дніпровсько�Бузький лиман з’єднується з Чорним морем. Має всі риси, притаманні дель�
товим комплексам великих річок Європейського регіону. 
Гідрологічна цінність: Дніпро є основним джерелом питної води в Україні. Його вода широко
використовується також для іригаційних цілей. Це найбільша водна транспортна артерія
країни, яка забезпечує зв’язок континентальних індустріальних центрів з іншими регіонами
України та державами Чорноморського басейну.
Тип ВБУ: L, Р.
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Екологічні особливості: Рослинність є дуже різноманітною, але домінують гідрофільні
асоціації. На дюнних луках, відкритих плесах та болотах зростають житняк пухнастоквітко�
вий Agropyron dasyanthum, маренка рожева Asperula cynanchica, осоки гостра Carex acuta та
висока C. elata, роговик український Cerastium ucrainicum, молочай польовий Euphorbia
agraria, очерет звичайний Phragmites australis, рдесники плаваючий Potamogeton natans та вуз�
луватий P. nodosus, чебрець дніпровський Thymus borysthenicus, рогіз вузьколистий Typha
angustifolia та ін. 
Цінна флора: Види з Червоної книги України: альдрованда пухирчаста Aldrovanda vesiculosa,
плавун щитолистий Nymphoides peltata, коручка болотна Epipactis palustris, зозулинець болот�
ний Orchis palustris, сальвінія плаваюча Salvinia natans, водяний горіх плаваючий Trapa natans
s. l.
Цінна фауна:

Ссавці: ховрах крапчастий Citellus suslicus, борсук звичайний Meles meles, полівка звичайна
Microtus arvalis, свиня дика Sus scrofa, кріт європейський Talpa europaea, лисиця звичайна
Vulpes vulpes. В Червону книгу України внесені норка європейська Mustela lutreola і видра
річкова Lutra lutra. 

Птахи. Тут гніздяться та зупиняються під час міграцій багато водно�болотяних птахів і
живиться низка морських видів. Головними місцями розмноження птахів є заплавні ліси та
очеретяні зарості, особливо ті, що знаходяться в найширшій частині гирла Дніпра. Загальна
чисельність гніздового орнітокомплексу — 6–8 тис. пар. Найчисленнішими серед птахів, що
гніздяться, є баклан великий Phalacrocorax carbo (4,5 тис. пар), чапля сіра Ardea cinerea
(1,5–1,8 тис. пар), чепура велика Egretta alba (350–700 пар), лиска Fulica atra (500–900 пар),
пірникоза велика Podiceps cristatus (200–400 пар). Заплавні озера та рибники є улюбленими
місцями сезонних скупчень птахів. Найчисленнішими з них є лиска (до 90 тис. ос.), крижень
Anas platyrhynchos (30–50 тис. ос.), баклан великий (10 тис. пар), попелюх Aythya ferina (6 тис.
ос.), чернь чубата A. fuligula (5 тис. ос.). Види з Червоної книги України: орлан�білохвіст
Haliaeetus albicilla, коровайка Plegadis falcinellus, чапля жовта Ardeola ralloides, савка Oxyura
leucocephala, крех середній Mergus serrator, чернь білоока Aythya nyroca, гоголь Bucephala clan�
gula. 

Рептилії: черепаха болотяна Emys orbicularis. 
Амфібії: ропуха зелена Bufo viridis, жаби їстівна Rana esculenta та озерна R. ridibunda.
Іхтіофауна є дуже різноманітною і містить багато місцевих, а також прохідних та напів�

прохідних видів. Види риб з Червоної книги України: стерлядь Acipenser ruthenus, марена
дніпровська Barbus barbus borysthenicus, шемая дунайська Chalcalburnus chalcoides mento, білу�
га чорноморська Huso huso ponticus, умбра звичайна Umbra krameri.

Серед безхребетних гідробіонтів домінують прісноводні види. Представлені також релікто�
вий понто�каспійський (Heterocope caspia, Dreissena polymorpha) та середземноморський
(Eurytemora affinis, E. vorax) комплекси. В межах угіддя трапляється молюск турикаспія
лінкта Turricaspia lincta, занесений до Червоної книги України.
Соціальні та культурні цінності: Дніпро є основним джерелом питної води в Україні. Його во�
да широко використовується також для іригаційних цілей. Це найбільша водна транспортна
артерія країни, яка забезпечує зв’язок континентальних індустріальних центрів з іншими
регіонами України та державами Чорноморського басейну. Дніпро згадується в багатьох давніх
записах істориків та мандрівників. ВБУ є важливим для екологічної освіти, рекреації та науко�
вих досліджень, а також є традиційним місцем риболовлі для місцевого населення.
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Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна та колективна форма власності. При�
леглі землі: державна, колективна та приватна форми власності.
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: обмежується та кон�
тролюється використання природних ресурсів — полювання, рибництво, рибальство, випа�
сання худоби, сінокосіння, рекреація, видобуток піску, водні перевезення (комерційне та рек�
реаційне). Прилеглі землі: крім згаданих видів природокористування ведеться традиційне
сільське господарство (виноградарство, іригація та інше). 
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: Основну
загрозу становить запропоноване зведення низки дамб з метою поділу Дніпровського лиману
на окремі водойми. До негативних явищ належать забруднення водно�болотних угідь, дегра�
дація зрошуваних сільськогосподарських земель та рисових полів, зарегульованість і ви�
дозміна річки. Серед потенційних змін — деградація біотопів внаслідок сільськогосподарської
діяльності та масового випасання худоби.
Вжиті природоохоронні заходи: Рамсарське угіддя (3UA009). В межах угіддя існує багато
дрібних резервацій, управління якими здійснюється товариством рибалок і мисливців,
військовим товариством рибалок і мисливців та іхтіологічним заказником ”Червона Хатка”.
Запроваджено заходи для встановлення балансу між різноманітною діяльністю людини та
екологічним станом території, включаючи створення очисних споруд та водоохоронних зон.
Крім того, внесено пропозиції щодо поліпшення якості води та контролю за надходженням
органіки у воду. 
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Для ефективнішої охорони
водних ресурсів та дельтових природних комплексів потрібно створення очисних споруд, во�
доохоронних зон, а також введення на промислових підприємствах закритого циклу водопос�
тачання. Розробляється план охорони та управління довкіллям дельти Дніпра.
Поточні наукові дослідження та можливості: Наукові дослідження проводяться в рамках
Дніпровської програми інститутами біології південних морів (Севастополь), гідробіології та
зоології НАН України, а також Чорноморським біосферним заповідником.
Нинішній стан природоохоронної освіти: Поінформованість та освіта у сфері збереження
довкілля забезпечується програмою середньої школи. Для основних груп землевласників
спеціалісти з університетів та інших організацій читають лекції з охорони довкілля.
Нинішній стан рекреації і туризму: Порівняно з подібними угіддями, туристична інфраструк�
тура досить добре розвинута, планується її подальше розширення.
Юрисдикція: Відповідальними за охорону угіддя є місцева адміністрація та землекористувачі
(установи і громадяни). Державний контроль у галузі охорони природи здійснює Держу�
правління екології та природних ресурсів у Херсонській області.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів у Херсонській
області. Адреса: пров. Козацький, 10, м. Херсон, 73026, тел: (0552) 26 3195, e�mail:
eko_kherson@hs.ukrtel.net.
Бібліографічні джерела:

1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. —
Київ, 1999. 

2) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy
Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 pp., 81 maps.
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10. Ягорлицька затока

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua;

Костюшин Василь Анатолійович, к.б.н., координатор Чорноморської програми Ветландс
Інтернешнл, вул. Комінтерну, 1, Київ, 01032, тел.: (044) 256 4862, e�mail: kv@wetl.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 1 грудня 2003 р.
Географічні координати: 48°24' пн. ш., 31°53' сх. д.
Розташування: Північне Причорномор’я. Голопристанський район Херсонської області (за 45
км на північний захід від м. Херсон) та Очаківський район Миколаївської області. Межує з
рамсарським угіддям ”Тендрівська затока”.
Висота над рівнем моря: максимальна — 1,7 м.
Площа: 34000 га.
Огляд: До складу угіддя входять: солоноводна морська лагуна, численні острови, озера і тим�
часові водойми. Має виключне значення як територія гніздування, зупинки під час сезонних
міграцій та зимівлі птахів водно�болотяного комплексу. Важливе місце линяння Гусе�
подібних, зокрема лебедя�шипуна. Є одним з найменш модифікованих ВБУ на всьому чорно�
морському узбережжі. Тут збережено високий ступінь біорізноманіття, в тому числі рідкісних
та вразливих водних видів, серед яких — понтійські релікти.
Рамсарські критерії: 2, 3, 4, 5.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(2) Є місцем зимівлі двох глобально загрозливих видів — черні білоокої Aythya nyroca та ка�
зарки червоноволої Rufibrenta ruficollis. 

(3) Є місцем перебування багатьох видів качок Anatidae та побережника болотяного Limicola
falcinellus, які є індикаторами при визначенні цінності, продуктивності та рівня біорізно�
маніття угіддя. 

(4) Є місцем гніздування численних видів водно�болотяних птахів. 
(5) Забезпечує гніздування великої кількості водно�болотяних птахів; загальна чисельність

гніздової популяції досягає 3,5–4 тис. пар.
Фізичні особливості ВБУ: По пониззях узбережжя Ягорлицької затоки розкидані невеличкі
озера (від прісних до солоних) і тимчасові водойми. Останні можуть бути досить великими,
відкритого типу, із замуленим дном. Затока має розвинену систему островів (Довгий, Круг�
лий, Кінський, Єгипетський). Більшість з них виникли внаслідок діяльності моря, мають ви�
тягнуту форму і складаються з піску та подрібнених черепашок. Кілька островів материково�
го походження, плескаті, з неглибокими западинами в центральній частині, де звичайно
розташовані невеликі озера. Конфігурація берегів островів з боку моря постійно змінюється,
з боку материка вони здебільшого низинні та заболочені. Ягорлицька затока, як і Тендрівська,
відокремлена від відкритого моря Тендрівською косою. Середній рівень солоності води стано�
вить 10–14‰. В деякі зими затока може на 2–3 тижні вкриватися кригою. Гідрологічний ба�
ланс затоки досить стабільний, але залежить від впливу вітрів. Особливості рівневого режиму
в різних частинах затоки, наявність течій, регулярність добових змін напрямку вітру є віднос�
но постійними. З 1975 р. гідрологічний баланс затоки було дещо порушено скиданням прісної
води зі зрошувальних систем та рисових чеків.
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Фізичні особливості водозбірної території: Є затокою Чорного моря, на узбережжі якої по по�
низзях розкидані невеличкі озера і тимчасові водойми. Має розвинену систему островів. Ягор�
лицька затока, як і Тендрівська, відокремлена від відкритого моря Тендрівською косою. 
Гідрологічна цінність: Практикується водне транспортування.
Тип ВБУ: А.
Екологічні особливості: Основні біотопи представлені дюнними луками, угрупованнями
відкритої води та галофітними ценозами з переважанням наступних видів: полин сан�
тонінський Artemisia santonica, куничник наземний Calamagrostis epigeios, волошка дніпровсь�
ка Centaurea borysthenica, кушир темно�зелений Ceratophyllum demersum, молочай Сегієра
Euphorbia seguierana, костриця валіська Festuca valesiaca, галіміона бородавчаста Halimione ver�
rucifera, різуха морська Najas marina, очерет звичайний Phragmites australis, рдесник гребінча�
стий Potamogeton pectinatus, рупія морська Ruppia maritima, солонець європейський Salicornia
europaea, куга озерна Schoenoplectus lacustris, содник простертий Suaeda prostrata, сиренія сиза
Syrenia cana, рогіз Лаксмана Typha laxmannii та цанікелія болотна Zannichellia palustris. Рос�
линність низинних ділянок узбережжя та островів включає галофільні асоціації з переважан�
ням видів родів курай Salsola sp. та покісниця Puccinellia sp. Вздовж берегів серед розріджених
заростей очерету накопичуються водорості, занесені сюди водою. За береговою смугою зви�
чайно тягнеться смуга солонуватих боліт. Прибережна рослинність складається з очерету, ро�
гозу Typha sp. та комишу Schoenoplectus sp. Мілководні ділянки характеризуються багатою
водяною рослинністю, серед якої домінують такі види, як камка морська Zostera marina, рупія
спіральна Ruppia spiralis, рдесник гребінчастий Potamogeton pectinatus тощо.
Цінна флора: Види з Червоної книги України: категорія II — зозулинці запашний Orchis fra�
grans і розмальований O. picta, категорія III — зозулинці блощичний O. coriophora і болотний
O. palustris.
Цінна фауна:
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Ссавці: полівка звичайна Microtus arvalis. 
Птахи. Угіддя є місцем гніздування багатьох видів водно�болотяних птахів, загальна чи�

сельність яких тут становить 3,5–7 тис. пар, з найбільшими колоніями на островах, піщано�
черепашкових півостровах та солончаках. Серед видів, що гніздяться, слід вказати мартина
жовтоногого Larus cachinnans (до 6,5 тис. пар), баклана великого Phalacrocorax carbo
(700–3100 пар), пухівку Somateria mollissima (800–1700 пар), крячка річкового Sterna hirun�
do (150–760 пар). Відоме місце линяння лебедя�шипуна Cygnus olor (2–10 тис. ос.). Загаль�
на чисельність популяції птахів на зимівлі становить 300 тис. особин, що належать до
45 видів. Основну кількість у зимових скупченнях складають представники Гусеподібних
Anseriformes, Пастушкових Rallidae, Мартинових Laridae та Сивкових Charadriidae, зокрема
лебідь�шипун (1,6–5 тис. ос.), крижень Anas platyrhynchos (більше 20 тис. ос.), свищ A. pene�
lope (1–2,3 тис. ос.), попелюх Aythya ferina (1–10 тис. ос.), черні чубата A. fuligula
(1–30 тис. ос.) і морська A. marila (до 5 тис. ос.), лиска Fulica atra (до 2,5 тис. ос.). Серед “чер�
вонокнижних” видів тут трапляються казарка червоновола Rufibrenta ruficollis, хохітва
Tetrax tetrax, дрохва Otis tarda та кульон тонкодзьобий Numenius tenuirostris. 

Восени й навесні затока опиняється на міграційному шляху багатьох водно�болотяних
птахів, чисельність яких інколи сягає кількох сотень тисяч особин. Найчисельнішими є гага�
ри Gavia sp., пірникози Podiceps sp., лебідь�кликун Cygnus cygnus та лебідь�шипун, гуски сіра
Anser anser та білолоба A. albifrons, кулики побережники з роду Calidris. Зокрема, побереж�
ників чорногрудих Сalidris alpina на прольоті налічується до 3–5 тис. особин. Іншими досить
численними видами куликів є баранець звичайний Gallinago gallinago, слуква Scolopax rustico�
la, брижач Philomachus pugnax (4–6 тис. ос.), кульони великий Numenius arquata (500–1000 ос.)
та середній N. phaeopus, грицик великий Limosa limosa тощо. У міграційних скупченнях у
найбільшій кількості представлені крижень (20–50 тис. ос.), попелюх (2–10 тис. ос.), черні чу�
бата (5–40 тис. ос.) і морська (2–4 тис. ос.), гуска сіра  (3–15 тис. ос.), лиска (10–30 тис. ос.),
лебідь�шипун (2–10 тис. ос.), мартини жовтоногий Larus cachinnans (4–8 тис. ос.), середземно�
морський L. melanocephalus (20–70 тис. ос.) і   тонкодзьобий L. genei (5–15 тис. ос.), кулик�со�
рока Haematopus ostralegus (1–2,5 тис. ос.), баклан великий Phalacrocorax carbo (5–20 тис. ос.),
пелікан рожевий Pelecanus onocrotalus (260–4000 ос.), крячок рябодзьобий Thalasseus sandvi�
censis (3–10 тис. ос.) та інші.

Риби. Cлід відмітити дуже характерних для Чорного моря представників роду Gobius, сев�
рюгу Аcipenser stellatus — реліктовий вид, який є об’єктом комерційного лову. Види з Червоної
книги України: лосось чорноморський Salmo trutta labrax, піскарки сіра Callionymus belenus і
бура C. festivus, білуга чорноморська Huso huso ponticus, осетер атлантичний Acipenser sturio,
шип A. nudiventris, морський коник чорноморський Hippocampus guttulatus ssp. microstephanus. 

Затока відзначається багатством бентосу та нектобентосу, особливо таких груп, як рако�
подібні та молюски. 
Соціальні та культурні цінності: Угіддя є надзвичайно важливим для екологічної освіти, рек�
реації та наукових досліджень. На території, що не входить до складу заповідної зони Чорно�
морського біосферного заповідника, дозволяється лімітована та контрольована експлуатація
природних ресурсів (рибальство, збирання камки, лов креветки тощо), здійснюються деякі
види рекреації і туризму.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна та колективна форми власності. При�
леглі землі: державна, колективна та приватна форми власності. 
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: в межах заповідної зо�
ни Чорноморського біосферного заповідника заборонене будь�яке використання природних
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ресурсів. Прилеглі землі: практикуються рибальство, рекреація та водне перевезення (хоча
організаційна інфраструктура туризму відсутня), а також традиційне фермерство, що вклю�
чає випасання овець, виноградарство, вирощування рису, іригацію та ін.
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: Недо�
статній контроль за такими видами діяльності, як перевезення, рибальство, скидання стічних
вод з промислових та сільськогосподарських підприємств.
Вжиті природоохоронні заходи: Рамсарське угіддя (3UA014). Основна частина ВБУ зна�
ходиться в межах Чорноморського біосферного заповідника. Тут охорона здійснюється
єгерською службою (12 кордонів). В період розмноження птахів найбільш важливі ділян�
ки охороняються цілодобово. У деякі зими здійснюється підгодівля птахів у місцях їх
скупчення.
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Розширення та посилення охо�
рони територій, які входять до складу Чорноморського біосферного заповідника.
Поточні наукові дослідження та можливості: Наукові дослідження здійснюються науковця�
ми Інституту біології південних морів (Севастополь), Інституту гідробіології, Інституту зоо�
логії НАН України, а також Чорноморського біосферного заповідника та Регіонального ланд�
шафтного парку ”Кінбурнська коса”.
Нинішній стан природоохоронної освіти: Поінформованість та освіта у сфері збереження
довкілля забезпечується загальноосвітніми школами. Крім того, для основних зацікавлених
груп читають лекції спеціалісти університетів та інших організацій.
Нинішній стан рекреації і туризму: Тут практикуються рекреація та водні перевезення, хоча
організаційна інфраструктура туризму відсутня.
Юрисдикція: Адміністрація Чорноморського біосферного заповідника. Державний контроль у
галузі охорони природи здійснюють Державні управління екології та природних ресурсів в
Херсонський та Миколаївській областях. На інших ділянках — землевласники та органи місце�
вої влади.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів у Херсонській області. Адре�
са: пров. Козацький, 10, м. Херсон, 73026, тел: (0552) 26 3195, e�mail: eko_kherson@hs.ukrtel.net.
Бібліографічні джерела:

1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. —
Київ, 1999. 

2) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy
Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 pp., 81 maps.
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Розташування: Північне Причорномор’я. Херсонська область, Голопристанський район, за 60
км південно�західніше від м. Херсон. Межує з рамсарським угіддям ”Ягорлицька затока”, від
якого Тендрівська затока відділена низьким Ягорлицьким півостровом.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 0,1 м, максимальна — 2,1 м, середня — 1,1 м.
Площа: 38000 га.
Огляд: Солоноводна лагуна, відокремлена від моря низькими вузькими піщаними косами.
Має виключне значення як місце гніздування, линяння, зупинки під час сезонних міграцій та
зимівлі птахів водно�болотяного комплексу. Одне з найменш видозмінених водно�болотних
угідь лагунного типу всього чорноморського узбережжя, тому тут збережено високий рівень
біорізноманіття. Тут трапляється багато рідкісних та вразливих видів, в тому числі й
понтійських реліктів. Як частина угіддя ”Ягорлицька і Тендрівська затоки” входила до пе�
реліку рамсарських угідь ще за часів СРСР.
Рамсарські критерії: 2, 3, 4, 5.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(2) Місце зимівлі двох глобально загрозливих видів — черні білоокої Aythya nyroca та казар�
ки червоноволої Rufibrenta ruficollis.

(3) Місце перебування великої кількості різних видів качок Anatidae та побережника боло�
тяного Limicola falcinellus, які є індикаторами екологічного стану угіддя. 

(4) Місце гніздування багатьох видів водно�болотяних птахів. 
(5) Забезпечує гніздування та зимівлю численних водно�болотяних птахів; гніздова попу�

ляція складає 25–100 тис. пар, а зимуюча — 450–700 тис. особин. 
Фізичні особливості ВБУ: У затоці є три групи невеликих островів площею від 2 до 28 га: Ор�
лов та Нові острови (на заході затоки), Бабин та Смалений (в центрі), Потіївські острови (на
сході). Більша їх частина, а саме Новий, Потіївський, Смалений і Тендрівська коса — піщано�
черепашкові, намивного походження; Бабин та Орлов — плескаті острови материкового похо�
дження. Всі острови мають пониження в центральній частині. На морських островах у таких
пониженнях, зазвичай, розташовуються невеликі озера. Береги островів з боку материка, за�
звичай, низинні та заболочені, а з боку моря — дуже мінливі, з непостійною береговою лінією,
мілководними затоками та бухтами, завглибшки не більше 1 м. Абісальна зона затоки має
форму жолоба глибиною від 2 до 3 м і розташована уздовж Тендрівської коси. У Тендрівській
затоці, внаслідок того, що вона відокремлена від відкритого моря довгою піщаною косою,
відчувається вплив Дніпра, що впадає в Дніпро�Бузький лиман на північ від угіддя. Гідро�
логічний баланс затоки досить сталий, хоча і підвладний впливу вітру. В деякі зими затока мо�
же вкриватися кригою, але не більше, ніж на 2–3 тижні. Солоність води тут коливається від 10
до 14‰. З 1975 р. спостерігається певне порушення гідрохімічного балансу через скидання в
затоку прісної води з рисових плантацій та іригаційних систем, а також солоної води з дренаж�
них систем, розташованих поблизу с. Потіївка. 
Фізичні особливості водозбірної території: Тендрівську затоку відокремлює від Чорного мо�
ря кілька піщаних кіс, найбільша з яких Тендрівська (70 км завдовжки). Місцями її пе�
ретинають природні канали. Східна частина Тендрівської затоки мілководніша — середні гли�
бини становлять тут близько 2 м, тим часом як у західній — 8 м. У північному напрямку
глибина зменшується. На материковому узбережжі затоки є багато неглибоких понижень, в
яких розташовані невеликі озера як прісні, так і солоні, а також тимчасові водойми, які часто
бувають досить великими. На цій території розташовано 3 групи невеликих островів площею
від 2 до 28 га. 
Гідрологічна цінність: Використовується для водних перевезень.
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Тип ВБУ: А, Е.
Екологічні особливості: Основні біотопи представлені болотами, відкритими плесами, дюн�
ними луками та галофітними угрупуваннями з переважанням аргузії сибірської Argusia sibiri�
ca, полину сантонінського Artemisia santonica, куничнику наземного Calamagrostis epigeios,
камфоросми монпелійської Camphorosma monspeliaca, куширу темно�зеленого Ceratophyllum
demersum, катрану понтійського Crambe pontica, миколайчиків приморських Eryngium mariti�
mum, галіміон черешкуватої Halimione pedunculata та бородавчастої H. verrucifera, колосняків
гіллястого Leymus ramosus і чорноморського L. sabulosus, кермеку Мейєра Limonium meyeri,
різухи морської Najas marina, очерету звичайного Phragmites australis, рдесників гребінчастого
Potamogeton pectinatus і пронизанолистого P. perfoliatus, видів роду покісниця Puccinellia sp.,
рупії морської Ruppia maritima, солонцю європейського Salicornia europaea, кураю содового
Salsola soda, куг озерної Schoenoplectus lacustris і Табернемонтана S. tabernaemontani, соднику
простертого Suaeda prostrata, камок морської Zostera marina та малої Z. noltii. Рослинність ни�
зинних частин узбережжя затоки та островів представлена асоціаціями галофітних рослин, в
яких переважають представники родів Salsola (курай) та Puccinellia (покісниця). Для прибе�
режних ділянок характерними є викинуті морем водорості, що пасмами лежать серед
розріджених заростей очерету. За прибережним схилом зазвичай тягнеться смуга солончако�
вих боліт. Навколоводна рослинність переважно представлена очеретом звичайним, рогозом
Typha sp. та кугою Schoenoplectus sp. Мілководні ділянки характеризуються багатою водяною
рослинністю, серед якої домінують камка морська, рупія спіральна Ruppia spiralis, рдесник
гребінчастий тощо.
Цінна фауна:

Птахи. Тендрівська затока з її островами та узбережжям є місцем гніздування для величез�
ної кількості водно�болотяних птахів з високим видовим різноманіттям. У складі орнітофау�
ни чимало видів з Червоної книги України: хохітва Tetrax tetrax, дрохва Otis tarda, казарка чер�
воновола Rufibrenta ruficollis, чернь білоока Aythya nyroca, пухівка Somateria mollissima, крех
середній Mergus serrator, дерихвости лучний Glareola pratincola і степовий G. nordmanni, кря�
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чок каспійський Hydroprogne caspia, кулик�довгоніг Himantopus himantopus, кульони великий
Numenius arquata, середній N. phaeopus і тонкодзьобий N. tenuirostris та інші. Загальна чи�
сельність птахів, що гніздиться тут, коливається від 25 до 100 тис. пар. Серед них домінують
мартини середземноморський Larus melanocephalus (20–72 тис. пар),  жовтоногий L. cachin�
nans (70–1030 пар) і тонкодзьобий L. genei (5–19 тис. пар), крячки рябодзьобий Thalasseus
sandvicensis (3–18,7 тис. пар) і річковий Sterna hirundo (3,1–4,3 тис. пар), баклан великий
Phalacrocorax carbo (890–1500 пар), крех середній (100–260 пар), пелікан рожевий Pelecanus
onocrotalus (14–200 пар). Менш чисельними є галагаз Tadorna tadorna (60–130 пар), чапля сіра
Ardea cinerea (10–50 пар), чепури велика Egretta alba (до 50 пар) і мала E. garzetta (до 50 пар),
крячки малий Sterna albifrons (20–90 пар) і каспійський (30–180 пар) та інші. 

Восени й навесні через Тендрівську затоку проходить міграційний шлях багатьох видів вод�
но�болотяних птахів. Найчисельнішими є крижень Anas platyrhynchos (20–100 тис. ос.), свищ
A. penelope (7–10 тис. ос.), гуски сіра Anser anser (2–8 тис. ос.) та білолоба A. albifrons (10–40
тис. ос.), лебідь�шипун Cygnus olor (5–10 тис. ос.), попелюх Aythya ferina (10–40 тис. ос.), черні
чубата A. fuligula (3–40 тис. ос.) і морська A. marila (2–25 тис. ос.), лиска Fulica atra (20–100
тис. ос.), баклан великий (10–20 тис. ос.), крячки рябодзьобий (8–36 тис. ос.) і річковий (7–12
тис. ос.), брижач Philomachus pugnax (7–10 тис. ос.).

Взимку затока дає притулок майже 45 видам птахів (450–700 тис. ос.), які тримаються голо�
вним чином на островах і півостровах та на відкритих акваторіях. Найбільшою є кількість Ка�
чкових Anatidae, Пастушкових Rallidae, Мартинових Laridae та Сивкових Charadriidae. Слід
відзначити лебедя�шипуна (2–10 тис. особин), крижня (800–17500 ос.), свища (250–2000 ос.),
гусок сіру (500–2700 ос.) та білолобу (2–40 тис. ос.), лиску (200–11000 ос.), попелюха
(200–7070 ос.), черней чубату (500–8000 ос.) і морську (100–7000 ос.). 

Серед риб необхідно відмітити дуже характерних для Чорного моря представників роду
Gobius, реліктовий вид севрюга Аcipenser stellatus, що є об’єктом комерційного лову, а також
види з Червоної книги України: лосось чорноморський Salmo trutta labrax, піскарки сіра
Callionymus belenus і бура C. festivus, білуга чорноморська Huso huso ponticus, осетер атлантич�
ний Acipenser sturio, шип A. nudiventris, а також морський коник Hippocampus guttulatus ssp.
microstephanus. 

Тендрівська затока відзначається багатством бентосу та нектобентосу, особливо рако�
подібних та молюсків.
Соціальні та культурні цінності: Угіддя є надзвичайно важливим для екологічної освіти, рек�
реації та наукових досліджень. В його межах дозволяється лімітована та контрольована ек�
сплуатація природних ресурсів (рибальство, збирання камки, лов креветки тощо), практи�
кується, але не дуже розвинутий, неорганізований туризм.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: Державна та колективна форми власності. Дер�
жавний контроль у галузі охорони природи здійснює Державне управління екології та при�
родних ресурсів у Херсонській області. Прилеглі землі: Представлені всі форми власності на
землю (державна, колективна, приватна). 
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: на островах заборонено
будь�яку діяльність, крім пов’язаної з поліпшенням умов для гніздування птахів. У глибоко�
водній частині затоки, яка не входить до заповідника, основними видами діяльності є рибаль�
ство, рекреація та водні перевезення, хоча й відсутня організована туристична інфраструкту�
ра. Прилеглі землі: природокористування (рибальство, полювання, рекреація тощо)
дозволяється, однак його обсяги лімітуються та контролюються. Тут мають місце всі вказані
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вище види діяльності, а також розвинуте традиційне фермерство (випасання худоби, виногра�
дарство, вирощування рису, іригація та інші).
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: Угіддю за�
грожують водний транспорт, рибальство та забруднення сільськогосподарськими і промисло�
вими стічними водами. Найбільш ймовірні зміни землекористування, пов’язані з природною
ерозією та осадовими процесами у зв’язку з динамічним характером угіддя.
Вжиті природоохоронні заходи: Рамсарське угіддя (3UА010). Мілководна східна частина
Тендрівської затоки та прибережна зона, а також Потіївський та Ягорлицький Кути є основ�
ною частиною Чорноморського біосферного заповідника, яка суворо охороняється єгерською
службою, розташованою на 12 кордонах. У період розмноження птахів цілодобово охороня�
ються найважливіші ділянки. В окремі зими здійснюється підгодівля птахів в місцях їх скуп�
чення. 
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Розширення заповідної зони та
посилення охорони в межах Чорноморського біосферного заповідника.
Поточні наукові дослідження та можливості: Проводяться в рамках Дніпровської програми
науковцями інститутів біології південних морів (Севастополь), гідробіології, зоології НАН
України, а також Чорноморського біосферного заповідника.
Нинішній стан природоохоронної освіти: Забезпечується програмою загальноосвітньої шко�
ли, а також лекціями спеціалістів з університетів та інших організацій для основних зацікав�
лених груп.
Нинішній стан рекреації і туризму: За межами заповідної зони Чорноморського біосферного за�
повідника рекреація практикується, але організована туристична інфраструктура відсутня.
Юрисдикція: На території Чорноморського біосферного заповідника — адміністрація за�
повідника, на інших територіях — землевласники (організації та громадяни) та органи місце�
вої влади. Державний контроль у галузі охорони природи здійснює Державне управління еко�
логії та природних ресурсів у Херсонській області.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів у Херсонській об�
ласті. Адреса: пров. Козацький, 10, м. Херсон, 73026, тел: (0552) 26 3195, e�mail: eko_kher�
son@hs.ukrtel.net.
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Географічні координати: 45°54' пн. ш., 32°51' сх. д.
Розташування: Північно�східне Причорномор’я. Південь Херсонської області та північний
захід Автономної Республіки Крим. Найближчими великими населеними пунктами є міста
Скадовськ та Красноперекопськ. Частина угіддя під назвою ”Каркінітська затока” входила до
переліку рамсарських угідь СРСР.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 0,4 м, максимальна — 2,2 м.
Площа: 87000 га.
Огляд: Каркінітська та Джарилгацька затоки є затоками Чорного моря. У всі сезони мають ве�
лике значення для водно�болотяних птахів, особливо качок та куликів.
Рамсарські критерії: 1, 3, 5.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Є типовим для причорноморського регіону ландшафтним утворенням — прибережні
біотопи з добре розвиненою системою кіс, мілководь та островів. 

(3) Восени та взимку є місцем перебування казарки червоноволої Rufibrenta ruficollis — ви�
ду з Європейського червоного списку; угіддя здатне регулярно забезпечувати перебуван�
ня великої кількості представників Сивкових Charadriidae та Качкових Anatidae, які є
індикаторними групами при визначенні цінності, продуктивності угідь та ступеня
біорізноманіття. 

(5) На Лебединих островах, що є частиною угіддя, гніздиться 12–14 тис. пар водно�болот�
яних птахів. Набагато більше птахів тут зимує. В цілому впродовж року угіддя підтримує
існування понад 20 тис. особин птахів водно�болотяного комплексу.

Фізична та біогеографічна характеристики: Північно�східне Причорномор’я.
Фізичні особливості ВБУ: Східна частина Джарилгацької затоки є найглибшою (максималь�
на глибина трохи перевищує 8 м, а середня глибина становить 3,5 м); західна частина мілко�
водна (більше 30% її території не глибше за 1 м). На більшій частині Каркінітської затоки гли�
бини не перевищують 8 м, а на прибережних ділянках вони менші 1 м. Тендрівська та
Джарилгацька коси сформовані відкладеннями піску та черепашок, принесеними з Чорного
моря з глибини до 5 м течією, спрямованою від берега. Каркінітська частина угіддя має дві
складові: узбережжя Каркінітської затоки з кілометровою смугою води уздовж нього та Лебе�
дині острови з прилеглою акваторією. Берегова лінія має складну конфігурацію внаслідок існу�
вання численних невеликих заток та піщаних кіс. Тут є й кілька маленьких острівців, утворе�
них колоніями прикріплених молюсків. Завдяки відпливно�припливній діяльності моря лінія
берегів постійно змінюється. Біля неї весь час утворюються та зникають невеличкі острівці. За�
галом сучасні острови покривають 5700 га площі угіддя. Зазвичай їх висота над рівнем моря
менше 2 м, вони позбавлені ґрунтового шару і складаються з крихких черепашкових скель,
піщаних і мулистих відкладів. Їх узбережжя плескаті, з північно�східного боку піщано�чере�
пашкові, а з південно�західного — мулисті з мережею невеличких заток. Найбільшим островом
угіддя є Джарилгач: його довжина разом із косою складає 42 км, а площа — 5605 га. Північна
частина острова понижена, з численними солоними озерами, болотами, невеличкими мілко�
водними затоками, каналами, єриками та бухтами. Центральну частину острова вкривають
піщані степи, а з 1960�х рр. на голих ґрунтах з’являються посухостійкі дерева та кущі. На тери�
торії угіддя також розташовані менші острови: Лебедині (49–52 га), Каланчацькі, Каржинські
(19 га), Устричні (Хорли), Олексіївські, а також Танін острів. 
Фізичні особливості водозбірної території: Каркінітська затока є великою затокою Чорного
моря на північному заході Кримського півострова. Її північне узбережжя утворене островом
Джарилгач і Тендрівською косою. Джарилгацька затока знаходиться між берегом Чорного мо�
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ря на півночі та островом Джарилгач на півдні. Каркінітська та Джарилгацька затоки — це
найбільш солоноводні затоки Чорного моря (18–19‰). Біля їх берегів утворюються дві різно�
спрямовані течії, завдяки яким з глибини до 5 м переносяться пісок та мушлі. Таким чином,
черепашково�піщані наноси є результатом сумісної дії хвиль та підводних потоків. Мілко�
водні ділянки заток характеризуються багатим зообентосом. Сучасні острови покривають
5700 га площі Каркінітської затоки. Найбільшим островом угіддя є Джарилгач: довжина — 42
км, площа — 5605 га.
Гідрологічна цінність: Акваторія угіддя і острів Джарилгач знаходяться на одному з найваж�
ливіших європейських міграційних маршрутів птахів. Тут зупиняється на зимівлю, селиться,
гніздиться, линяє та розмножується чи не найбільша кількість водно�болотяних птахів на
всьому чорноморському узбережжі.
Тип ВБУ: А.
Екологічні особливості: Угіддя є типовим для причорноморського регіону ландшафтним ут�
воренням. Це прибережні біотопи з добре розвиненою системою кіс, мілководь та островів.
Рослинність типова для приморської частини степової зони. В межах угіддя представлені
такі основні біотопи: дюнні луки (з переважанням морської гірчиці чорноморської Cakile
euxina, катрану понтійського Crambe pontica, колосняку китицевого Leymus racemosus),
відкриті водні плеса (з переважанням різухи морської Najas marina, рдеснику гребінчастого
Potamogeton pectinatus, рупії великовусикової Ruppia cirrhosa, цанікелії болотної Zannichellia
palustris, камки морської Zostera marina), галофітні угруповання (з полинів понтійського
Artemisia pontica, сантонінського A. santonica та мітлистого A. scoparia, куничнику наземного
Calamagrostis epigeios, пиріїв азовського Elytrigia maeotica та видовженого E. elongata, кермеку
Мейєра Limonium meyeri, покісниці розставленої Puccinellia distans, солонцю європейського
Salicornia europaea, соднику простертого Suaeda prostrata, тризубця морського Triglochin mar�
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itimum) та маргінальні ценози (з очерету звичайного Phragmites australis). Рослинність прибе�
режних ділянок та островів переважно складається із заростей очерету звичайного та видів�
галофітів. Великі ділянки займають водяні рослини — види роду Chara та камка мала Zostera
noltii. Практично половину Лебединих островів вкривають угруповання очерету. Підвищені
ділянки опановує різноманітна ксерофітна солелюбна рослинність. Тут зростає кілька видів
родів полин Artemisia та курай Salsola, а також такі види, як катран понтійський, куничник
наземний, пирій азовський, колосняк чорноморський Leymus sabulosus та інші. Майже 15%
території островів позбавлені рослинності. Мілководдя, що їх оточують, відрізняються бага�
тою зануреною рослинністю, представленою переважно камкою морською та видами роду
Chara. Однак в останні роки зайняті ними ділянки помітно скоротилися. Дерева та кущі рос�
туть лише на острові Джарилгач і тільки деякі види прижилися в цих умовах: маслинки вузь�
колиста Elaeagnus angustifolia та срібляста E. argentea, тамарикс галузистий Tamarix ramosis�
sima, робінія звичайна Robinia pseudoacacia та в’яз низький Ulmus pumila. Загалом на острові
Джарилгач відмічено 499 видів судинних рослин.
Цінна флора: Лікарські види включають ефедру двоколоскову Ephedra distachya, хамомілу
обідрану Chamomilla recutita та буркун білий Melilotus albus. До Червоної книги України
внесено холодок прибережний Asparagus litoralis, морковницю прибережну Astrodaucus lit�
toralis, золотобородник цикадовий Chrysopogon gryllus. Флора острова Джарилгач налічує
51 ендемічний вид. Це, наприклад, меч�трава болотяна Cladium mariscus, що є в межах ост�
рова на значних територіях, козельці дніпровські Tragopogon borysthenicus, конюшина
дніпровська Trifolium borysthenicum, еспарцет дніпровський Onobrychis borysthenica, ушанка
дніпровська Otites borysthenica, волошка короткоголова Centaurea breviceps та інші. Чотири
види судинних рослин угіддя включені до Європейського червоного списку.
Цінна фауна:

Ссавці. Відмічено близько 30 наземних видів: тушканчик великий Allactaga jaculus, ховрах
малий Citellus pygmaeus, білозубка мала Crocidura suaveolens, заєць сірий Lepus europaeus,
полівка гуртова Microtus socialis, миші звичайна Mus musculus та курганцева M. spicilegus, лас�
ка Mustela nivalis, тхір степовий M. eversmanni, собака єнотоподібний Nyctereutes procyonoides,
пацюк сірий Rattus norvegicus, мишак степовий Sylvaemus arianus, лисиця звичайна Vulpes
vulpes. З морських ссавців тут трапляються 3 види дельфінів: афаліна чорноморська Tursiops
truncatus ponticus, білобочка чорноморська Delphinus delphis ponticus та азовка Phocaena pho�
caena relicta. Три види копитних (олень благородний Cervus elaphus, лань C. dama, муфлон Ovis
ammon) були інтродуковані раніше. 12 видів ссавців занесено до різноманітних списків охо�
ронних тварин. Вісім з них (включаючи 3 морські види) занесено до Червоної книги України. 

Птахи. Орнітофауна угіддя дуже багата. Тут розмножується 35,5–42,5 тис. пар водно�болот�
яних птахів. Більшість водоплавних гніздиться на островах, у лагунах та на черепашково�
піщаних півостровах з очеретом чи іншою галофітною рослинністю. Основні колонії пред�
ставлені на Каланчацьких островах (18 тис. пар), Лебединих (12–14 тис. пар), Устричних
(1,16–5 тис. пар), Каржинських (1,7–5,2 тис. пар) і Таніному острові (3,5 тис. пар). У межах
ВБУ гніздяться такі водно�болотяні птахи: баклан великий Phalacrocorax carbo (близько 2,8
тис. пар), чепури велика Egretta alba (300–700 пар) і мала E. garzetta (500–970 пар), чапля сіра
Ardea cinerea (600–1200 пар), мартини середземноморський Larus melanocephalus (6,8–17,5
тис. пар), жовтоногий L. cachinnans (10 тис. пар) і каспійський L. ichthyaethus (65 пар), крячки
чорнодзьобий Gelochelidon nilotica (40 пар), рябодзьобий Thalasseus sandvicensis (5 тис. пар),
річковий Sterna hirundo (2060 пар) та каспійський Hydroprogne caspia (200–500 пар),
коловодник звичайний Tringa totanus (455 пар) тощо. 
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Угіддя має велике значення в національному масштабі для мігруючих птахів: тут спостеріга�
лося 150 тис. пар коловодних птахів восени та 100 тис. пар навесні. Це місце линяння лебедя�
шипуна Cygnus olor. В період міграцій тут збирається до 75 тис. особин інших гусеподібних.
Під час міграції переважна кількість птахів концентрується на відкритій воді, прибережних
мілинах, островах і солончаках. У міграційних скупченнях найчастіше та у найбільшій
кількості представлені свищ Anas penelope (1,5 тис. ос.), крижень A. platyrhynchos (17–43 тис.
ос.), гуска білолоба Anser albifrons (4834–5840 ос.), попелюх Aythya ferina (2,6–2,8 тис. ос.),
чернь білоока Aythya nyroca (7,5–8 тис. ос.), лебідь�кликун Cygnus cygnus (700–1000 ос.),
лебідь�шипун (820–1100 ос.), лиска Fulica atra (32,5–37,5 тис. ос.), мартини жовтоногий (6
тис. ос.) і звичайний L. ridibundus (25 тис. ос.), пелікан рожевий Pelecanus onocrotalus
(600–1000 ос.), баклан великий (до 2,5 тис. ос.) та інші. Взимку тут може зупинятися більше
20 тис. качок, а під час міграцій по берегах заток можна побачити сотні тисяч брижачів
Philomachus pugnax. 115 видів птахів занесено до різних охоронних списків, 46 з них – до Чер�
воної книги України.

Рептилії: 5 видів, включаючи черепаху болотяну Emys orbicularis та гадюку степову Vipera
ursini renardi. 

Риби. У водах угіддя трапляються представники 5 рядів риб (осетероподібні Acipenseri�
formes, оселедцеподібні Clupeiformes, лососеподібні Salmoniformes, колючкоподібні Syngnathi�
formes, окунеподібні Perciformes). Види риб з Червоної книги України: лосось чорноморський
Salmo trutta labrax, морський коник чорноморський Hippocampus guttulatus microstephanus, су�
дак морський Lucioperca marina, умбра звичайна Umbra crameri, білуга чорноморська Huso huso
ponticus, осетер атлантичний Asipenser sturio, шип A. nudiventris, піскарка сіра Callionymus
belenus. Реліктовий вид севрюга Acipenser stellatus є об’єктом комерційного лову.
Соціальні та культурні цінності: ВБУ є важливим для природоохоронної освіти, рекреації та
наукових досліджень. Його використовують для традиційного і аматорського рибальства та
полювання, туризму, комерційних і пасажирських водних перевезень.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: Державна та колективна форми власності. За
охорону природи у межах Кримського природного заповідника відповідає його адміністрація,
а на решті територій — землевласники, землекористувачі та органи місцевої влади. Прилеглі
землі: державна, колективна та приватна форми власності. 
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: На частинах угіддя,
що входять до заповідної зони Кримського природного заповідника, існує режим повної
охорони. На інших територіях дозволяється лімітоване та контрольоване використання
природних ресурсів (рибальство, рекреація, полювання, водні перевезення). Управління
територіями угіддя здійснюється переважно в рамках державних програм з рибного, лісо�
вого, мисливського та сільського господарств. Прилеглі землі: У прибережній зоні має
місце рекреація, практикується туризм та в обмеженому обсязі дозволений комерційний
вилов риби. Розвинуте традиційне фермерство (вівчарство, виноградарство, іригація то�
що). 
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: Забруд�
нення, спричинене сільським господарством та промисловістю, а також мисливство, некон�
трольоване рибальство, туризм, видобуток піску та днопоглиблювальні роботи. 
Вжиті природоохоронні заходи: Рамсарське угіддя (3UA011). До складу ВБУ входять засно�
вані в 1957 р. орнітологічний заказник національного значення ”Каркінітська затока” (27646
га) і частина Кримського природного заповідника ”Лебедині острови” (9612 га), а також ство�
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рений у 1974 р. ботанічний заказник національного значення ”Джарилгацький” (300 га). В їх
межах заборонено використання природних ресурсів та рекреаційна діяльність.
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Створення Каркінітського
біосферного заповідника та Джарилгацького національного парку.
Поточні наукові дослідження та можливості: Наукові дослідження проводяться науковцями
інститутів зоології, гідробіології, біології південних морів (Севастополь) НАН України, Чор�
номорського біосферного заповідника, Кримського природного заповідника, Таврійського
національного університету, Нікітського ботанічного саду — наукового центру Української аг�
рарної академії наук, Азово�Чорноморської орнітологічної станції.
Нинішній стан природоохоронної освіти: При заповіднику ”Лебедині острови” існує освітній
центр з охорони довкілля, який проводить різноманітні тренінги за природоохоронною тема�
тикою. На о. Джарилгач проходять польові практики студенти біологічних факультетів ук�
раїнських вузів.
Нинішній стан рекреації і туризму: У межах ділянки ”Лебедині острови” Кримського природ�
ного заповідника, а також ботанічного заказника ”Джарилгацький” заборонено використання
природних ресурсів та рекреаційна діяльність. На решті території у прибережній зоні має
місце рекреація, практикується туризм та дозволено в обмеженій кількості проводити ко�
мерційний вилов риби. 
Юрисдикція: Адміністрація Кримського природного заповідника (на підпорядкованих за�
повіднику територіях), Державне управління екологічної безпеки в Херсонській області та
Республіканський комітет охорони навколишнього природного середовища і природних
ресурсів Автономної Республіки Крим. На решті територій — землекористувачі та органи
місцевої влади. 
Орган управління: Республіканський комітет з охорони навколишнього середовища i природ�
них ресурсів Автономної Республіки Крим. Адреса: вул. Кечкеметська, 198, м. Сімферополь,
АР Крим, 95022; тел: (0652) 25 4463, e�mail: Krimpriroda@home.cris.net.
Бібліографічні джерела:

1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. —
Київ, 1999. 

2) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy
Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 pp., 81 maps.
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Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua; 

Костюшин Василь Анатолійович, к.б.н., координатор Чорноморської програми Ветландс
Інтернешнл, вул. Комінтерну, 1, Київ, 01032, тел.: (044) 256 4862, e�mail: kv@wetl.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 1 грудня 2003 р.
Географічні координати: 46°10' пн. ш., 34°15' сх. д.
Розташування: Частково знаходиться у Новотроїцькому та Генічеському районах Херсонсь�
кої області, частково — у Джанкойському та Красноперекопському районах Автономної Рес�
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публіки Крим. Розташоване на захід від Азовського моря та рамсарського угіддя ”Східний Си�
ваш”, від якого відокремлюється лише півостровом Чонгар.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 0,1 м, максимальна — 1,5 м.
Площа: 80000 га.
Огляд: Угіддя є частиною одного з найбільших в Європі лагунних комплексів. Має надзви�
чайно велике значення як місце гніздування, линяння, зимівлі водно�болотяних птахів та
місце їх перебування під час сезонних міграцій.
Рамсарські критерії: 1, 2, 4, 5, 6.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Завдяки своїм розмірам та ландшафтним характеристикам угіддя є унікальним для
регіону і навіть для Європи в цілому.

(2) Сюди регулярно навідуються рідкісні, вразливі види птахів та ті, що знаходяться під
загрозою зникнення, зокрема казарка червоновола Rufibrenta ruficollis, а на прилеглі ділянки
суші — дрохва Otis tarda, хохітва Tetrax tetrax, боривітер степовий Falco naumanni, орлан�
білохвіст Haliaeetus albicilla, трапляється кульон тонкодзьобий Numenius tenuirostris.

(4) Має особливе значення як місце зимівлі водно�болотяних птахів, особливо качок
Anatidae та мартинів Laridae. 

(5) Протягом року в сезонних скупченнях тут перебуває більше 1 млн особин водно�болотя�
них птахів. 

(6) Чисельність казарки червоноволої Rufibrenta ruficollis та побережника болотяного
Limicola falcinellus, що тут зимують, складає більше 1% їх популяцій.

Фізичні особливості ВБУ: Сиваш є затокою Азовського моря. Чонгарський півострів гли�
боко врізається в центральну частину Сиваша, природно розділяючи затоку на окремі во�
дойми — Західний, Центральний та окремо Східний Сиваш. Озера Айгульське, Карлеутсь�
ке, а також безіменне озеро біля с. Сивашівка та нижче с. Сивашське функціонально,
просторово і екологічно належать до Центрального Сиваша. Центральний Сиваш є мілко�
водним, солоним озером з порізаною береговою лінією, численними косами, півостровами,
островами, затоками, більшість з яких є прісними, та великими ділянками солончаків. Ос�
танні є найпоширенішим для цих місць елементом ландшафту. Найбільшими є острови
алювіального походження Куюк�Тук (255 га), Чурюк (924 га), Мартинячий (7 га), Китай (3
га). Береги затоки здебільшого кам’янисті, вапнякові. Рівень води змінюється залежно від
погодних умов, зокрема від посилення ефекту випаровування в теплу пору року. Від силь�
них вітрів оголюються або затоплюються великі площі. Влітку на оголених ділянках відбу�
вається інтенсивне випаровування, що сприяє вітровій ерозії. Дамба на півострові Чонгар
регулює подавання води зі Східного Сиваша до Центрального та Західного. Безприплив�
но�відпливні мілководні лагуни типу Сиваша відрізняються від припливно�відпливних ес�
туаріїв термальним режимом. Навесні завдяки малій глибині (в середньому близько 1 м)
вода у затоці дуже швидко прогрівається. У різних частинах Сиваша солоність води
змінюється від солонуватої до солоної та гірко�солоної.
Фізичні особливості водозбірної території: Центральний Сиваш є частиною надзвичайно ве�
ликої за розмірами системи приморських лагун. Це мілководна, солона затока з порізаною бе�
реговою лінією, численними косами, півостровами, островами та великими просторами со�
лончаків. Існуючі умови (гідрологічний і термічний режим, хімізм води та ґрунтів, режим
вологості тощо) обумовлюють високу продуктивність екосистеми та виключну цінність для
птахів наявних кормових біотопів.
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Гідрологічна цінність: Загалом, угіддя характеризується дуже високим рівнем солоності води,
тому рослинність і тваринний світ (головним чином безхребетні тварини) представлені тут
майже виключно солелюбними, а також толерантними до ступеню засоленості видами. 
Тип ВБУ: J, Н, Sр, Ss, Q.
Екологічні особливості: Рослинність, що репрезентує ВБУ, налічує 250 видів судинних рос�
лин, які відносяться до псамофітних (аргузія сибірська Argusia sibirica, куничник наземний
Calamagrostis epigeios, колосняк чорноморський Leymus sabulosus), лучних (полин понтичний
Artemisia pontica, бульбокомиш морський Bolboschoenus maritimus, ситники Жерара Juncus ger�
ardii і приморський J. maritimus, покісниця розставлена Puccinellia distans, тризубець морський
Triglochin maritimum), галофітних (камфоросма монпелійська Camphorosma monspeliaca,
галіміони черешкувата Halimione pedunculata і бородавчаста H. verrucifera, сарсазан шишкува�
тий Halocnemum strobilaceum, кермеки південнобузький Limonium hypanicum і напівкущовий L.
suffruticosum, солонець європейський Salicornia europaea, курай содовий Salsola soda), болот�
них (очерет звичайний Phragmites australis, куги озерна Schoenoplectus lacustris і Табернемонта�
на S. tabernaemontani, рогіз Лаксманів Typha laxmannii) та водних (рупія морська Ruppia mar�
itima, камки морська Zostera marina і мала Z. noltii) рослинних угруповань. Відкриті вітру
плескаті прибережні ділянки займають переважно галофітні трав’янисті ценози. Значні ділян�
ки узбережжя вкриває степ, де помітну частину рослинного покриву також складають га�
лофіти. Підвищені ділянки та схили великих островів вкриває степова ксерофітна рос�
линність, для якої характерна велика кількість представників родів полин Artemisia і костриця
Festuca, а також наявність напівчагарників. На маленьких островах рослинність здебільшого є
вторинною, що сформувалася внаслідок діяльності колоніальних птахів та дрібних гризунів.
Цінна флора: Серед рослин, занесених до Червоної книги України, в сиваському регіоні є ко�
вила Stipa ssp., тамарикс стрункий Tamarix gracilis, цибуля скіфська Allium scythicum, астрода�
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укус прибережний Astrodaucus littoralis, холодок Палласа Asparagus pallasii і тюльпан Шренка
Tulipa schrenkii.
Цінна фауна:

Ссавці. Узбережжя Сиваша населяють понад 30 видів ссавців. Найціннішими серед них є
свиня дика Sus scrofa, ондатра Ondatra zibethicus, нутрія Myocastor coypus, лисиця звичайна
Vulpes vulpes, собака єнотоподібний Nyctereutes procyonoides, борсук звичайний Meles meles,
тхір лісовий Mustela putorius та заєць сірий Lepus europaeus. 

Птахи. На Сиваші зареєстровано 255 видів птахів з 17 рядів, майже половина з яких (115)
тут розмножується. 216 видів — мігруючі або кочові, 68 залишаються тут на зимівлю. Загаль�
на кількість птахів, що гніздяться на Центральному Сиваші, становить близько 30 тис. пар, а
тих, що скупчуються тут взимку та під час міграцій, — майже 1 млн особин. В усі сезони ос�
новне ядро орнітофауни в якісному і, особливо, кількісному відношеннях складають пред�
ставники водно�болотяного комплексу, а саме качки, гуси, мартини, крячки, кулики та чаплі.
Це одне з основних місць гніздування коровайки Plegadis falcinellus та лежня Burhinus oedic�
nemus — видів з Червоної книги України. Крім них, на гніздуванні, прольоті чи зимівлі
трапляються ще близько 20 видів з Червоної книги України та 8 — з Європейського червоно�
го списку: казарка червоновола Rufibrenta ruficollis, орлан�білохвіст Haliaeetus albicilla, дрох�
ва Otis tarda, хохітва Tetrax tetrax, кульон тонкодзьобий Numenius tenuirostris, журавель степо�
вий Antropoides virgo тощо. Сиваш є одним з основних на території колишнього Радянського
Союзу місць линяння лебедя�шипуна Cygnus olor та галагаза Tadorna tadorna. 

Це важливе місце гніздування таких видів, як мартин каспійський Larus ichthyaetus, крячки
рябодзьобий Thalasseus sandvicensis та каспійський Hydroprogne caspia, чапля жовта Ardeola
ralloides, чепури мала Egretta garzetta і велика E. alba та багатьох інших. Найчисленнішими є
лиска Fulica atra (1650 пар), крячок чорнодзьобий Gelochelidon nilotica (1–1,5 тис. пар), кулик�
довгоніг Himantopus himantopus (1,3–1,5 тис. пар), мартини жовтоногий Larus cachinnans
(500–2,1 тис. пар) і тонкодзьобий L. genei (до 9,3 тис. пар), баклан великий Phalacrocorax carbo
(1534 пар), чоботар Recurvirostra avosetta (1,8–3,5 тис. пар).

Це дуже важливий, особливо навесні, район міграційних скупчень качок та сотень тисяч ку�
ликів. Восени й навесні через Центральний Сиваш проходить міграційний шлях багатьох
видів водно�болотяних птахів. Найчисельнішими є шилохвіст Anas acuta (2–3 тис. ос.), широ�
коніска A. clypeata (400–2000 ос.), чирянки велика A. querquedula (3–7 тис. ос.) й мала A. crec�
ca (до 10,1 тис. ос.), свищ A. penelope (3–4 тис. ос.), крижень A. platyrhynchos (46 тис. ос.), гус�
ка сіра Anser anser (3–5,6 тис. ос.), журавлі сірий Grus grus (50–60 тис. ос.) і степовий
Anthropoides virgo (600–1000 ос.), чапля сіра Ardea cinerea (800–1000 ос.), побережники чорно�
грудий Calidris alpina (17–30 тис. ос.), червоногрудий C. ferruginea (10–36 тис. ос.) та малий C.
minuta (11–16 тис. ос.), крячок білокрилий Chlidonias leucopterus (до 5 тис. ос.),  кулик�дов�
гоніг (до 2,5 тис. ос.), мартини жовтоногий (2 тис. ос.), середземноморський L. (2–6 тис. ос.),
малий L. minutus (2–3 тис. ос.), звичайний L. ridibundus (16–40 тис. ос.) і тонкодзьобий (2–10
тис. ос.), грицик великий Limosa limosa (800–1300 ос.), баклан великий (1,6 тис. ос.), плаву�
нець круглодзьобий Phalaropus lobatus (6–12 тис. ос.), брижач Philomachus pugnax
(50–200 тис. ос.), пірникоза чорношия Podiceps nigricollis (1–1,5 тис. ос.), чоботар (2,5–11,1
тис. ос.) та інші. 

Серед видів, які скупчуються тут взимку, домінують крижень (7 тис. ос.), гуска білолоба
Anser albifrons (16–40 тис. ос.), казарка червоновола (1,5–13,5 тис. ос.), лебідь�шипун
(800–1000 ос.), мартини жовтоногий (4,1 тис. ос.) та сивий Larus canus (2–5 тис. ос.).
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На Сиваші мешкають 4 види амфібій та 6 видів рептилій. Вважається, що в угідді водиться
близько 30–45 видів риб. Якщо враховувати фіто� та зоопланктон, список гідрофауни по�
тенційно мав би збільшитись до 800–900 видів. 
Соціальні та культурні цінності: ВБУ є важливим об’єктом наукових досліджень. Тут поширені
мисливство, аматорське рибальство, рибництво, видобування солі, випасання худоби.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: Державна і колективна форми власності. За охо�
рону природи на території Азово�Сиваського національного природного парку (НПП)
відповідає адміністрація парку, а на інших ділянках Центрального Сиваша — землевласники
та природокористувачі. Прилеглі землі: державна, колективна та приватна форми власності
на землю. 
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: на території Сиваської
затоки проводяться наукові дослідження, практикуються рибальство (в меншій мірі ко�
мерційне, в більшій — аматорське), випасання овець та великої рогатої худоби, рекреація, ви�
добування піску та обмежена природоохоронна діяльність. Прилеглі землі: крім згаданих ви�
ще видів природокористування тут розвинуте традиційне фермерство (випасання худоби,
вівчарство, виноградарство, іригація тощо).
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: Зменшен�
ня водообміну між Сиваською затокою та Азовським морем призведе до зміни рівня води та
збільшення солоності. Додаткову небезпеку становить скидання стічних промислових і
сільськогосподарських вод та неконтрольоване мисливство.
Вжиті природоохоронні заходи: Рамсарське угіддя (3UA012). Частина Центрального Си�
ваша, що знаходиться в межах Азово�Сиваського НПП (частина акваторії, частини ост�
ровів Чурюк і Куюк�Тук, острови Мартинячий та Китай), розташованого в Херсонській
області, охороняється. На інших ділянках охорону природи здійснюють землевласники та
природокористувачі. Використання природних ресурсів лімітується та контролюється.
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Створення Сиваського
національного природного парку на території Автономної Республіки Крим. 
Поточні наукові дослідження та можливості: Дослідження угіддя проводилися за програ�
мами ”MAR�Ukraine”, ”Wetland”, ”IBA territories”, за ”Програмою вивчення біорізно�
маніття Азово�Чорноморського регіону”, а також згідно з програмою Азово�Чорноморської
орнітологічної станції. На даний момент проводяться регулярні дослідження міграцій бо�
лотяних та водоплавних птахів. Азово�Чорноморська орнітологічна станція забезпечує
підтримку інформаційної бази щодо птахів, які розмножуються на території угіддя. На�
укові дослідження різного спрямування здійснюються науковцями Інституту зоології
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України та Мелітопольського педагогічного університету.
Нинішній стан природоохоронної освіти: Спеціальні освітні програми не розроблені, але
природоохоронне навчання входить до програми загальноосвітньої школи. Джанкойський
регіональний молодіжний екологічний центр, що знаходиться у с. Завєтноє і має відділення в
інших селах району, сприяє розвитку екологічної освіти шляхом проведення низки акцій із за�
хисту довкілля, заохочуючи дітей до участі у різних дослідницьких проектах та екологічних
таборах. Для груп землекористувачів (фермерів, рибалок, мисливців, робітників) експерти та
вчені читають лекції.
Нинішній стан рекреації і туризму: Організаційна інфраструктура туризму відсутня.
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Юрисдикція: Адміністрація Азово�Сиваського НПП, Державне управління екології та при�
родних ресурсів в Херсонській області та Республіканський комітет охорони навколишнього
природного середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів у Херсонській
області. Адреса: пров. Козацький, 10, м. Херсон, 73026; тел: (0552) 26 31 95, e�mail:
eko_kherson@hs.ukrtel.net. Республіканський комітет з охорони навколишнього середови�
ща i природних ресурсів Автономної Республіки Крим. Адреса: вул. Кечкеметська, 198, м.
Сімферополь, АР Крим, 95022; тел: (0652) 25 44 63, e�mail: Krimpriroda@home.cris.net.
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Київ, 1999. 

2) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy
Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 pp., 81 maps.
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Дата підготовки опису: 1 грудня 2003 р.
Географічні координати: 45°40' пн. ш., 35°00' сх. д.
Розташування: Західне Приазов’я. Угіддя знаходиться головним чином в межах Генічеського
та Новотроїцького районів Херсонської області, частково — на території Ленінського, Джан�
койського, Нижньогірського, Радянського та Кіровського районів Кримської Автономної Ре�
спубліки. Від Азовського моря відокремлюється Арабатською косою, на північному кінці якої
розташований районний центр — м. Генічеськ.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 0,1 м, максимальна — 1,5 м.
Площа: 165000 га.
Огляд: Угіддя є частиною однієї з найбільших в Європі системи лагун. Має надзвичайне ве�
лике значення як місце гніздування, линяння, зимівлі та перебування птахів під час сезонних
міграцій.
Рамсарські критерії: 1, 2, 4, 5, 6.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) За фізико�географічними характеристиками, ландшафтним та біологічним різно�
маніттям є унікальним угіддям не тільки для Азово�Чорноморського регіону, але й для
Європи. 

(2) Сюди регулярно навідуються рідкісні та вразливі види птахів і ті види, що перебувають
під загрозою зникнення. 

(4) Має надзвичайно велике значення як місце зимівлі птахів, особливо куликів. 
(5) Впродовж року тут в сезонних скупченнях спостерігається більше 2 млн особин куликів

та інших водно�болотяних птахів. 
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(6) Чисельність казарки червоноволої Rufibrenta ruficollis та побережника болотяного
Limicola falcinellus, що зимують тут, становить більше 1% їх популяцій.

Фізичні особливості ВБУ: Східний Сиваш є мілководною, солоною затокою з порізаною бе�
реговою лінією, численними косами, півостровами та островами, а також великою кількістю
засолених знижень. Включає, зокрема, острови Коянли, які слугують важливим місцем
гніздування птахів. Взагалі для цих місць дуже характерним є чергування води і суходолу, а
одним з найбільш поширених ландшафтних утворень є солончаки. Середня глибина водойми
— 1 м, рівень води залежить від погодних умов, зокрема від посилення ефекту випаровування
в теплу пору року. Сильні вітри здатні призводити до оголення або затоплення значних тери�
торій. Влітку на оголених ділянках, де відбувається інтенсивне випаровування, спостеріга�
ються прояви вітрової ерозії. Безприпливно�відпливні мілководні лагуни типу Сиваша
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відрізняються від припливно�відпливних естуаріїв термальним режимом. Внаслідок малої
глибини Сиваш швидко прогрівається і швидко охолоджується. Подекуди відбувається ски�
дання у Східний Сиваш прісної дренованої води, яке охоплює досить значні площі. Це при�
зводить до поступового опріснення відповідних ділянок Сиваша, до зміни гідрорежиму.
Фізичні особливості водозбірної території: Східний Сиваш є південною частиною великої
(однієї з найбільших в Європі) системи прибережних лагун, відомої під назвою ”Сиваш” або
”Сиваші”. Східний і Центральний Сиваш розділяє півострів Чонгар, що знаходиться на
південному заході від м. Генічеськ. Від Азовського моря угіддя відокремлює лише вузька, дов�
га коса (Арабатська стрілка), довжина якої складає 113 км, а ширина коливається від 250 до
908 м. Через Генічеську протоку, що знаходиться біля м. Генічеськ, Сиваш має вихід до Азовсь�
кого моря, а дамба на півострові Чонгар регулює надходження води зі Східного Сиваша до
Центрального та Західного Сиваша. Завдяки тому, що Сиваш майже повністю відрізаний від
моря, тут не проявляються припливно�відпливні явища.
Гідрологічна цінність: У зв’язку з високою солоністю води рослинний і тваринний світ (голо�
вним чином безхребетні тварини) угіддя представлені майже виключно солелюбними видами
або видами, толерантними до рівня засоленості. Дуже показовим є поширений на Сивашах
представник дрібних ракоподібних Artemia salina — надзвичайно пластичний щодо рівня со�
лоності води вид. Подекуди відбувається скидання прісної дренованої води у Східний Сиваш,
яке охоплює досить значні площі. Це призводить до поступового опріснення відповідних
ділянок, зміни їх гідрорежиму та характеру рослинності. 
Тип ВБУ: J, Н, Sр, Ss.
Екологічні особливості: Існуючі умови (гідрологічний і термічний режими, хімізм води та
ґрунтів, режим вологості тощо) обумовили високу продуктивність екосистеми та виключну
цінність для птахів наявних тут кормових біотопів. Сиваський регіон розташований у зоні по�
линно�типчакових та полинно�дернових степів України. Рослинність, що репрезентує ВБУ,
налічує 250 видів судинних рослин, які відносяться до псамофітних (аргузія сибірська Argusia
sibirica, куничник наземний Calamagrostis epigeios, колосняк чорноморський Leymus sabulosus),
лучних (полин понтичний Artemisia pontica, бульбокомиш морський Bolboschoenus maritimus,
ситники Жерара Juncus gerardii і приморський J. maritimus, покісниця розставлена Puccinellia
distans, тризубець морський Triglochin maritimum), галофітних (камфоросма монпелійська
Camphorosma monspeliaca, галіміони черешкувата Halimione pedunculata і бородавчаста H. ver�
rucifera, сарсазан шишкуватий Halocnemum strobilaceum, кермеки південнобузький Limonium
hypanicum, Мейєра L. meyeri та напівкущовий L. suffruticosum, солонець європейський
Salicornia europaea, курай содовий Salsola soda), болотяних (очерет звичайний Phragmites aus�
tralis, куги озерна Schoenoplectus lacustris і Табернемонтана S. tabernaemontani, рогіз Лаксманів
Typha laxmannii) та водяних (рупія морська Ruppia maritima, камки морська Zostera marina і
мала Z. noltii) рослинних угруповань. Відкриті вітру плескаті прибережні ділянки вкриті пе�
реважно галофітною трав’янистою рослинністю. Значні ділянки узбережжя займає степ, в
якому помітну частину рослинного покриву теж складають галофіти. Підвищені ділянки та
схили великих островів опановує степова ксерофітна рослинність, для якої характерна вели�
ка кількість представників родів полин Artemisia і костриця Festuca та наявність напівчагар�
ників. На маленьких островах рослинність здебільшого є вторинною, сформувалася тут
внаслідок діяльності колоніальних птахів та дрібних гризунів.
Цінна флора: Літоральна рослинність сиваського регіону характеризується переважанням се�
редземноморських та чорноморських (понтійських) видів і присутністю багатьох ендемічних
видів, таких як колосняк чорноморський Leymus sabulosus, морська гірчиця чорноморська
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Cakile euxina, гірчак Янати Polygonum janatae, холодок Палласа Asparagus pallasii, деревій
бірючанський Achillea birjuczensis, волошка одеська Centaurea odessana, кермек чурюцький
Limonium czurjukiense та хрінниця сиваська Lepidium syvaschicum.
Цінна фауна:

На узбережжі Сиваша трапляється понад 30 видів ссавців. Найбільшу цінність мають свиня
дика Sus scrofa, ондатра Ondatra zibethicus, нутрія Myocastor coypus, лисиця звичайна Vulpes
vulpes, собака єнотоподібний Nyctereutes procyonoides, борсук звичайний Meles meles, тхір лісо�
вий Mustela putorius та заєць сірий Lepus europaeus. 

Птахи. Зареєстровано 255 видів з 17 рядів, значна їх кількість (115) тут розмножується.
216 видів — мігруючі або кочові, 68 — залишаються тут на зимівлю. Загальна кількість
гніздового орнітокомплексу Східного Сиваша становить близько 80 тис. пар. В усі сезони
основне ядро орнітофауни в якісному і кількісному відношеннях складають представники
водно�болотяного орнітокомплексу, а саме качки, гуси, мартини, крячки, кулики, чаплі. Це
одне з основних місць гніздування коровайки Plegadis falcinellus та лежня Burhinus oedicne�
mus — видів з Червоної книги України. Крім них, тут на гніздуванні, прольоті чи зимівлі
трапляється ще близько 20 видів з Червоної книги України та 8 видів з Європейського чер�
воного списку (казарка червоновола Rufibrenta ruficollis, орлан�білохвіст Haliaeetus albicil�
la, дрохва Otis tarda, хохітва Tetrax tetrax, кульон тонкодзьобий Numenius tenuirostris, жура�
вель степовий Antropoides virgo тощо). Сиваш є одним з основних на території Східної
Європи місць линяння лебедя�шипуна Cygnus olor та галагаза Tadorna tadorna. 

Це важливе місце гніздування таких видів, як попелюх Aythya ferina (900–1000 пар),
пісочник морський Charadrius alexandrinus (700–1000 пар), лиска Fulica atra (4–4,2 тис. пар),
крячок чорнодзьобий Gelochelidon nilotica (800–1,8 тис. пар), кулик�довгоніг Himantopus
himantopus (500–940 пар), мартини жовтоногий Larus cachinnans (2,2–3,2 тис. пар), середзем�
номорський L. melanocephalus (12 тис. пар) і тонкодзьобий L. genei (5,4 тис. пар), баклан вели�
кий Phalacrocorax carbo (4–5 тис. пар), чоботар Recurvirostra avosetta (2 тис. пар), крячки ря�
бодзьобий Thalasseus sandvicensis (5,2 тис. пар) і річковий Sterna hirundo (6,8 тис. пар),
коловодник звичайний Tringa totanus (1,4–1,6 тис. пар). 

Це дуже важливий, особливо навесні, район міграційних скупчень качок та сотень тисяч ку�
ликів. У міграційних скупченнях найчастіше та у найбільшій кількості представлені шилохвіст
Anas acuta (33–35 тис. ос.), свищ A. penelope (62–45 тис. ос.), крижень A. platyrhynchos (60–45
тис. ос.), гуски білолоба Anser albifrons (до 200 тис. ос.) та сіра A. anser (до 22 тис. ос.), попелюх
(до 120 тис. ос.), казарка червоновола (до 22 тис. ос.), побережники чорногрудий Calidris alpina
(до 127,6 тис. ос.) та малий C. minuta (до 26,7 тис. ос.), пісочник морський (до 4,2 тис. ос.), кря�
чки білокрилий Chlidonias leucopterus (38–42 тис. ос.) та чорний C. niger (12–20 тис. ос.), лебідь�
шипун (10–30 тис. ос.), лиска (300–350 тис. ос.), крячок чорнодзьобий (2–2,5 тис. ос.), дерихвіст
лучний Glareola pratincola (1,2–1,5 тис. ос.), мартини середземноморський (до 14 тис. ос.), малий
Larus minutus (до 3,2 тис. ос.) та звичайний L. ridibundus (до 12,5 тис. ос.), чернь червонодзьоба
Netta rufina (до 10 тис. ос.), баклан великий (до 12 тис. ос.), чоботар (10–12 тис. ос.), коловодник
звичайний (11,8 тис. ос.) та інші.

На Сиваші поширені 4 види амфібій та 6 видів рептилій. Вважається, що в угідді водиться
близько 30–45 видів риб. Якщо взяти до уваги фіто� та зоопланктон, то список гідрофауни по�
тенційно мав би збільшитись до 800–900 видів.
Соціальні та культурні цінності: Це важливий об’єкт наукових, насамперед, біологічних
(гідробіологічних, зоологічних та ботанічних) досліджень. Затока Сиваш є об’єктом туризму,
але сучасна ситуація з туризмом та рекреацією на Східному Сиваші вивчена недостатньо.
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Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна і колективна форма власності. Прилеглі
землі: державна, колективна та приватна форми власності. 
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: проводяться наукові
дослідження, практикуються рибальство (в меншій мірі комерційне, в більшій — аматорське),
випасання овець та великої рогатої худоби, рекреація, видобування піску та обмежена приро�
доохоронна діяльність. Прилеглі землі: крім згаданих вище видів природокористування тут
розвинуте традиційне фермерство (випасання худоби, виноградарство, іригація тощо); при�
леглі степи використовують переважно для випасання овець, однак в останні роки різкий за�
непад вівчарства призвів до заростання території рудеральними рослинами.
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: ВБУ: Ос�
новну загрозу становлять туризм, забруднення води об’єктами хімічної промисловості та
внаслідок сільськогосподарської діяльності, засолення, збільшення обсягу аматорського та
промислового вилову риби, інтенсифікація сільського господарства. Зменшення водообміну
між Азовським морем та Сиваською затокою може призвести до зниження рівня води і,
відповідно, до зростання солоності. Важко визначити, наскільки сильно ці фактори вплинуть
на угіддя. Прилеглі території: деградація природної рослинності внаслідок надмірного випа�
сання овець. 
Вжиті природоохоронні заходи: Створений у 1993 р. Азово�Сиваський національний при�
родний парк (57400 га) є найбільшою природоохоронною територією в Сиваському регіоні.
Крім нього, тут існують Арабатський ботанічний заповідник національного значення
(Ленінський район, Автономна Республіка Крим, 600 га), Присиваський ботанічний за�
повідник місцевого значення (Нижньогірський район, 998 га) та гідрологічний пам’ятник
”Водний комплекс Арабатської стрілки” (150 га).
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Планується створити Сивась�
кий національний природний парк. Загальна територія парку (207187 га) включатиме 50462
га суходолу, 139887 га акваторії Сиваша і 16838 га Азовського моря. 
Поточні наукові дослідження та можливості: Дослідження угіддя проводились за програмами
”MAR�Ukraine”, ”Wetland”, ”IBA territories”, за ”Програмою вивчення біорізноманіття Азово�Чор�
номорського регіону”, а також відповідно до програм Азово�Чорноморської орнітологічної станції.
Міграції болотяних та водоплавних птахів і надалі регулярно вивчатимуться. Азово�Чорноморсь�
ка орнітологічна станція забезпечує ведення інформаційної бази щодо птахів, які розмножуються
на території угіддя. Наукові дослідження різноманітного спрямування розвиваються Інститутом
зоології НАН України та Мелітопольським педагогічним університетом.
Нинішній стан природоохоронної освіти: Спеціальних освітніх програм не розроблено, але
природоохоронне навчання входить до програми загальноосвітньої школи. Для груп землеко�
ристувачів (фермерів, рибалок, мисливців, робітників) експерти та вчені читають лекції.
Нинішній стан рекреації і туризму: На Сиваші досить розвинений туризм, але сучасна ситу�
ація з туризмом та рекреацією невідома.
Юрисдикція: Адміністрація Азово�Сиваського НПП, Державне управління екології та при�
родних ресурсів в Херсонській області та Республіканський комітет охорони навколишнього
природного середовища та природних ресурсів Автономної Республіки Крим.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів у Херсонській об�
ласті. Адреса: пров. Козацький, 10, м. Херсон, 73026; тел: (0552) 26 31 95, e�mail: eko_kher�
son@hs.ukrtel.net. Республіканський комітет з охорони навколишнього середовища i природ�
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них ресурсів Автономної Республіки Крим. Адреса: вул. Кечкеметська, 198, м. Сімферополь,
АР Крим, 95022; тел: (0652) 25 44 63, e�mail: Krimpriroda@home.cris.net.
Бібліографічні джерела:

1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. —
Київ, 1999. 

2) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy
Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 pp., 81 maps.

15. Молочний лиман

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua; 

Черничко Йосип Іванович, Черничко Раїса Миколаївна, Демченко Віктор Олексійович,
НДІ біорізноманіття наземних та водних екосистем України при Мелітопольському дер�
жавному педагогічному університеті, вул. Леніна, 20, м. Мелітополь, Запорізька область,
72300, тел.: (0619) 29 7305, e�mail: station@radiocom.net.ua.

Дата підготовки опису: 5 липня 2005 р.
Географічні координати: 46°32' пн. ш., 35°22' сх. д.
Розташування: Північне Приазов’я. Мелітопольський, Якимівський та Приазовський райони
Запорізької області, за 18 км на південь від м. Мелітополя. У верхню частину лиману впадає
р. Молочна, у своїй нижній частині лиман з’єднується з Азовським морем.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 0,3 м, максимальна — 1,6 м.
Площа: 22400 га.
Огляд: Це солона мілководна водойма, розташована в гирлі р. Молочна і відокремлена від
Азовського моря широким піщано�черепашковим пересипом. Гідрологічний режим та еко�
логічні характеристики лиману визначаються, головним чином, наявністю зв'язку та інтен�
сивністю водообміну з Азовським морем. В усі сезони ВБУ слугує важливим місцем перебу�
вання птахів гідрофільного комплексу.
Рамсарські критерії: 2, 4, 5, 8.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(2) 149 видів птахів (54%) відносяться до видів загальноєвропейської природоохоронної
значимості (SPEC), зокрема 10 видів (3,6%) віднесені до видів глобального природо�
охоронного значення; 18 видів (6,6%) — до видів, що мешкають переважно у Європі і
мають несприятливий охоронний статус; 72 види (26%) — до видів, що мешкають не
тільки в Європі і мають несприятливий охоронний статус; 49 видів  (17,9%) — до видів,
що мешкають переважно у Європі і мають сприятливий охоронний статус. 15 видів
(5,4%) входять до Списку вразливих видів Міжнародного союзу охорони природи
(IUCN). 259 видів охороняються Бернською конвенцією і 147 видів — Боннською  кон�
венцією. 96 видів (35%) охороняється "Угодою про збереження мігруючих афро�
євразійських водно�болотних птахів" (AEWA), 41 вид (15%)  підпадає під дію конвенції
CITES. 44 види птахів (16%) занесені до Червоної книги України. 

(4) Угіддя забезпечує умови для гніздування кількох тисяч пар та зимування близько 20 тис.
особин птахів водно�болотного комплексу. 
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(5) Тут регулярно перебуває більше 20 тис. особин водно�болотних птахів і збирається вели�
ка кількість представників гусеподібних Anseriformes, лелекоподібних Ciconiiformes та
сивкоподібних Сharadriiformes.

(8) Молочний лиман відіграє значну роль у відтворенні популяцій піленгаса Mugil soiuy та
камбали�глоси Platichthys flesus в Азовському басейні. Ця водойма є однією з двох існую�
чих (інша — Сиваш), де відбувається природне відтворення цих промислово значущих
видів риб. Гідрохімічні умови, що сформувалися у водоймі, сприяють ефективному нере�
сту цих видів. Окрім того, тут відбувається нерест таких видів, як бичок кругляк Neogobius
melanostomus, бичок пісочник N. fluviatilis, бичок Zosterisessor ophiocephalus. 

Фізичні особливості ВБУ: У тектонічному відношенні більша (південна) частина Молочного лима�
ну належить до північного крила Причорноморської западини, територія якої має загальну тен�
денцію до опускання. Молочний лиман сформувався у другій половині четвертинного періоду за�
вдяки різкому підвищенню рівня води і затопленню пригирлової частини долини р. Молочна після
з'єднання Середземного моря з Чорним. Спочатку лиман мав вигляд затоки (естуарію), але
внаслідок діяльності хвиль на межі затоки з морем приблизно у XV ст. утворилась акумулятивна
піщано�черепашкова коса�пересип, що відокремила його від моря. З цього часу лиман почав
функціонувати як солоне озеро. Лиман має витягнуту з півночі на південь форму, яка дещо розши�
рюється на південь. Найбільша довжина лиману — 36 км, ширина південної частини досягає 10 км.
Площа водного дзеркала становить 19 тис. га. Особливості геоморфологічної будови лиману
пов'язані з тектонічними процесами і діяльністю р. Молочної: високий, подекуди урвистий правий
берег і пологий лівий є продовженням схилів річкової долини. Обидва береги на всьому протязі є
ідентичними за складом і віком порід. В рельєфі лівого берега добре виявлені три, а на правому (за
геологічними даними) — четверта, а також п'ята і шоста надзаплавні тераси. Характерними у межах
лиману є акумулятивні (пересипи, коси, пляжі, острови, складені піщано�черепашковими відклада�
ми) та абразійні (берегові обриви, хвилеприбійні ніші, кліфи) форми берегового рельєфу. 

В угідді широко представлені різновиди каштанових і темно�каштанових ґрунтів. Уздовж лівого
берега лиману поширені солонцеві ґрунти, по правому берегу — чорноземні та дернові глинисто�
піщані та супіщані ґрунти на піщаному алювії. У межах коси�пересипу — дернові піщані та глини�
сто�піщані необроблювані ґрунти, а на півночі лиману (у заплаві р. Молочна) виклинюються луч�
но�чорноземні і солонцюваті ґрунти на делювіальних і алювіальних відкладах.

Гідрологічний режим лиману, головним чином, визначається надходженням в лиман морської
води та інтенсивністю випаровування з водної поверхні. Другорядними факторами є надходжен�
ня прісної води з малих степових річок, в першу чергу з р. Молочної, та бокового поверхневого і
підземного стоків з берегів лиману. Важливу роль при цьому також відіграють нагінні та згінні
вітри та якісні показники води, що надходить. Зв'язок лиману з Азовським морем обумовлений
існуванням штучно створеної протоки довжиною 1200 м, шириною 5–40 м, глибиною від
декількох десятків сантиметрів до 2 м (восени протока практично зникає) та інфільтрацією через
піщано�черепашкову пересип. В лиман впадають 3 малі річки: Молочна, Тащенак та Джекельня,
найбільш повноводною з яких є р. Молочна. З метеорологічних факторів найбільше значення має
вітер, який викликає хвилювання, течії та перемішування водної маси, що призводить до врівно�
важення показників солоності від поверхні до дна, а також перешкоджає стратифікації водної
товщі. Температура води в лимані коливається від +40°С до –1,5°С (мінімальні температури спо�
стерігаються в роки високої солоності — 35 г/л). Льодовий покрив нестійкий, стабільним буває у
холодні роки один раз на 10–12 років. Товщина льоду, залежно від зими, може змінюватися від 0
до 40 сантиметрів. 
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За гідрохімічними показниками вода лиману відноситься до хлоридно�натрієвого типу. Її со�
лоність коливається в значних межах — 15–17 г/л навесні, до 25 г/л восени. В зимові періоди в де�
яких затоках лиману солоність води може сягати 36�38 г/л. За показниками солоності лиман мож�
на поділити на три частини — верхню, середню і нижню, що пов'язано з надходженням у північну
частину прісних вод р. Молочної, а в південну — морської помірно солоної води, при цьому серед�
ня частина лиману залишається солоноводною. За сезонами року концентрація розчиненого у воді
кисню змінюється від 15,1 мг/л взимку до 4,3 мг/л влітку. Середня глибина лиману складає
1,2–1,5 м, найбільша — до 3 м. Головними чинниками флуктуації рівня води в лимані є згінно�
нагінні явища під впливом переважно північних та східних вітрів.

Клімат Молочного лиману, як і в цілому півдня Запорізької області, характеризується як
помірно�континентальний з малосніжною, порівняно прохолодною короткою зимою та дов�
гим спекотним посушливим літом. Основний вплив на клімат області зумовлений надходжен�
ням морських повітряних мас з Атлантичного та Північного Льодовитого океанів. Пересічна
температура січня — –3,3°С з абсолютним мінімумом –33°С (м. Мелітополь), липня —

+23,5°С з абсолютним макси�
мумом +40°С (м. Мелітополь).
Середньорічна температура
повітря становить +49°С. Три�
валість безморозного періоду
складає близько 185 днів.
Вітровий режим характери�
зується переважанням вітрів
північно�східного та східного
напрямів. За сезонами року пе�
реважаючий напрям вітру
змінюється: влітку — північний
і північно�східний, весною —
східний і північно�східний, во�
сени — північно�східний і
східний, взимку — східний і
північно�східний. Середня за
рік швидкість вітру становить
4,5–5 м/сек, збільшуючись у
зимовий період до 6 м/сек і
зменшуючись до 4 м/сек у
літній. Опадів випадає 320–350
мм на рік, в основному у ви�
гляді дощу. Найбільша
кількість опадів випадає у літні
місяці, найменша — весною і
восени. Випаровування стано�
вить 800–900 мм. Сніговий по�
крив незначний (8–10 см) і
нестійкий. Тумани спостеріга�
ються до 50 днів на рік. Влітку
бувають суховії та пилові бурі.

ВБУ міжнародного значення

71



Фізичні особливості водозбірної території: Площа водозбору р. Молочна становить 3450 км2, її
довжина — 197 км, середньорічний стік — 0,063 км3 (0,02% від загального обсягу лиману).
Тип ВБУ: J, F, Е. 
Екологічні особливості: Основними біотопами є угруповання відкритої води, дюнні луки та
галофітні ценози з переважанням полину понтичного Artemisia pontica, куничнику наземного
Calamagrostis epigeios, осоки колхідської Carex colchica, пирію азовського Elytrigia maeotica,
ситників Жерара Juncus gerardii та приморського J. maritimus, колосняків китицевого Leymus
racemosus і чорноморського L. sabulosus, кермеку південнобузького Limonium hypanicum, рупії
великовусикової Ruppia cirrhosa, солонцю європейського Salicornia europaea, кураю содового
Salsola soda, цанікелії болотяної Zannichellia palustris та камки морської Zostera marina. У гир�
ловій зоні річки та у місцях виходу прісної води уздовж узбережжя переважає водно�болотна
рослинність з домінуванням очерету звичайного Phragmites australis, бульбокомишу морсько�
го Bolboschoenus maritimus, куг Табернемонтана Schoenoplectus tabernaemontani та озерної
S. lacustris. На більшій частині узбережжя переважає солончакова рослинність, де крім соле�
росів домінують покісниця розставлена Puccinellia distans, ситник Жерара і галіміона череш�
кувата Halimione pedunculata. Вказані типи рослинності характерні для багатьох дрібних ост�
ровів та кіс лиману, однак очерет тут пригнічений солоністю води і тому — низькорослий і
негустий. Схили правого високого берега зберегли залишки типчаково�ковилової і полинно�
злакової степової рослинності. У водних рослинних угрупованнях домінують екологічно пла�
стичні види, зокрема рдесник гребінчастий Potamogeton pectinatus, цанікелія болотяна, рупія
морська Ruppia maritima, камки морська та мала Zostera noltii.

Завдяки мілководності і високій продуктивності лиман відіграє важливу роль як місце пе�
ребуванні десятків і сотень тисяч водоплавних птахів впродовж усіх сезонів року, а
близькість до моря гарантує швидкий відтік птахів у холодні зими на резервні території пе�
ребування. Трофічні зв'язки птахів пов'язані, переважно, із зообентосом, водяною рос�
линністю і рибними ресурсами. Трофічні зв'язки риб пов'язані зі станом гідробіонтів і на�
явністю детриту. В роки засолення вод лиману кормова ємність лиману істотно
скорочується, що, насамперед, відбивається на перерозподілі птахів. Відсутність придатних
кормових територій для дрібних чапель у дельтовій зоні Молочного лиману призвела до ви�
селення птахів, зокрема чепури великої Egretta garzetta, на дерева лісосмуг поблизу лиману у
середній і нижній його частині. 
Цінна флора: Флора рідкісних рослин нараховує 33 види судинних рослин, що знаходяться
під охороною на світовому, європейському та національному рівнях. Тут зростають 9 видів, за�
несених до Червоного списку МСОП (IUCN). З Європейського червоного списку на території
ВБУ зростають 16 видів судинних рослин. З 439 видів судинних рослин, що занесені до Чер�
воної книги України, тут зростає 17 видів (3,9%). З них дуже рідкісними є цибуля переодягне�
на Allium pervestitum, холодок Палласа Asparagus pallasii, цимбохазма дніпровська
Cymbochasma borysthenica, зіркоплідник частуховидний Damasonium alisma, тамарикс струн�
кий Tamarix gracilis. З Додатку Бернської конвенції на території ВБУ трапляються 2 види —
камка морська Zostera marina та ферула східна Ferula orientalis.
Цінна фауна: Ссавці: нориця звичайна Microtus arvalis та лисиця звичайна Vulpes vulpes.
З видів, занесених до Червоної книги України, тут трапляються тушканчик великий Allactaga
jaculus, мишівка степова Sicista subtilis, тхір степовий Mustela (Putorius) eversmanni. 

Птахи. Основними місцями гніздування птахів в межах угіддя є піщані острови та півос�
трови, очеретяні зарості, солончаки. Загальна чисельність гніздового орнітокомплексу ста�
новить 12–15 тис. пар. Серед них домінують лиска Fulica atra (465 пар), мартин жовтоногий
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Larus cachinnans (4,13 тис. пар), баклан великий Phalacrocorax carbo (620 пар), крячки річко�
вий Sterna hirundo (2,15 тис. пар) і рябодзьобий Thalasseus sandvicensis (2,5 тис. пар).

Чисельність птахів у сезонних скупченнях досягає 197–286 тисяч особин. У міграційних
скупченнях найчастіше та у найбільшій кількості представлені крижень Anas platyrhynchos
(25–30 тис. ос.), гуски білолоба Anser albifrons (25–40 тис. ос.) і сіра A. anser (10–12 тис. ос.),
побережник чорногрудий Calidris alpina (до 24 тис. ос.), попелюх Aythya ferina (2–17 тис. ос.),
черні чубата A. fuligula (до 21,6 тис. ос.) і морська A. marila (до 30,5 тис. ос.), лебідь�шипун
Cygnus olor (2–5 тис. ос.), чепура велика Egretta alba (800–2300 ос.), лиска (15–20 тис. ос.),
мартини жовтоногий (5�10 тис. ос.), звичайний Larus ridibundus (5–15 тис. ос.) і тонкодзьо�
бий L. genei (до 13 тис. ос.), баклан великий (5–14 тис. ос.), пірникози чорношия Podiceps
nigricollis (5–10 тис. ос.) і велика P. cristatus (3–5 тис. ос.). Розміри різних географічних попу�
ляцій, життєдіяльність яких підтримується на Молочному лимані, сягає 1–46%.

З 274 видів птахів, що трапляються у ВБУ, 44 види (16%) занесені до Червоної книги Ук�
раїни. Серед них: колпиця Platalea leucorodia, коровайка Plegadis falcinellus, червоновола
казарка Rufibrenta ruficollis (1,1 тис. ос.), огар Tadorna ferruginea, скопа Pandion haliaetus, лунь
степовий Circus macrourus, змієїд Circaetus gallicus, беркут Aquila chrysaetos, балабан Falco cher�
rug, сокіл�сапсан F. peregrinus, журавель сірий Grus grus (1 тис. ос.), зуйок морський Charadrius
alexandrinus (500 ос.), кроншнепи тонкодзьобий Numenius tenuirostris, великий N. arquata і се�
редній N. phaeopus, дерихвіст лучний Glareola pratincola. 

Амфібії: ропуха зелена Bufo viridis.
Комахи. В угідді трапляються види, занесені до Червоної книги України: бражник про�

зерпіна Proserpinus proserpina, совка сокиркова Periphanes delphinii, джміль пахучий Bombus
fragrans, сколія�гігант Scolia maculata, ліксус катрановий Lixus canescens, левкомігус
білосніжний Leucomigus candidatus, ктир гігантський Satanas gigas, дозорець�імператор Anax
imperator, ірис плямистокрилий Iris polystictica, дибка степова Saga pedo.
Соціальні та культурні цінності: Лиман інтенсивно використовується для мисливства, рибо�
ловства та рекреації. Щорічно на ВБУ полюють близько 900 мисливців, які відстрілюють по�
над 4–4,5 тис водоплавних птахів. Промисловий вилов риби в лимані залежить від гідро�
логічного стану водойми і в 1998 р. складав 37,9 т, в 1999 — 10,25 т, а в 2004–2005 рр. був
майже відсутній. В літній період на узбережжі лиману відпочивають до 70 тис. осіб. 
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна та колективна форми власності. При�
леглі землі: державна та колективна форми власності. 
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: обмежується та кон�
тролюється використання природних ресурсів (полювання, рибництво та рибальство, випа�
сання худоби, сінокосіння, рекреація). Прилеглі землі: крім згаданих видів природокористу�
вання ведеться традиційне сільське господарство (виноградарство, вирощування рису,
заготівля очерету тощо). 
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний харак�
тер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: ВБУ: евт�
рофікація води внаслідок господарсько�побутових і дренажних скидів, підвищення солоності
води внаслідок ізоляції лиману від Азовського моря та скорочення стоку з водозбору, ерозія
берегів та обміління лиману, руйнування або з'єднання акумулятивних островів з корінним
берегом через перерозподіл наносів в лимані. Прилеглі землі: скорочення стоку р. Молочна
внаслідок будівництва надмірної кількості ставків та водосховищ, забруднення води малих
річок, які впадають в лиман, надмірна розораність схилів балок локального басейну та пасо�
вищне навантаження.
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Вжиті природоохоронні заходи: Використання природних ресурсів у межах Молочного ли�
ману лімітується і контролюється. Тут існують один гідрологічний і три орнітологічні заказ�
ники (”Алташирський”, ”Родіонівський” та ”Степанівська коса”), охорону яких здійснюють
землекористувачі.
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Триває створення Національ�
ного природного парку "Приазовський", до складу якого має увійти територія Молочного ли�
ману (рішення 13�ї сесії Запорізької обласної ради 4�го скликання № 20 від 29.12.2004 р. "Про
організацію території створюваного Національного природного парку "Приазовський"". 
Поточні наукові дослідження та можливості: Наукові дослідження здійснюють фахівці
Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Науково�дослідного інституту
біорізноманіття наземних та водних екосистем України Мелітопольського державного педа�
гогічного університету (Азово�Чорноморська орнітологічна станція та Лабораторія
гідробіології та іхтіології). Дослідження присвячені моніторингу стану фауни, вивченню
біології окремих видів, охороні видів та територій. В 1995 р. Азово�Чорноморська орніто�
логічна станція розробила наукову програму "Моніторинг и підтримка біологічного різно�
маніття водно�болотних угідь України" (Мелітополь, 1995), а в 2004 р. — спеціальну програ�
му Регіонального орнітологічного моніторингу (РОМ).
Нинішній стан природоохоронної освіти: На території лиману розташовані 2 навчально�по�
льові бази Мелітопольського державного педагогічного університету, де студенти проходять
практику з фізичної географії, геології, зоології, ботаніки. Для проведення польових практик
студентів розроблено спеціальні навчальні програми. Щорічно Мелітопольський міський еко�
лого�натуралістичний центр та Мала академія наук організують літні екологічні табори для
школярів з м. Мелітополя та інших регіонів України.
Нинішній стан рекреації і туризму: Ймовірно, що територія дедалі більше слугуватиме для
неофіційної рекреації. Глина з лиману відома лікувальними властивостями і використо�
вується для грязьових ванн.
Юрисдикція: Відповідальними за охорону угіддя є землекористувачі (установи і громадя�
ни) та органи місцевої влади. Згідно з постановою Ради Міністрів України УРСР від
28.10.74 р. № 500 та Положенням про гідрологічний заказник загальнодержавного значен�
ня "Молочний лиман", територію заказника передано під охорону рибколгоспу "Сини мо�
ря", правонаступником якого є агро�риболовецьке товариство з обмеженою відповідаль�
ністю "Сини моря — Мотор Січ". Державний контроль у галузі охорони природи здійснює
Державне управління екології та природних ресурсів у Запорізькій області.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів у Запорізькій об�
ласті. Адреса: вул. 40 років Радянської України, буд. 72а, м. Запоріжжя, 69000, тел: (0612) 24
7028, факс:  (0612) 24 7029, e�mail: gosupr@guepr.zaporizhzhe.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга (юг Украины и
Восточное Приазовье). Зима 2002�2003 гг. — 2004. — Вып.1. — 21 с.

2) Полищук В. С., Замбриборщ Ф. С., Тимченко В. М. и др. Лиманы Северного Причерно�
морья. — К.: Наукова думка, 1990. — 204 с. 

3) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка.
— Київ, 1999. 

4) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy
Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 pp., 81 maps.
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16. Обитічна коса та Обитічна затока

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua; 

Костюшин Василь Анатолійович, к.б.н., координатор Чорноморської програми Ветландс
Інтернешнл, вул. Комінтерну, 1, Київ, 01032, тел.: (044) 256 4862, e�mail: kv@wetl.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 1 грудня 2003 р.
Географічні координати: 46°35' пн. ш., 36°12' сх. д.
Розташування: Північне Приазов’я. Приморський район Запорізької обл., за 45 км на півден�
ний захід від м. Бердянськ, 30 км на захід від Бердянської затоки.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 0,2 м, максимальна — 1,8 м.
Площа: 2000 га.
Огляд: До складу угіддя входять затока і коса, що знаходяться в Азовському морі. Угіддя
представлене численними мілководдями, намивними островами та піщаними косами з бо�
лотяною рослинністю. Має дуже велике значення як місце гніздування та утворення сезонних
скупчень коловодних птахів.
Рамсарські критерії: 3, 4, 6.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(3) Тут регулярно перебуває велика кількість Гусеподібних Anseriformes, Лелекоподібних
Ciconiiformes та Сивкоподібних Charadriiformes, які є індикаторами екологічного стану
угіддя. 

(4) Місце гніздування близько 5 тис. пар водно�болотяних птахів та зимівлі кількох тисяч
Гусеподібних.

(6) Тут гніздиться 1% європейської популяції чепури великої Egretta alba та зимує до 50%
європейської популяції черні морської Aythya marila.

Фізичні особливості ВБУ: Обитічна затока має довжину 30 км, глибину — 6–8 м, дно мули�
сте, біля берегів — черепашкове. Континентальні береги високі, подекуди прорізані балками.
Обитічна коса складається з піску та черепашок, має рівнинний, слабохвилястий рельєф. Її
висота зі сходу на захід поступово зменшується. Західне узбережжя, на відміну від східного,
сильно порізане невеликими, вузькими бухтами. У центральній частині коси чимало малень�
ких солоних озер. Під час осінніх та весняних штормів значна частина мілководь та пони�
жень на прибережних ділянках коси затоплюється, а у звужених та понижених місцях утво�
рюються тимчасові канали. Внаслідок алювіальних процесів розміри коси постійно
збільшуються. Клімат помірно континентальний з короткою теплою зимою та довгим спе�
котним літом. Річна кількість опадів становить 300–400 мм, випаровування — 800–900 мм.
Середня температура води влітку — +22–27°С, максимум — +32°С. Взимку затока замерзає.
Солоність води — 13,8‰. Гідрорежим Обитічної затоки здебільшого визначається Азовсь�
ким морем. Вплив мілководних річок Обитічна, Лозоватка та Корсак незначний.
Фізичні особливості водозбірної території: Обитічна коса заходить в Азовське море на 30 км,
між нею і континентальним берегом утворюється Обитічна затока, а остання, у свою чергу,
відокремлюється від Бердянської затоки.
Гідрологічна цінність: Угіддя відрізняється багатою фауною гідробіонтів. Вкриті черепашка�
ми ділянки дна затоки є гарними нерестовищами для риб.
Тип ВБУ: А, Е.
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Екологічні особливості: Основними біотопами є луки, болота, дюнні луки та галофітні угру�
повання з переважанням аргузії сибірської Argusia sibirica, бульбокомишу морського
Bolboschoenus maritimus, куничнику наземного Calamagrostis epigeios, осоки колхідської Carex
colchica, ефедри двоколоскової Ephedra distachya, миколайчиків приморських Eryngium mariti�
mum, молочаю Сегієра Euphorbia seguierana, комишівнику звичайного Scirpoides holoschoenus,
ситнику Жерара Juncus gerardii, латуку татарського Lactuca tatarica, колосняку китицевого
Leymus racemosus ssp. racemosus, кермеку Мейєра Limonium meyeri, очерету звичайного
Phragmites australis, тонконогу вузьколистого Poa angustifolia, покісниці велетенської
Puccinellia gigantea, солонцю європейського Salicornia europaea, кураю содового Salsola soda,
куги Табернемонтана Schoenoplectus tabernaemontani та соднику солончакового Suaeda salsa.
На мілководдях затоки є звичайною як повітряно�водяна (з очерету звичайного, куги Табер�
немонтана, бульбокомишу морського), так і занурена водна рослинність (з камок морської
Zostera marina і малої Z. noltii, рдеснику гребінчастого Potamogeton pectinatus, цанікелії великої
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Zannichellia major). На узбережжях затоки та підвищених ділянках коси поширена галофітна,
лучна та степова рослинність. 
Цінна флора: На підвищених ділянках уздовж узбережжя зростають такі види з Червоної
книги України, як тамарикс стрункий Tamarix gracilis, астрагал дніпровський Astragalus borys�
thenicus (ендемік), карагана скіфська Caragana scythica (ендемік), морковниця прибережна
Astrodaucus littoralis (ендемік), пирій ковилолистий Elytrigia stipifolia, ковили волосиста Stipa
capillata, найкрасивіша S. pulcherrima і Лессінга S. lessingiana, а також рідкісна лікарська рос�
лина солодка гола Glycyrrhiza glabra. Мачок жовтий Glaucium flavum належить до I категорії
Червоної книги України. 
Цінна фауна:

Ссавці: полівка звичайна Microtus arvalis та лисиця звичайна Vulpes vulpes. 
Птахи. Територія коси та мілководдя, що її оточують, є місцем гніздування або живлення   32

видів птахів. Загалом в угідді відмічено 254 види птахів. Основними гніздовими біотопами птахів
є намивні острови, солончаки, зарості водно�болотяних рослин. Загальна чисельність птахів, що
гніздяться тут, становить 4–6 тис. пар. З них слід вказати чепуру велику Egretta alba (15 пар), мар�
тинів жовтоногого Larus cachinnans (2 тис. пар), середземноморського L. melanocephalus (600 пар)
і тонкодзьобого L. genei (800 пар), баклана великого Phalacrocorax carbo (3,5 пар), крячків рябод�
зьобого Thalasseus sandvicensis (2 тис. пар) і річкового Sterna hirundo (2,1 тис. пар). Під час міграцій
та на зимівлю тут збирається до 14–17 тис. птахів, зокрема зимує кілька тисяч гусей. Сезонні
скупчення спостерігаються у затоці, на озерах, в мілководних лагунах та у гирлах малих річок. У
міграційних скупченнях найчастіше та у найбільшій кількості представлені свищ Anas penelope
(1,4 тис. ос.), крижень A. platyrhynchos (6 тис. ос.), гуска білолоба Anser albifrons (3 тис. ос.), черні
чубата Aythya fuligula (1,2 тис. ос.) і морська A. marila (12,2 тис. ос.), крячки білокрилий Chlidonias
leucopterus (2 тис. ос.), білощокий C. hybrida (1,4 тис. ос.) і чорний C. niger (1 тис. ос.), лиска Fulica
atra (2,4 тис. ос.), мартини жовтоногий (1,3 тис. ос.), малий Larus minutus (1,9 тис. ос.), звичайний
L. ridibundus (3 тис. ос.) і тонкодзьобий (1,2 тис. ос.), баклан великий (35 тис. ос.), брижач
Philomachus pugnax (2 тис. ос.), крячки рябодзьобий (1 тис. ос.) і річковий (900 ос.) та інші.

Риби: У межах угіддя зареєстровані види риб з Червоної книги України (горбиль світлий
Umbrina cirrosa, білуга чорноморська Huso huso ponticus), а також реліктовий вид севрюга
Acipenser stellatus, який є об’єктом промислового лову. 
Соціальні та культурні цінності: Має велике значення для екологічної просвіти, рекреації та
наукових досліджень; це традиційне місце рибальства для місцевих жителів.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна та колективна форми власності. При�
леглі землі: державна та колективній форма власності. 
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: Впроваджується, але
обмежується і контролюється експлуатація природних ресурсів (рибництво, рибальство, по�
лювання, рекреація тощо). Практикується неорганізований туризм. Прилеглі землі: мають
місце перелічені вище форми природокористування, а також традиційне фермерство (випа�
сання худоби, виноградарство, іригація тощо). 
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний характер
угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: У межах угіддя прак�
тикується неорганізований туризм.
Вжиті природоохоронні заходи: Рамсарське угіддя (3UA016). Включає 8863 га орніто�
логічного заказника місцевого значення ”Обитічна коса”. 
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Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Розробляються плани щодо
підвищення природоохоронного статусу угіддя (планується створити Приазовський
національний природний парк).
Поточні наукові дослідження та можливості: Наукові дослідження здійснюють співробітни�
ки Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Мелітопольського педагогічного
університету та Донецького державного університету.
Нинішній стан природоохоронної освіти: Поінформованість та освіта у сфері збереження
довкілля забезпечується загальноосвітніми школами. Крім того, для основних зацікавлених
груп спеціалісти університетів та інших організацій читають лекції.
Нинішній стан рекреації і туризму: У межах угіддя практикується неорганізований туризм.
Юрисдикція: Державний контроль у галузі охорони природи здійснює Державне управління
екології та природних ресурсів в Запорізькій області.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів у Запорізькій об�
ласті. Адреса: вул. 40 років Радянської України, буд. 72а, м. Запоріжжя, 69000; тел: (061) 224
7028, e�mail: zdn@zdn.gov.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка.
— Київ, 1999. 

2) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy
Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 pp., 81 maps.

17. Гирло річки Берди, Бердянська затока та Бердянська коса

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua; 

Костюшин Василь Анатолійович, к.б.н., координатор Чорноморської програми Ветландс
Інтернешнл, вул. Комінтерну, 1, Київ, 01032, тел.: (044) 256 4862, e�mail: kv@wetl.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 1 грудня 2003 р.
Географічні координати: 46°40' пн. ш., 36°00' сх. д.
Розташування: Північне Приазов’я. Бердянський район Запорізької області. Бердянська за�
тока і Бердянська коса розташовані на південь, а гирло р. Берди — на схід (за 7 км) від м. Бер�
дянськ.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 0,3 м, максимальна — 2,3 м.
Площа: 1800 га.
Огляд: Угіддя є природним комплексом, що складається з мілководної морської затоки, на�
мивних островів та коси і гирлової ділянки невеликої річки. Важливе місце гніздування та се�
зонних скупчень птахів водно�болотяного комплексу.
Рамсарські критерії: 4, 5.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(4) Місце зимівлі кількох тисяч Гусеподібних Anseriformes та гніздування майже 5 тис. пар
водно�болотяних птахів.

(5) Тут регулярно відмічається більше 20 тис. особин птахів водно�болотяного комплексу.
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Фізичні особливості ВБУ: Бердянська затока близько 50 км завширшки і глибиною 5–8 м.
Дно затоки у східній частині переважно мулисто�черепашкове, а у західній — піщано�чере�
пашкове. Береги здебільшого стрімкі, прорізані численними балками та ярами. Бердянська
коса складається здебільшого з піску та подрібнених черепашок. Її довжина — 23 км, шири�
на — 15 км. Рельєф представляє собою слабохвилясту рівнину з піщаними пагорбами до 2 м
заввишки. У західній частині можна навіть побачити піщані дюни. У найширшій частині ко�
си багато невеликих солоних озер. Західне узбережжя порізане маленькими косами, дві з них
є невеликими піщано�черепашковими півостровами. Внаслідок діяльності моря Бердянська
коса постійно збільшується у розмірах. Клімат помірно�континентальний з короткою м’якою
зимою та довгим спекотним літом. Річна кількість опадів становить 300–400 мм, а випарову�
вання — 800–900 мм. Вода у затоці влітку прогрівається до 22–30°С, взимку її температура
близько 0°С. Солоність води — 13–13,5‰. Бердянська затока є частиною Азовського моря,
яке виступає головним фактором формування її гідрорежиму. Вплив на гідрорежим угіддя
мілководної річки Берда та кількох інших невеликих річок, які впадають у затоку і влітку пе�
ресихають, незначний. Гирлові ділянки річок вкривають, переважно, зарості очерету. Тут спо�
стерігається значна кількість солончакових знижень та мілководних заток, є також невеликі
заплавні болота різного ступеню засоленості.
Фізичні особливості водозбірної території: Бердянська затока знаходиться на півночі
Азовського моря, між мисами Обитічний та Бердянський. Вона близько 50 км завширшки і
глибиною 5–10 м. 
Гідрологічна цінність: Угіддя відзначається багатим складом гідробіонтів.
Тип ВБУ: А, Е.
Екологічні особливості: Основними біотопами є угруповання відкритої води, дюнні луки та
галофітні ценози з переважанням видів: куширу темно�зеленого Ceratophyllum demersum, рдес�
нику гребінчастого Potamogeton pectinatus, різухи морської Najas marina, очерету звичайного
Phragmites australis, куг озерної Schoenoplectus lacustris і Табернемонтана S. tabernaemontani, ро�
гозу Лаксмана Typha laxmannii, осоки колхідської Carex colchica, куничнику наземного
Calamagrostis epigeios, галіміони бородавчастої Halimione verrucifera, кермеку Мейєра Limonium
meyeri, подорожнику Корнута Plantago cornuti, покісниці розставленої Puccinellia distans, ар�
гузії сибірської Argusia sibirica, полину сантонінського Artemisia santonica, катрану понтійсько�
го Crambe pontica, миколайчиків приморських Eryngium maritimum, солодок щетинистої
Glycyrrhiza echinata і голої G. glabra, лещиці пронизанолистої Gypsophila paniculata, колосняку
чорноморського Leymus sabulosus та камки морської Zostera marina. На мілководдях затоки по�
ширена як повітряно�водна (з очерету звичайного, куги Табернемонтана, бульбокомишу
морського Bolboschoenus maritimus), так і занурена (з рупії морської Ruppia maritima, камки
морської Zostera marina, цанікелії великої Zannichellia major) водна рослинність. 
Цінна флора: На підвищених ділянках уздовж узбережжя відмічені такі рослини з Червоної
книги України, як тамарикс стрункий Tamarix gracilis, карагана скіфська Caragana scythica, ас�
трагал дніпровський Astragalus borysthenicus, морковниця прибережна Astrodaucus littoralis,
пирій ковилолистий Elytrigia stipifolia, ковили волосиста Stipa capillata, найкрасивіша S. pul�
cherrrima та Лессінга S. lessingiana, а також дуже цінна лікарська рослина — солодка гола
Glycyrrhiza glabra.
Цінна фауна:

Ссавці: полівка звичайна Microtus arvalis та лисиця звичайна Vulpes vulpes. 
Птахи. Головними місцями розмноження птахів є острови, солончаки, очеретяні зарості. За�

гальна чисельність гніздової орнітофауни становить близько 3–5 тис. пар. Найчастіше та у
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найбільшій кількості представлені мартин жовтоногий Larus cachinnans (400 пар), баклан ве�
ликий Phalacrocorax carbo (1200 пар), крячок річковий Sterna hirundo (1520 пар), чепури вели�
ка Egretta alba (70 пар) і мала E. garzetta (40 пар) та інші. Сезонні скупчення, що налічують до
30–40 тис. особин, спостерігаються на затоці та озерах Бердянської коси. Звичайними видами
птахів тут є крижень Anas platyrhynchos, гуска білолоба Anser albifrons, черні білоока Aythya
nyroca і морська A. marila, попелюх A. ferina. З них чернь білооку занесено до Червоної книги
України. 

Риби. Тут поширені рідкісні види — горбиль світлий Umbrina cirrosa і білуга чорноморська
Huso huso ponticus. Слід згадати ще один реліктовий вид — севрюгу Acipenser stellatus, який є
об’єктом промислового лову.
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Соціальні та культурні цінності: Угіддя має велике значення для екологічної освіти, науко�
вих досліджень та рекреації. Це традиційне місце аматорського лову риби для місцевого на�
селення.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна та колективна форма власності. При�
леглі землі: державна, колективна та приватна форми власності на землю.
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: дозволено лімітоване
та контрольоване використання природних ресурсів (рибальство, рибництво, полювання, ре�
креація тощо). Прилеглі землі: Крім згаданих вище форм природокористування, тут поширені
традиційне землеробство, випасання худоби, виноградарство, іригація тощо. Розвинений не�
організований туризм.
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: Основну
загрозу угіддю становить скидання промислових, сільськогосподарських та каналізаційних
вод. Поступова деградація угіддя відбувається через відсутність належного контролю за
збільшенням вилову риби, полюванням, рекреацією, забрудненням, випалюванням очерету та
надмірним випасанням худоби.
Вжиті природоохоронні заходи: Рамсарське угіддя (3UA017). Охорона природи
здійснюється, головним чином, в межах заказника загальнодержавного значення ”Бердянська
коса”. Тут, а також на інших ділянках угіддя, природоохоронні заходи впроваджуються уста�
новами і користувачами землі та природних ресурсів.
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Розробляються плани підви�
щення природоохоронного статусу угіддя (планується створити національний природний
парк).
Поточні наукові дослідження та можливості: Наукові дослідження проводять співробітники
Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Мелітопольського педагогічного
університету та Донецького державного університету.
Нинішній стан природоохоронної освіти: Поінформованість та освіта у сфері збереження
довкілля забезпечується загальноосвітніми школами. Крім того, для основних зацікавлених
груп спеціалісти університетів та інших організацій читають лекції.
Нинішній стан рекреації і туризму: На сьогодні в даній місцевості розвинений неорганізова�
ний туризм.
Юрисдикція: За охорону угіддя відповідають землевласники (організації, установи та грома�
дяни) та органи місцевої влади. Державний контроль у галузі охорони природи здійснює Дер�
жавне управління екології та природних ресурсів в Запорізькій області.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів у Запорізькій об�
ласті. Адреса: вул. 40 років Радянської України, буд. 72а, м. Запоріжжя, 69000; тел: (061) 224
7028, e�mail: zdn@zdn.gov.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. —
Київ, 1999. 

2) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy
Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 pp., 81 maps.
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18. Білосарайська коса та Білосарайська затока

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua; 

Костюшин Василь Анатолійович, к.б.н., координатор Чорноморської програми Ветландс
Інтернешнл, вул. Комінтерну, 1, Київ, 01032, тел.: (044) 256 4862, e�mail: kv@wetl.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 1 грудня 2003 р.
Географічні координати: 46°55' пн. ш., 37°20' сх. д.
Розташування: Північне Приазов’я. Першотравневий район Донецької області, на південний
схід від с. Ялта.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 0,2 м, максимальна — 1,8 м.
Площа: 2000 га.
Огляд: Природний комплекс, що складається з піщано�черепашкової коси, мілководної зато�
ки, системи мулистих островів та мілководних озер. Має велике значення як місце гніздуван�
ня та зимівлі водно�болотяних птахів.
Рамсарські критерії: 3, 4.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(3) Тут регулярно відмічаються скупчення Гусеподібних Anseriformes, Лелекоподібних
Ciconiiformes та Сивкоподібних Charadriiformes птахів, які є індикаторами екологічного
стану угіддя. 

(4) Тут гніздиться до 3 тис. пар водно�болотяних птахів і зимує кілька тисяч Гусеподібних.
Фізичні особливості ВБУ: Білосарайська коса має ширину 12 км і довжину 14 км. Складена
з піску та черепашок, подекуди наявні мулисті ділянки. Рельєф рівнинний та слабохвилястий.
У підвищеній східній частині є піщані дюни. Західна частина низовинна, з численними ма�
ленькими озерами, поширені вологі солончаки, солончакові болота і луки. Західне узбережжя
Білосарайської затоки болотисте і вкрите очеретяними заростями. Звичайними елементами
ландшафту узбережної частини є острови та мілководдя, прісноводні лимани та мілководні
озера, відділені уздовж узбережжя наносами морського піску. В пониззі річки Мокра Білоса�
райка представлені заплавні комплекси. Під дією осінніх та весняних штормів угіддя постійно
змінює конфігурацію, що може призвести до збільшення кількості солоних озер. Клімат
помірно�континентальний з короткою теплою зимою та довгим спекотним літом. Річна
кількість опадів становить 300–400 мм, а випаровування — 800–900 мм на рік. Температура
води влітку — +22–30°С, взимку — близько 0°С. Солоність води — близько 13‰. Гідрологічна
характеристика. Білосарайська затока є частиною Азовського моря, яке виступає головним
фактором формування її гідрорежиму. Вплив кількох невеликих річок, які впадають у затоку
і пересихають влітку, є незначним.
Фізичні особливості водозбірної території: Білосарайська затока є частиною Азовського мо�
ря, яке виступає головним фактором формування її гідрорежиму. Білосарайська коса є морсь�
кою косою акумулятивного походження, яка внаслідок алювіальних процесів постійно і по�
ступово збільшується у розмірах. 
Гідрологічна цінність: Угіддя відзначається багатим складом гідробіонтів.
Тип ВБУ: А, Е.
Екологічні особливості: Основними біотопами угіддя є заболочені луки, угруповання відкри�
тої води, дюнні луки та галофітні ценози з переважанням видів: куширу темно�зеленого
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Ceratophyllum demersum, рдеснику гребінчастого Potamogeton pectinatus, різухи морської Najas
marina, очерету звичайного Phragmites australis, куг озерної Schoenoplectus lacustris і Табернемон�
тана S. tabernaemontani, рогозу Лаксмана Typha laxmannii, осоки колхідської Carex colchica, ку�
ничнику наземного Calamagrostis epigeios, галіміон черешкуватої Halimione pedunculata і боро�
давчастої H. verrucifera, кермеку Мейєра Limonium meyeri, подорожнику Корнута Plantago
cornuti, покісниці розставленої Puccinellia distans, аргузії сибірської Argusia sibirica, полину сан�
тонінського Artemisia santonica, катрану понтійського Crambe pontica, миколайчиків приморсь�
ких Eryngium maritimum, солодок щетинистої Glycyrrhiza echinata і голої G. glabra, лещиці про�
низанолистої Gypsophila paniculata, колосняку чорноморського Leymus sabulosus та камки
морської Zostera marina. Мілководдя затоки характеризуються багатою водною та коловодною
рослинністю (з очерету звичайного, куги Табернемонтана, бульбокомишу морського
Bolboschoenus maritimus, рупії морської Ruppia maritima, камки морської). Підвищені ділянки
вздовж узбережжя займає більш ксерофітна рослинність. 
Цінна флора: Тут зростають такі види з Червоної книги України, як тамарикс стрункий Tamarix
gracilis, астрагал дніпровський Astragalus borysthenicus (ендемік), карагана скіфська Caragana
scythica (ендемік), морковниця прибережна Astrodaucus littoralis (ендемік), пирій ковилолистий
Elytrigia stipifolia, ковили волосиста Stipa capillata, найкрасивіша S. pulcherrima та Лессінга S.
lessingiana, а також рідкісна лікарська рослина — солодка гола Glycyrrhiza glabra.
Цінна фауна:

Ссавці: полівка звичайна
Microtus arvalis та лисиця звичайна
Vulpes vulpes.

Птахи. На території коси та
мілководдях, що її оточують,
гніздяться та живляться 32 види
птахів. Взагалі тут відмічено 254
види птахів. Основними гніздови�
ми біотопами є піщано�черепаш�
кові морські береги, літоральні бо�
лота, зарості вищої водяної
рослинності, вологі солончаки та
засолені луки. Загальна чи�
сельність птахів, що гніздиться,
становить 2,5–3 тис. пар. В їх числі
— “червонокнижний” пісочник
морський Charadrius alexandrinus
(5–10 пар), а також чепура велика
Egretta alba (50–70 пар), крячки
рябодзьобий Thalasseus sandvicen�
sis (500–1000 пар) і річковий
Sterna hirundo (700–2000 пар). В
період міграції тут утворюються
сезонні скупчення чисельністю до
1 тис. особин.

Риби. В межах угіддя
трапляються види риб з Червоної
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книги України (зокрема, білуга чорноморська Huso huso ponticus та інші). Реліктовий вид сев�
рюга Acipenser stellatus є об’єктом промислового лову. 
Соціальні та культурні цінності: Угіддя має велике значення для екологічної просвіти, рекре�
ації та наукових досліджень; це традиційне місце рибальства для місцевих жителів. Практи�
кується неорганізований туризм.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна і колективна форма власності. Прилеглі
землі: державна, колективна та приватна форми власності на землю. 
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: експлуатація природних
ресурсів (рибництво, рибальство, полювання, рекреація тощо) обмежується і знаходиться під
контролем. Прилеглі землі: мають місце перелічені вище форми природокористування, а також
традиційне фермерство (випасання худоби, виноградарство, іригація тощо).
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: Угіддю за�
грожує скидання стічних вод з полів та промислових підприємств, підвищення рекреаційного
навантаження, надмірне випасання худоби та випалювання очерету. Крім того, місцеві жителі
збирають яйця і пташенят водоплавних птахів і полюють на дорослих особин.
Вжиті природоохоронні заходи: Рамсарське угіддя (3UА018). Охорону угіддя, як і орніто�
логічного заказника загальнодержавного значення ”Білосарайська коса”, що знаходиться в йо�
го межах, забезпечують землевласники і природокористувачі. 
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Розширення території орніто�
логічного заказника ”Білосарайська коса”.
Поточні наукові дослідження та можливості: Наукові дослідження проводять співробітники
Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Мелітопольського педагогічного
університету та Донецького державного університету.
Нинішній стан природоохоронної освіти: Поінформованість та освіта у сфері збереження
довкілля забезпечується загальноосвітніми школами. Крім того, для основних зацікавлених
груп спеціалісти університетів та інших організацій читають лекції.
Нинішній стан рекреації і туризму: Тут практикується неорганізований туризм.
Юрисдикція: За охорону угіддя відповідають землевласники, землекористувачі та місцеві ор�
гани влади. Державний контроль у галузі охорони природи здійснює Державне управління
екології та природних ресурсів в Донецькій області.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів в Донецькій області.
Адреса: просп. Миру, 2б, м. Донецьк, 83050; тел: (0622) 340 0006, e�mail:
postmaster@ecology.donetsk.ua.
Бібліографічні джерела:
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О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. —
Київ, 1999. 

2) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy
Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 pp., 81 maps.

19. Крива затока та Крива коса
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Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної
справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua; 

Костюшин Василь Анатолійович, к.б.н., координатор Чорноморської програми Ветландс
Інтернешнл, вул. Комінтерну, 1, Київ, 01032, тел.: (044) 256 4862, e�mail: kv@wetl.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 1 грудня 2003 р.
Географічні координати: 47°03' пн. ш., 38°07' сх. д.
Розташування: Північне Приазов’я, Новоазовський район Донецької області, на південний
захід від м. Новоазовськ.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 0,2 м, максимальна — 1,6 м.
Площа: 1400 га.
Огляд: Угіддя складається з морської затоки, піщано�черепашкової коси та системи мілковод�
них озер з очеретяними заростями. Має дуже велике значення як місце гніздування та утво�
рення сезонних скупчень коловодних птахів.
Рамсарські критерії: 3, 4.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(3) Тут регулярно перебуває велика кількість Лелекоподібних Ciconiiformes, Сивкоподібних
Charadriiformes та Гусеподібних Anseriformes птахів, які є індикаторами екологічного ста�
ну середовища. 

(4) Місце гніздування 10–15 тис. пар водно�болотяних птахів та зимівлі кількох тисяч Гусе�
подібних. 

Фізичні особливості ВБУ: Подекуди по берегах Кривої затоки спостерігаються виходи вап�
няків. Західний берег коси досить порізаний, тут багато невеликих заток та прибережних
мілководних озер, мулистих намивних островів. На косі знаходяться піщано�черепашкові
пляжі, солончакові та літоральні болота, низькотравні ділянки. Внаслідок алювіальних про�
цесів розміри коси постійно збільшуються. У західній прибережній частині Кривої коси бага�
то заток та мілководних озер. До угіддя також належить Кривокоський лиман з прилеглими
до нього мілководдями та заплавою річки Мокра. Угіддя постійно видозмінюється завдяки
впливу осінніх та весняних штормів, що може спричинити утворення нових солоних озер.
Клімат помірно�континентальний з короткою теплою зимою і довгим спекотним літом. Річна
кількість опадів становить 300–400 мм, а випаровування — 800–900 мм. Температура води
влітку — +22–30°С, взимку — близько 0°С. Солоність води в затоці — близько 13‰. Гідроре�
жим Кривої затоки визначається, головним чином, Азовським морем. Вплив на гідрорежим
угіддя мілководної річки Грузький Єланчик та кількох інших невеликих пересихаючих влітку
річок майже не виявляється.
Фізичні особливості водозбірної території: Крива затока є невеликою частиною Азовського
моря. Її північний берег материковий, а східний утворений Кривою косою, довжина якої ста�
новить 10 км. Угіддя постійно видозмінюється внаслідок впливу осінніх та весняних штормів,
що може спричинити утворення нових солоних озер.
Гідрологічна цінність: Угіддя відзначається багатою фауною гідробіонтів.
Тип ВБУ: А, Е.
Екологічні особливості: Основними біотопами угіддя є заболочені і дюнні луки, угруповання
відкритої води та галофітні ценози з переважанням видів: куширу темно�зеленого
Ceratophyllum demersum, рдеснику гребінчастого Potamogeton pectinatus, різухи морської Najas
marina, очерету звичайного Phragmites australis, куги озерної Schoenoplectus lacustris і Таберне�
монтана S. tabernaemontani, рогозу Лаксмана Typha laxmannii, осоки колхідської Carex colchica,
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куничнику наземного Calamagrostis epigeios, галіміон черешкуватої Halimione pedunculata і бо�
родавчастої H. verrucifera, кермеку Мейєра Limonium meyeri, подорожнику Корнута Plantago
cornuti, покісниці розставленої Puccinellia distans, аргузії сибірської Argusia sibirica, полину
сантонінського Artemisia santonica, катрану понтійського Crambe pontica, миколайчиків при�
морських Eryngium maritimum, солодки щетинистої Glycyrrhiza echinata і голої G. glabra, ле�
щиці пронизанолистої Gypsophila paniculata, колосняку чорноморського Leymus sabulosus та
камки морської Zostera marina. На мілководдях та прибережних ділянках затоки найпоши�
ренішою є повітряно�водяна (утворена очеретом звичайним, кугою Табернемонтана, бульбо�
комишом морським Bolboschoenus maritimus й іншими видами) та водяна (утворена рупією
морською Ruppia maritima, камкою морською й іншими видами) рослинність.
Цінна флора: На підвищених ділянках уздовж узбережжя зростають види з Червоної книги
України: тамарикс стрункий Tamarix gracilis, астрагал дніпровський Astragalus borysthenicus
(ендемік), карагана скіфська Caragana scythica (ендемік), морковниця прибережна
Astrodaucus littoralis (ендемік), пирій ковилолистий Elytrigia stipifolia, ковили волосиста Stipa
capillata, найкрасивіша S. pulcherrima і Лессінга S. lessingiana, а також рідкісна лікарська рос�
лина — солодка гола Glycyrrhiza glabra.
Цінна фауна:

Ссавці: полівка звичайна Microtus arvalis та лисиця звичайна Vulpes vulpes. 
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Птахи. В межах угіддя зареєстровано 254 види птахів, з них гніздяться 32 види. Основу
орнітофауни складають представники водно�болотяного комплексу. Загальна кількість
птахів, що тут гніздяться, становить 10,5–15 тис. пар. Найчастіше та у найбільшій кількості
представлені мартини жовтоногий Larus cachinnans (5 тис. пар), звичайний L. ridibundus
(100–250 пар) і каспійський L. ichthyaethus (1200 пар), крячки рябодзьобий Thalasseus sand�
vicensis (3–4 тис. пар), малий Sterna albifrons (250–400 пар) і річковий S. hirundo (2,5–3,5 тис.
пар). Основними місцями гніздування птахів є зарості вищої водяної рослинності, піщані та
черепашкові береги, солончаки, солончакові болота. З “червонокнижних” видів гніздяться
пісочник морський Charadrius alexandrinus (25–50 пар) та дерихвіст лучний Glareola pratin�
cola (25–70 пар). Слід також вказати чепуру велику Egretta alba (50–70 пар). У сезонних
скупченнях налічується до 25–30 тис. особин, зокрема взимку тут збираються кілька тисяч
гусей роду Anser — переважно на затоці, лимані та озерах. У міграційних скупченнях най�
частіше та у найбільшій кількості представлені крячки білокрилий Chlidonias leucopterus (1
тис. ос.) і чорний C. niger (2,5 тис. ос.), чепура велика (260 ос.), мартини малий Larus minutus
(5–7 тис. ос.) і звичайний (5–10 тис. ос.), крячок річковий (5 тис. ос.).

Риби: Тут поширені реліктові види риб — білуга чорноморська Huso huso ponticus (Червона
книга України) та севрюга Acipenser stellatus, яка є об’єктом промислового лову.
Соціальні та культурні цінності: Угіддя має велике значення для екологічної просвіти, рекре�
ації та наукових досліджень; це традиційне місце рибальства для місцевих жителів.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна та колективна форма власності. При�
леглі землі: державна, колективна, приватна форми власності. 
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: впроваджується, але
обмежується і контролюється експлуатація природних ресурсів (рибництво, рибальство, по�
лювання, рекреація тощо). Прилеглі землі: здійснюються всі перелічені вище форми приро�
докористування, а також традиційне фермерство (випасання худоби, виноградарство, іри�
гація тощо). 
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний характер
угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: Угіддю загрожують
стічні сільськогосподарські та промислові води, підвищення рекреаційного тиску, надмірне випа�
сання худоби та випалювання очерету. Крім того, місцеві жителі збирають яйця та пташенят во�
доплавних птахів, а також полюють на дорослих особин. Із розширенням економічної діяльності
та рекреації, територія природних біотопів угіддя зменшуватиметься.
Вжиті природоохоронні заходи: Угіддя включає дві природоохоронні території — орніто�
логічний заказник ”Кривокоський лиман” та пам’ятку природи державного значення ”Кри�
ва Коса”. 
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Відведення території всього
угіддя під природний заповідник.
Поточні наукові дослідження та можливості: Наукові дослідження проводять співробітники
Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Мелітопольського педагогічного
університету та Донецького державного університету.
Нинішній стан природоохоронної освіти: Поінформованість та освіта у сфері збереження
довкілля забезпечується загальноосвітніми школами. Крім того, спеціалісти університетів та
інших організацій читають лекції для основних зацікавлених груп населення.
Сучасний стан рекреації і туризму: У межах угіддя практикується неорганізований туризм.
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Юрисдикція: За охорону і збереження угіддя відповідають землевласники, землекористувачі
та місцеві органи влади. Державний контроль у галузі охорони природи здійснює Державне
управління екології та природних ресурсів в Донецькій області.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів в Донецькій області.
Адреса: пр. Миру, 2б, м. Донецьк, 83050; тел: (0622) 340 0006, e�mail:
postmater@ecology.donetsk.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. —
Київ, 1999. 

2) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy
Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 pp., 81 maps.
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20. Шацькі озера

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua;

Химин Михайло Васильович, головний спеціаліст відділу контролю земельних ресурсів та
заповідних територій, Державне управління екології та природних ресурсів в Волинській
області, вул. Суворова, 20, м. Луцьк, Волинська обл., 43025, тел.: (03322) 27 106, E�mail:
eco@voleco.gov.ua.

Дата підготовки опису: 31 грудня 2005 р.
Географічні координати: 51°31' пн. ш., 23°50' сх. д.
Розташування: Шацькі озера (22 озера, в тому числі Світязь, Пулемецьке, Люцимер,
Острівське, Перемут) розташовані у західній частині Західного Полісся в межах басейну
Західного Бугу Балтійського моря на північному заході України в межах Шацького
національного природного парку (НПП) і на кордоні з Білоруссю (Шацький район
Волинської області за 150 км на північний захід від м. Луцьк).
Висота над рівнем моря: мінімальна — 158 м, середня — 165 м, максимальна — 178 м.
Площа: 32850 га.
Огляд: Площа — 32850 га, в тому числі 6628 га водойм, 1977 га боліт і торфовищ, 4492 га лук,
13935 га лісів. Угіддя є частиною унікального озерного комплексу, що відіграє дуже важливу
роль не тільки в охороні болотяної фауни та флори, але й як місце гніздування та міграцій
значної кількості водно�болотяних птахів. Тут спостерігається велике різноманіття ланд�
шафтів та біотопів, а саме: озера, річки, канали, болота, луки, ліси тощо.
Рамсарські критерії: 1, 2, 3, 5.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) За ландшафтною характеристикою, а також за складом фауни і флори угіддя є типовим
для Поліського регіону; п’ять озер, що входять до складу угіддя, є частиною унікальної
для Європи системи озер карстового та флювіо�гляціального походження.

(2) Це місце поширення ряду рідкісних видів тварин, зростання рідкісних видів рослин та
локалізації рідкісних рослинних угруповань. 

(3) Це одна з найбільших за площею та ступенем збереженості природних екосистем
Поліського регіону, яка відзначається високим ступенем біорізноманіття. З 238 видів
птахів, зареєстрованих на Шацьких озерах, 70 належать до водно�болотяного комплексу.
Багато з них є досить чисельними. 

(5) Шацький озерний край знаходиться в межах двох великих міграційних шляхів —
Поліського та Балтійсько�Середземноморського. Щороку тут відмічають понад 60 тис.
мігруючих птахів, переважно водно�болотяних.

Біогеографічна характеристика: Шацькі озера (Світязь, Пулемецьке, Люцимер, Острівське,
Перемут) розташовані в західній частині Західного Полісся в межах Верхньоприп’ятьського
фізико�географічного регіону. 
Фізичні особливості ВБУ: Озера глибокі, вода в них надзвичайно чиста і прозора. Найбільші
і найглибші — Світязь (2519 га, 58 м) та Пулемецьке (1588 га, 19 м). За кліматичними показ�
никами територія належить до західної частини Атлантико�континентальної області і харак�
теризується помірно�вологим і теплим літом, м’якою похмурою зимою і значною кількістю
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опадів (близько 600 мм на рік). Взимку водойми замерзають на період від кількох тижнів до
трьох місяців.
Фізичні особливості водозбірної території: За геоморфологічною будовою територія угіддя
є алювіально�моренною або акумулятивною низовиною, яка знаходиться на вододілі басейнів
Балтійського і Чорного морів. Саме через цей район проходить головний Європейський во�
доділ між басейнами річок Прип’ять та Західний Буг. В геологічній структурі місцевості на�
явні кілька рівнів, а саме: кристалічна основа, Шацький прогин юрського і крейдяного
періодів та мезозойські відклади. Найпоширенішими на всій території угіддя є верхньокрей�
дяні відклади.
Гідрологічна цінність: Шацькі озера є найбільшим озерним комплексом України, який вклю�
чає 22 озера, в основному карстового походження. Характеризуються слабким рівнем водної
циркуляції, з живленням за рахунок опадів, поверхневого стоку та підземних вод. Вода
кальцієво�гідрокарбонатна з низьким рівнем мінералізації (близько 280 мг/л) і дуже прозора
(концентрація осадів досягає 3 г/м3).
Тип ВБУ: О, М, Тр, Тs, U, W, Хf, 9.
Екологічні особливості: В регіоні відмічено 825 видів судинних рослин. Рослинність є типовою
для лісової зони Західного Полісся. Уздовж річок та навкруги озер найбільш звичайними є оче�
ретяні та осокові зарості. На болотах та луках здебільшого зростають різноманітні види осок та
інших трав’янистих рослин. Лісова рослинність є типовою для поліського регіону і не відзна�
чається помітним домінуванням якихось компонентів рослинного покриву. 
Цінна флора: Види з Червоної книги України: альдрованда пухирчаста Aldrovanda vesiculosa,
береза низька Betula humilis, булатка червона Cephalanthera rubra, гніздівка звичайна Neottia
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nidus�avis, гронянка півмісяцева Botrychium lunaria, дифазіаструм сплюснутий Diphasiastrum
complanatum, жировик Лезеля Liparis loeselii, журавлина дрібноплода Oxycoccus microcarpus,
зозулині черевички справжні Cypripedium calceolus, коручки морозниковидна Epipactis helle�
borine і темно�червона E. atrorubens, лілія лісова Lilium martagon, любка дволиста Platanthera
bifolia, осоки Девелла Carex davalliana і затінкова C. umbrosa, пальчатокорінники м’ясочерво�
ний Dactylorhiza incarnata і плямистий D. maculata, плаун колючий Lycopodium annotinum, ро�
сичка середня Drosera intermedia, товстянка звичайна Pinguicula vulgaris, шейхцерія болотяна
Scheuchzeria palustris.
Цінна фауна: У районі Шацьких озер зареєстровано 327 видів хребетних тварин. 

В угідді трапляється 44 види ссавців, зокрема такі рідкісні види, як рясоніжка (кутора) ма�
ла Neomys anomalus, нічниця ставкова Myotis dasycneme, горностай Mustela erminea, борсук
звичайний Meles meles, видра річкова Lutra lutra. 

Тут нараховується 238 видів птахів. Загальна кількість водно�болотяних птахів, які гніздя�
ться в межах угіддя, складає 6–10 тис. пар, а тих, що тут линяють або зупиняються під час про�
льоту, — 30–40 тис. особин. Зокрема, тут гніздяться норець великий Podiceps cristatus (80–100
пар), бугай Botaurus stellaris (65–80 пар), чапля сіра Ardea cinerea (90–150 пар), лебідь�шипун
Cygnus olor (10–20 пар), гуска сіра Anser anser (10–12 пар), крижень Anas platyrhynchos
(130–150 пар), попелюх Aythya ferina (250–350 пар), чернь білоока A. nyroca (15–20 пар), ли�
ска Fulica atra (800–1000 пар), кульон великий Numenius arquata (2–5 пар), мартин звичайний
Larus ridibundus (3000–4500 пар), очеретянка прудка Acrocephalus paludicola (2–5 пар). У се�
зонних скупченнях найчисленнішими є крижень, попелюх, лиска, гуска сіра, гуменник Anser
fabalis, мартин звичайний, чайка Vanellus vanellus, коловодники звичайний Tringa totanus і
болотяний T. glareola, брижач Philomachus pugnax, різні види побережників Calidris sp. та ін. 

Серед рідкісних, “червонокнижних”, видів птахів в районі Шацьких озер у різні пори року
трапляються: лелека чорний Ciconia nigra, лебідь малий Cygnus bewickii, гоголь Bucephala
clangula, пухівка Somateria mollissima, савка Oxyura leucocephala, крех середній Mergus serrator,
журавель сірий Grus grus, скопа Pandion haliaetus, лунь польовий Circus cyaneus, орлан�
білохвіст Haliaeetus albicilla, беркут Aquila chrysaetos, підорлики малий A. рomarina і великий
A. clanga, змієїд Circaetus gallicus, сапсан Falco peregrinus, кулик�довгоніг Himantopus himanto�
pus, кулик�сорока Haematopus ostralegus, коловодник ставковий Tringa stagnatilis, кульони
середній Numenius phaeopus і великий, крячок каспійський Hydroprogne caspia, пугач Bubo
bubo, сорокопуд сірий Lanius excubitor, очеретянка прудка. На периферії цього угіддя
відмічено зальоти пелікана рожевого Pelecanus onocrotalus та чаплі жовтої Ardeola ralloides.

В угідді поширені 7 видів плазунів (зокрема, рідкісний вид — мідянка Coronella austriaca),
12 видів амфібій (зокрема, рідкісний вид — ропуха очеретяна Bufo calamita), 26 видів риб.
Соціальні та культурні цінності: Озера мають велике рекреаційне значення. Навколо них
розташовано багато без відпочинку та санаторій "Лісова пісня". Практикуються також такі
види природокористування, як рибальство. Крім аматорського, в обмежених обсягах прово�
диться і комерційний вилов риби.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна та колективна форми власності. При�
леглі землі: державна, колективна та приватна форми власності. 
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: На заповідних ділян�
ках Шацького НПП заборонено всі види природокористування. Поза заповідною зоною
експлуатація природних ресурсів (рибальство, випасання худоби, рекреація тощо) контро�
люється і лімітується. Прилеглі землі: практикуються всі перелічені вище форми природоко�
ристування, а також традиційне сільське господарство.
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Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: Озера
мають велике рекреаційне значення. Навколо них розташовані бази відпочинку, у зв'язку з
чим необхідне додаткове введення нових потужностей очисних споруд (ур. Гряда, смт.
Шацьк).
Вжиті природоохоронні заходи: Угіддя знаходиться в межах Шацького НПП, тому за його
охорону відповідає адміністрація парку. Експлуатація Верхньоприп'ятьської осушувальної
системи призвела до зниження рівня води в озерах, відновити який можна лише шляхом
впровадження комплексу заходів з ренатуралізації. В 1998�2000 роках завдяки фінансовій
підтримці EECONET Action Fund в районі озер Кримне, Острів'янське, Люцимер тощо
проведені роботи з ренатуралізації водно�болотних угідь, відновлення і стабілізації гідроло�
гічного режиму озер.
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Нині ведеться робота зі створен�
ня міждержавного українсько�польського біосферного резервату ”Західне Полісся”. З боку Ук�
раїни до нього увійде Шацький НПП, що сприятиме підвищенню рівня охорони угіддя.
Поточний стан рекреації і туризму: Озера мають велике рекреаційне значення. Навколо них
розташовано багато баз відпочинку.
Юрисдикція: В межах заповідних зон Шацького НПП за охорону угіддя відповідає
адміністрація парку, на інших територіях — землекористувачі (установи, товариства, місцеві
жителі) та місцеві органи влади. Контроль у галузі охорони природи здійснюють адмініс�
трація Шацького НПП та Державне управління екології та природних ресурсів в Волинській
області.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів в Волинській
області. Адреса: вул. Суворова, 20, м. Луцьк, Волинська область, 43025; тел. (0332) 723 396,
(0332) 725321, E�mail: eco@voleco.gov.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. —
Київ, 1999. 

2) Микитюк О. ІВА території України: території важливі для збереження видового та
кількісного багатства птахів. — К.: СофтАРТ, 1999. — 324 с.

21. Заплава річки Прип’ять

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua;

Химин Михайло Васильович, головний спеціаліст відділу контролю земельних ресурсів та
заповідних територій, Державне управління екології та природних ресурсів в Волинській
області, вул. Суворова, 20, м. Луцьк, Волинська обл., 43025, тел.: (03322) 27 106, E�mail:
eco@voleco.gov.ua.

Дата підготовки опису: 31 грудня 2005 р.
Географічні координати: 51°48' пн. ш., 25°15' сх. д.
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Розташування: Північний захід України, Західне Полісся, неподалік від кордону з Білоруссю,
на території Любешівського та Ратнівського районів Волинської обл., за 145 км від м. Луцьк.
Межує з рамсарським угіддям ”Заплава р. Стохід”.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 139 м, максимальна — 154 м.
Площа: 12000 га.
Огляд: Має дуже велике значення для охорони болотних екосистем, зокрема як місце гнізду�
вання і перебування на прольоті великої кількості водно�болотяних птахів.
Рамсарські критерії: 1, 2, 3, 5, 8.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) За складом флори і фауни є типовим для Поліського регіону і відрізняється високим
рівнем біорізноманіття (більше 220 видів хребетних тварин та понад 550 видів судинних
рослин). 

(2) В межах угіддя поширені рідкісні види тварин і рослин, а також рідкісні рослинні угру�
повання. 

(3) Є одним з найбільших природних водно�болотних комплексів Поліського регіону, а роз�
ташування поблизу державного кордону в майбутньому дозволить створити тут білате�
ральний резерват. 

(5) Район Прип’яті�Стоходу знаходиться в межах двох важливих міграційних шляхів —
Поліського та Балтійсько�Середземноморського; в період сезонних міграцій тут щороку
трапляється близько 150 тис. птахів (переважно водно�болотяних). 

(8) Є важливим місцем нересту, нагулу та зимівлі багатьох видів риб.
Біогеографічна характеристика: Знаходиться у Верхньоприп’ятьському регіоні Західного
Полісся. 
Фізичні особливості ВБУ: У водоймах вода чиста, хоча і з жовтуватим відтінком. За кліма�
тичними показниками територія належить до західної частини атлантико�континентальної
області і характеризується помірно�вологим теплим літом, м’якою похмурою зимою і значною
кількістю опадів (до 600 мм на рік). Взимку водойми замерзають на період від кількох тижнів
до 3 місяців.
Фізичні особливості водозбірної території: Заплава Прип’яті знаходиться у Верхньо�
прип’ятьському регіоні Західного Полісся і належить до басейну р. Дніпро. У межах угіддя
представлені річки, стариці, протоки, болотисті та піщані острови, торфовища і луки.
Гідрологічна цінність: Угіддя належить до найкращих річкових комплексів України. Після
1974 р., у зв'язку з введенням в експлуатацію низки осушувальних систем (Верхньоприп'ять�
ська, Ветлівська, Гірківська, Залухівська, Коростинська, Підкормільська, Річицька,
Щедрогірська) та будівництвом дамб, спостерігаються зміни у гідрологічному балансі та
рівневому режимі.
Тип ВБУ: М, U, Тр, О, Тs, W, Хр, 4, 8.
Екологічні особливості: У межах угіддя представлені річки, стариці, протоки, болотисті та
піщані острови, торфовища і луки. Рослинність в цілому є типовою для Західного Полісся, хо�
ча має свої особливості, пов’язані, головним чином, з підвищеною зволоженістю території.
Загалом у межах угіддя загальну кількість судинних рослин оцінено у понад 550 видів. Рос�
линний покрив боліт та берегів річки складається, переважно, з угруповань очерету і осоки.
Луки і подекуди береги річок та озер вкриті різноманітною трав’янистою рослинністю. На
відміну від них, піщані дюни, які поодиноко зустрічаються в заплаві, еолового походження, з
бідним рослинним покривом.
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Цінна флора: Серед рідкісних рослин знайдені: плаун колючий Lycopodium annotinum, бара�
нець звичайний Huperzia selago, росичка середня Drosera intermedia, щитолисник звичайний
Hydrocotyle vulgaris, пальчатокорінники м’ясочервоний Dactylorhiza incarnata і плямистий
D. maculata, коручки темно�червона Epipactis atrorubens та морозниковидна E. helleborine, люб�
ка дволиста Platanthera bifolia, осока затінкова Carex umbrosa.
Цінна фауна: У заплаві Прип’яті відмічено 219 видів хребетних тварин. 

В угідді поширені 26 видів ссавців, зокрема такі види з Червоної книги України, як
рясоніжка (кутора) мала Neomys anomalus, горностай Mustela erminea, норка європейська
M. lutreola, борсук звичайний Meles meles, видра річкова Lutra lutra. Останній вид внесений до
Європейського червоного списку. 

В угідді нараховується 160 видів птахів, з яких до Червоної книги України занесені лелека
чорний Ciconia nigra, казарка червоновола Rufibrenta ruficollis, скопа Pandion haliaetus, лунь по�
льовий Circus cyaneus, орлан�білохвіст Haliaeetus albicilla, підорлик малий Aquila pomarina,
беркут A. chrysaetus, змієїд Circaetus gallicus, журавель сірий Grus grus, кулик�сорока
Haematopus ostralegus, коловодник ставковий Tringa stagnatilis, кульон великий Numenius
arquata, пугач Bubo bubo, сорокопуд сірий Lanius excubitor, очеретянка прудка Acrocephalus
paludicola. Види з Європейського червоного списку: деркач Crex crex, орлан�білохвіст, очере�
тянка прудка. 

Серед птахів, що гніздяться, найпомітнішими є пірникоза велика Podiceps cristatus
(60–90 пар), бугай Botaurus stellaris (100–150 пар), чепура велика Egretta alba (15–17 пар),
чапля сіра Ardea cinerea (50–80 пар), лебідь�шипун Cygnus olor (10–15 пар), гуска сіра Anser
anser (3–5 пар), крижень Anas platyrhynchos (150–200 пар), широконіска A. clypeata
(80–150 пар), чирянка велика A. querquedula (250–1000 пар), попелюх Aythya ferina
(80–100 пар), лиска Fulica atra (800–1000 пар), чайка Vanellus vanellus (350–1000 пар),
коловодник звичайний Tringa totanus (250–400 пар), грицик великий Limosa limosa (500–700
пар), баранець звичайний Gallinago gallinago (10–15 пар), крячки чорний Chlidonias nigra (3–6
тис. пар) та світлокрилий C. leucoptera (450–700 пар), очеретянка прудка (2,1�2,8 тис.
співаючих самців). Загальна кількість птахів, які гніздяться в угідді, становить 8–12 тис. пар. 
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Під час міграції через угіддя пролітає понад 150 тис. птахів. Найчисленнішими з них є гуси
Anser sp. (30–40 тис. ос.), качки Anas sp. (15–20 тис. ос.) та Aythya sp. (8–10 тис. ос.), лиска
(8–10 тис. ос.), погонич звичайний Porzana porzana (300–500 ос.), журавель сірий (600–1000
ос.), крячки Chlidonias sp. (24�36 тис. ос.), мартин звичайний Larus ridibundus (3–5 тис. ос.),
чайка (1–2,5 тис. ос.), коловодник звичайний (1–1,5 тис. ос.), брижач Philomachus pugnax (5–7
тис. ос.), грицик великий (1–1,5 тис. ос.), побережники Calidris sp. (1–1,5 тис. ос.), ластівки
(10–15 тис.) та інші види. 

В угідді поширені 6 видів плазунів, 9 видів амфібій (зокрема, рідкісний вид — ропуха очере�
тяна Bufo calamita), 19 видів кісткових риб. 

Тут також трапляється махаон Papilio machaon — вид з Червоної книги України. 
Соціальні та культурні цінності: В угідді здійснюються полювання та рибальство, здебільшо�
го аматорські, а також деяка рекреаційна діяльність.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна, колективна і приватна форми власності
на землю. Прилеглі землі: державна, колективна і приватна форми власності на землю.
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: В заповідній зоні
Регіонального ландшафтного парку (РЛП) ”Прип’ять�Стохід” заборонені всі види діяльності.
На інших ділянках практикується (однак лімітується і контролюється) традиційне природо�
користування (полювання, рибальство, випасання худоби, заготівля сіна, рекреація тощо).
Прилеглі землі: здійснюються всі згадані вище види природокористування, а також тра�
диційне лісове і сільське господарства.
Вжиті природоохоронні заходи: Близько 80% площі угіддя входять до складу природоохо�
ронних територій місцевого значення. Це РЛП "Прип'ять�Стохід" (22628 га), гідрологічні
заказники "Прип'ятський�1", "Прип'ятський�2", "Прип'ятський�3" (загальна площа 960 га),
"Бірківський" (850 га), "Ветлівський" (600 га), "Великоглушанський" (360 га), "Гірківський"
(400 га), "Залухівський" (839 га), "Щедрогірський" (700 га), "Річицький" (1047 га).
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Для збереження
гідрологічного режиму необхідно припинити будівництво дамб та інших гідротехнічних
споруд, для чого необхідно накласти на це мораторій та провести загально�екологічний
моніторинг для вивчення стану руслово�заплавних екосистем.
Нинішній стан рекреації і туризму: У заповідній зоні РЛП ”Прип’ять�Стохід” заборонено всі
види діяльності. На інших ділянках практикується (однак лімітується і контролюється)
традиційне природокористування (полювання, рибальство, лісове господарство), рекреація
практично не розвивається.
Юрисдикція: Відповідальними за охорону угіддя є землевласники, землекористувачі та
місцеві органи влади. Державний контроль у галузі охорони природи здійснює Державне уп�
равління екології та природних ресурсів в Волинській області.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів в Волинській об�
ласті. Адреса: вул. Суворова, 20, м. Луцьк, Волинська область, 43025; тел.: (0332) 723 396,
(0332) 725 321, e�mail: eco@voleco.gov.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. —
Київ, 1999.

2) Микитюк О. ІВА території України: території важливі для збереження видового та
кількісного багатства птахів. — К.: СофтАРТ, 1999. — 324 с.
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22. Заплава річки Стохід

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua;

Химин Михайло Васильович, головний спеціаліст відділу контролю земельних ресурсів та
заповідних територій, Державне управління екології та природних ресурсів в Волинській
області, вул. Суворова, 20, м. Луцьк, Волинська обл., 43025, тел.: (03322) 27 106, E�mail:
eco@voleco.gov.ua.

Дата підготовки опису: 1 грудня 1999 р.
Географічні координати: 51°40' пн. ш., 25°22' сх. д.
Розташування: Північний захід України, Західне Полісся. Камінь�Каширський, Ковельсь�
кий, Любешівський, Маневицький райони Волинської області за 125 км від обласного центру
м. Луцьк. Межує з рамсарським угіддям ”Заплава р. Прип’ять”.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 139 м, середня — 155 м, максимальна — 191 м.
Площа: 10000 га.
Огляд: Площа — 10000 га, в тому числі 1800 га акваторії, 7400 га боліт, 800 га лук. Угіддя пред�
ставлене річками, озерами, болотами, торфовищами, заплавними островами, луками. Має ду�
же велике значення для охорони болотних екосистем, зокрема як місце гніздування та пере�
бування на прольоті великої кількості водно�болотяних птахів.
Рамсарські критерії: 1, 2, 3, 5, 8.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Склад флори і фауни є типовим для Поліського регіону. 
(2) В межах угіддя поширені рідкісні виді тварин та рослин, а також рідкісні рослинні угру�

повання. 
(3) Є однією з найбільших за площею і найкращим станом збереженості природних екосис�

тем Поліського регіону, відрізняється багатим біорізноманіттям (більше 220 видів хре�
бетних тварин та 550 видів судинних рослин). 

(5) Щороку в період сезонних міграцій тут перебуває близько 50 тис. птахів (переважно вод�
но�болотяних). 

(8) Важливе місце нересту, нагулу та зимівлі багатьох видів риб.
Фізичні особливості ВБУ: У водоймах вода чиста, хоча і з жовтуватим відтінком. За кліма�
тичними показниками належить до західної частини Атлантичної континентальної області і
характеризується помірно�вологим теплим літом, м’якою зимою і значною кількістю опадів
(до 600 мм на рік). Взимку на період від кількох тижнів до 3 місяців водойми замерзають.
Фізичні особливості водозбірної території: Заплава р. Стохід належить до Верхньо�
прип’ятьського і Маневицького регіонів Західного Полісся. В межах угіддя представлені
річки, стариці, протоки, болотисті та піщані острови, болота, торфовища, луки.
Гідрологічна цінність: Угіддя з його численними водоймами, островами і болотами належить
до найкращих річкових комплексів України. З введенням в експлуатацію ряду осушувальних
систем (Партизанська, Стохідська, Тоболівська, Угриничівська) та будівництвом дамб
змінився гідрологічний баланс та рівневий режим.
Тип ВБУ: М, Тр, О, Тs, U, W, Хf, Хр, 4, 9.
Екологічні особливості: Рослинність заплави Стоходу в цілому є типовою для Західного
Полісся, хоча й має певні особливості, пов’язані, головним чином, з підвищеною зволо�
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женістю території. Тут зареєстровано близько 550 видів судинних рослин. Рослинний покрив
боліт та берегів річок складається переважно з очеретяних та осокових угруповань. Луки та
узбережжя річок і озер вкриті різноманітною трав’янистою рослинністю, в якій теж значне
місце займають осокові асоціації. На відміну від них, поодинокі піщані дюни еолового поход�
ження, що трапляються в заплаві, характеризуються збідненим складом рослинного покриву.
Цінна флора: Види з Червоної книги України: коручки морозниковидна Epipactis helleborine і
темно�червона E. atrorubens, лілія лісова Lilium martagon, любка дволиста Platanthera bifolia,
баранець звичайний Huperzia selago, альдрованда пухирчаста Aldrovanda vesiculosa, зозулині
черевички справжні Cypripedium calceolus, вовчі ягоди пахучі Daphne cneorum. Серед рідкісних
рослин відмічені авран лікарський Gratiola officinalis, водяна сосонка ланцетолиста Hippuris
vulgaris, плаун колючий Lycopodium annotinum, щитолисник звичайний Hydrocotile vulgaris,
пальчатокорінники м’ясочервоний Dactylorhiza incarnata і плямистий D. maculata, жовтозілля
болотяне Senecio paludosus.
Цінна фауна: Зареєстровано 194 види хребетних тварин.

В угідді трапляється 23 види ссавців, зокрема такі види з Червоної книги України, як рясоніж�
ка (кутора) мала Neomys anomalus, горностай Mustela erminea, норка європейська M. lutreola, вид�
ра річкова Lutra lutra. Останній вид внесений до Європейського червоного списку.

В угідді нараховується 140 видів птахів, з яких до Червоної книги України занесені лелека
чорний Ciconia nigra, лунь польовий Circus cyaneus, підорлик малий Aquila pomarina, змієїд
Circaetus gallicus, орлан�білохвіст Haliaeetus albicilla, кульон великий Numenius arquata, пугач
Bubo bubo, сорокопуд сірий Lanius excubitor, очеретянка прудка Acrocephalus paludicola. Види з
Європейського червоного списку: деркач Crex crex, орлан�білохвіст, очеретянка прудка. Серед
птахів, що гніздяться на території угіддя, найпомітнішими є бугай Botaurus stellaris (40–50 пар),
чапля сіра Ardea cinerea (30–40 пар), крижень Anas platyrhynchos (700–800 пар), широконіска
A. clypeata (30–50 пар), чирянка велика A. qurquedula (100–150 пар), погонич звичайний
Porzana porzana (500–400 пар), лиска Fulica atra (500–800 пар), чайка Vanellus vanellus (150–200
пар), коловодник звичайний Tringa totanus (60–100 пар), баранець звичайний Gallinago gallina�
go (80–120 пар), очеретянка прудка (50–40 пар). Загальна кількість птахів, що гніздяться, ста�
новить 5–8 тис. пар. Під час міграцій та в період линяння угіддя відвідує більше 50 тис. особин.
В міграційний період найчисленнішими є гуси Anser sp. (5–10 тис. ос.), качки з роду Anas
(10–12 тис. ос.) та з роду Aythya (3–5 тис. ос.), лиска (5–7 тис. ос.), погонич звичайний Porzana
sp. (1,3–2 тис. ос.), журавель сірий Grus grus (600–1000 ос.), крячки Sterna sp. і Chlidonias sp.
(1–1,5 тис. ос.), чайка (1–1,5 тис. ос.), коловодник звичайний (800–1000 ос.), брижач
Philomachus pugnax (1–2 тис. ос.), грицик великий  Limosa limosa (500–1000 ос.) побережники
Calidris sp. (500–800 ос.), ластівки (10–12 тис. ос.) та інші. 

В угідді трапляється 5 видів плазунів, 9 видів амфібій (зокрема, рідкісний вид — ропуха оче�
ретяна Bufo calamita). 

Тут поширені 17 видів кісткових риб. Найпоширенішими видами риб є щука звичайна Esox
lucius, плітка звичайна Rutilus rutilus, лин озерний Tinca tinca, карась звичайний Carassius
carassius, окунь звичайний Perca fluviatilis, миньок річковий Lota lota, лящ звичайний Abramis
brama, в’язь звичайний Leuciscus idus, в’юн звичайний Misgurnus fossilis.

Тут також зареєстровано махаона Papilio machaon — вид з Червоної книги України.
Соціальні та культурні цінності: У межах угіддя практикується полювання та рибальство, го�
ловним чином аматорське.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: Державна, колективна та приватна форми влас�
ності на землю. В заповідній зоні Регіонального ландшафтного парку (РЛП) ”Прип’ять�
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Стохід” встановлено за�
повідний режим. Прилеглі
землі: державна, колективна
та приватна форми влас�
ності на землю. 
П о т о ч н е
з е м л е к о р и с т у в а н н я
( в к л ю ч а ю ч и
водокористування): ВБУ: В
заповідній зоні РЛП
”Прип’ять�Стохід” встанов�
лено заповідний режим. На
інших ділянках практику�
ються традиційні види при�
родокористування (полю�
вання, рибальство,
випасання худоби, заготівля
сіна, рекреація тощо), однак
вони лімітуються і знахо�
дяться під контролем. При�
леглі землі: крім згаданих
видів природокористування
розвинуте традиційне зем�
леробство та лісове
господарство.
Чинники (колишні, нинішні
або потенційні), які
негативно впливають на
екологічний характер
угіддя, включаючи зміни у
природокористуванні або
проекти розвитку: Будів�
ництво дамб та інших гідро�
технічних споруд.
Вжиті природоохоронні за�
ходи: Території, що

охороняються, охоплюють близько 90% площі угіддя. Це РЛП "Прип'ять�Стохід" (22628 га),
ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Стохід" (4420 га), ландшафтний
заказник місцевого значення "Стохід" (1572 га),  гідрологічні заказники "Гулівський" (401 га)
та "Седлищенський" (350 га). Всі ці території мають місцеве значення, їх охорона
здійснюється землекористувачами.
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Для охорони та збереження
гідрологічного режиму угіддя потрібно припинити будівництво дамб та інших гідротехнічних
споруд, встановивши для цього мораторій на усі види робіт, провести загально�екологічний
моніторинг стану руслово�заплавних екосистем.
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Нинішній стан рекреації і туризму: Практикується, однак лімітується і контролюється, тра�
диційне природокористування (полювання, рибальство), рекреація практично не розвивається.
Юрисдикція: Відповідальними за охорону угіддя є землевласники, землекористувачі та
місцеві органи влади. Державний контроль у галузі охорони природи здійснює Державне уп�
равління екології та природних ресурсів в Волинській області.
Орган управління: Державне управління екології та природних ресурсів в Волинській об�
ласті. Адреса: вул. Суворова, 20, м. Луцьк, Волинська область, 43025; тел.: (0332) 723 396,
(0332) 725 321, e�mail: eco@voleco.gov.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська
О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали / Під ред. М. П. Стеценка. —
Київ, 1999. 

2) Микитюк О. ІВА території України: території важливі для збереження видового та
кількісного багатства птахів. — К.: СофтАРТ, 1999. — 324 с.

23. Озеро Синевир

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua; 

Тюх Юрій Юрійович, заступник директора, Національний природний парк ”Синевир”,
с. Синевир�Остріки, Міжгірський район, Закарпатська обл., 90041, тел.: (031) 462 7740, e�
mail: synevyr@mail.uzhgorod.ua. 

Дата підготовки опису: 7 квітня 2003 р.
Географічні координати: 48°37' пн. ш., 23°41' сх. д.
Розташування: Українські Карпати в межах Закарпатської області поблизу кордону з Івано�
Франківською областю, Міжгірський район, с. Синевир. Угіддя знаходиться за 15 км на схід
від смт Міжгір’я (4 тис. мешканців), за 45 км — від м. Хуст (35 тис. мешканців) та за 60 км —
від м. Мукачеве (95 тис. мешканців).
Висота над рівнем моря: мінімальна — 989 м, максимальна — 1020 м.
Площа: 29 га.
Огляд: Озеро Синевир є невеликим, але все ж найбільшим в Українських Карпатах за площею
(близько 8 га під час повного наповнення) та об’ємом води (майже 400 тис. м3) озером. Утво�
рилося 10–11 тис. років тому внаслідок гірських зсувів. Озеро дало назву Національному при�
родному парку ”Синевир”. Знаходиться серед ялинового лісу та живиться трьома гірськими
потічками, замуленими в місцях впадіння в озеро. На цих ґрунтах формуються евтрофні
трав’яні (лепешняково�хвощеві) болітця. Загалом в озері уже накопичилося за 2 млн м3 дон�
них відкладів. Вода з озера через підземні водоносні горизонти поступає в річку Теребля —
один із притоків Дунаю. Озеро Синевир овіяне легендами, користується надзвичайною попу�
лярністю у населення і є символом Українських Карпат.  Має велике еколого�освітнє значен�
ня. 
Рамсарські критерії: 1, 2, 3.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Озеро Синевир є унікальною і найбільшою в Українських Карпатах за площею (близько
8 га під час повного наповнення), максимальною глибиною (до 23,5 м) та об’ємом води
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(близько 400 тис. м3) водоймою природного походження. Озеро утворилося у післяльо�
довиковий період внаслідок перекриття зсувами річкової долини. Воно відіграє важливу
роль у підтриманні водного режиму річки Теребля — притоки Тиси, яка впадає в Дунай.
Озеро живиться трьома постійними гірськими потічками, замуленими в місцях впадіння
в озеро. Там відбувається процес заболочування з формуванням евтрофних трав’яних
(лепешняково�хвощевих) боліт.

(2) Це місце мешкання низки рідкісних видів тварин і зростання рідкісних видів рослин.
(3) Угіддя підтримує існування низки популяцій видів, важливих для збереження біорізно�

маніття Карпатського біогеографічного регіону. 
Біогеографічна характеристика: Альпійський біогеографічний регіон на карті Смарагдової
мережі Європи. За геоботанічним районуванням України — це Східнокарпатська гірська
підпровінція Центральноєвропейської провінції Європейської широколистяної області.
Відноситься до басейну Дунаю.
Фізичні особливості ВБУ: Озеро Синевир розташоване на південних схилах Горган на висоті
989 м над рівнем моря. Озеро утворилося внаслідок обвалу скель і перекриття долини гірсько�
го потоку. Геологічна структура визначається розташуванням на межі центральної синкліналь�
ної і внутрішньої антиклінальної зон Карпат, розвитком осадових утворень флішових формацій,
які відклалися, починаючи від верхньої крейди до олігоцену включно. Згідно з геоморфо�
логічним районуванням озеро знаходиться в районі середньовисотних хребтів і гірських груп
Горган Вододільно�Верховинської області Карпатської країни. Переважають гірсько�лучні,
гірсько�підзолисті, бурі гірсько�лісові, дернові ґрунти. Вода озера Синевир належить до гідро�
карбонатно�сульфатного та сульфатно�гідрокарбонатного типів з мінералізацією 107–186 мг/л,
чиста, має постійну температуру +11°. Середня температура повітря найтеплішого місяця (ли�
пень) — +13°С, найхолоднішого (січень) — –10°С. Зима характеризується високими температу�
рами і вологістю повітря, безморозний період триває 110–130 діб, період весняного сніготанен�
ня — близько 25 діб. За рік випадає 950–1050 мм опадів.
Фізичні особливості водозбірної території: Водозбір озера формується по всьому його пери�
метру у гірській місцевості (Верховинських Карпатах) з максимальною висотою 1495,6 м над
рівнем моря (гора Озерна). Площа водозбору становить 2,3 км2.
Гідрологічна цінність: Залежно від наповненості площа озера складає 4,45–7,58 га, середня
глибина — 8–10 м, найбільша глибина — 19–23,5 м, об’єм води — 350–460 тис. м3. Водозбірний
басейн розташований на середньогірській частині Карпат на абсолютних позначках менше
1200 м у межиріччі Тереблі і Ріки площею 2,3 млн м2. Живлення відбувається за рахунок по�
верхневих і атмосферних вод. В озеро впадають три заболочені в місцях впадіння гірські
потічки. Проточність та саморегуляція рівня води в озері забезпечується Синевирським про�
током, що витікає за 350 м західніше озера з�під обвало�зсуву на рівні 913 м вище рівня води
в морі і живить річку Теребля. Твердий стік в озеро Синевир становить близько 50 т/рік, а з
озера — не більше 1 т/рік, тобто 98% твердого стоку акумулюється в озері. Зараз в чаші озера
зосереджено майже 200 тис. м3 озерних відкладів, внаслідок чого у західній частині озера му�
листі відклади завтовшки 11–12 м майже вийшли на поверхню, вода тут добре прогрівається,
що стимулює буйний ріст вищої водяної рослинності, відмирання якої призводить до вторин�
ного забруднення озера.
Тип ВБУ: М, О, Тр, Xf, N.
Екологічні особливості: Озеро Синевир є екотопом давніх геологічних епох льодовикового
походження, унікальним витвором природи. Рослинний світ водного плеса представлений
плаваючо�водними, прибережно�водними та прибережними лісовими угрупованнями. Плава�
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ючо�водні рослинні ценози озера представлені різними видами рдесників — альпійського
Potamogeton alpinus та кучерявого P. crispus, прибережно�водні — лепешняку плаваючого
Glyceria fluitans, хвоща болотного Equisetum palustre, м’яти перцевої Mentha piperita. На трьох
ділянках (у районі впадіння гірських потічків) озеро заболочується, утворюючи евтрофні
болітця площею майже 2 га кожне. Вони заросли в основному лепешняком плаваючим та хво�
щем болотним. Навколишні комплекси створені ялиновими та ялицевими лісами з участю бу�
ка Fagus sylvatica, горобини Sorbus aucuparia та явора Acer pseudoplatanus.
Цінна флора: Серед вологолюбних видів берегової флори угіддя реєструються види, занесені
до Червоної книги України: баранець звичайний Huperzia selago, плаун річний Lycopodium
annotinum, білоцвіт весняний Leucojum vernum, пальчатокорінники Траунштейнера
Dactylorhiza traunsteinerii, травневий D. majalis та плямистий D. maculata, лишайникоутворю�
ючий гриб — лобарія легенеподібна Lobaria pulmonaria. 
Цінна фауна: В межах озера знаходять корм такі птахи, як чапля сіра Ardea cinerea та занесені
до Червоної книги України лелека чорний Ciconia nigra, пугач Bubo bubo і підорлик малий
Aquila pomarina. Рідкісними для фауни України є також види, що трапляються у прибережній
смузі: плазуни — полоз лісовий Elaphe longissima і мідянка Coronella austriaca; земноводні —
жаба прудка Rana dalmatina та саламандра плямиста Salamandra salamandra. В озері водяться
такі види риб: форелі райдужна Salmo irideus, струмкова S. trutta m. fario та озерна S. trutta m.
lacustris, бабці звичайний Cottus gobio та строкатоплавцевий C. poecilopus, гольян звичайний
Phoxinus phoxinus, рідкісний для фауни України “червонокнижний” вид харіус європейський
Thymallus thymallus. Широкопалий рак Astacus astacus знаходиться в Червоному списку IUCN
як вразливий вид, а також занесений до Червоної книги України.
Соціальні та культурні цінності: Озеро Синевир є символом Українських Карпат і користується
великою популярністю у населення. За 21 км від озера знаходиться музей лісосплаву, який силь�
но постраждав від повені восени 1998 р. і зараз відновлюється, а у с. Синевир (за 15 км від
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угіддя), де розташована адміністративна будівля Національного природного парку ”Синевир”,
— музей природи, на базі якого створюється еколого�освітній центр парку.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: Землі державної власності, передані у постійне
користування адміністрації Національного природного парку ”Синевир” (є Акт на право
постійного користування землею). Прилеглі землі: землі державної власності, передані у
постійне користування адміністрації Національного природного парку ”Синевир”.
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: Угіддя знаходиться в
межах зони регульованої рекреації Національного природного парку ”Синевир”, де дозволені
наукові дослідження, природоохоронні заходи, регульована рекреація. Прилеглі землі: землі
поза угіддям також знаходяться в межах зони регульованої рекреації Національного природ�
ного парку ”Синевир” і там здійснюються такі ж види землекористування, що і у межах угіддя,
а також, частково, випасання худоби і сінокосіння. 
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: ВБУ: ту�
ризм, рекреація, замулення озера наносами, що поступають з водою. Прилеглі землі: лісове
господарство, туризм, рекреація (аматорське рибальство, збирання грибів та ягід, відпочи�
нок), випасання худоби і сінокосіння.
Вжиті природоохоронні заходи: Територія угіддя знаходиться у складі Національного при�
родного парку ”Синевир” (40,696 га), створеного Постановою Уряду України від 05.01.1989 р.
за № 7 і Наказом Міністерства лісової промисловості (зараз Державний комітет лісового гос�
подарства) України від 17.01.1989 р. за № 9. Менеджмент біорізноманіття здійснюється
відповідно до Закону ”Про природно�заповідний фонд України” (1992 р.) та Положення про
Національний природний парк ”Синевир” (2001 р.).
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Природоохоронні заходи вико�
нуються відповідно до Проекту організації території, охорони, використання та відтворення
природних ресурсів Національного природного парку ”Синевир”, затвердженого наказом
Мінекоресурсів України від 27.03.2003 р. за № 47/ДС. Буде розроблено спеціальний менедж�
мент�план щодо ВБУ міжнародного значення.
Поточні наукові дослідження та можливості: Щорічні наукові дослідження у рамках Літопи�
су природи Національного природного парку ”Синевир” здійснюються переважно науковими
співробітниками заповідника та інституту�куратора — Ужгородського державного універси�
тету. У штаті національного природного парку — 7 наукових співробітників. Провідними на�
прямками досліджень є моніторинг стану збереження біологічного та ландшафтного різно�
маніття в рамках виконання щорічної програми Літопису природи, дослідження гідробіонтів
і біорізноманіття судинних рослин, розробка природоохоронних заходів та рекомендацій, вив�
чення процесів відновлення деградованих екосистем. 
Нинішній стан природоохоронної освіти: Еколого�освітня діяльність здійснюється співро�
бітниками Національного природного парку ”Синевир”, у складі адміністрації якого є відділ
рекреації та еколого�освітньої діяльності, що нараховує 4 особи. У межах угіддя прокладено
Синевирську екологічну стежку довжиною 4 км. При національному парку є музей екології.
Для школярів та студентів працює лісова школа, утримуються шкільні лісництва, проводить�
ся літня польова практика. Видаються буклети, плакати, листівки. Діють громадське
об’єднання ”Синій Вир” і дитяче екологічне об’єднання ”Паросток”. Проводяться екскурсії
для учнів та студентів.
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Поточний стан рекреації і туризму: На березі озера Синевир знаходиться туристський при�
тулок на 12 місць та колиба (кафе), а на відстані 1 км розташований кемпінг. Щорічно озеро
Синевир та Синевирську екологічну стежку відвідує близько 20 тис. осіб. 
Юрисдикція: Територіальна юрисдикція — Державна адміністрація у Закарпатській області.
Угіддя функціонально підпорядковане адміністрації Національного природного парку ”Сине�
вир” (збереження біорізноманіття, регуляція рекреаційної діяльності), який підпорядкований
Мінприроди України.
Орган управління: Адміністрація Національного природного парку ”Синевир”. Адреса: с. Си�
невир�Остріки, Міжгірський район, Закарпатська обл., 90041, тел./факс: (0314) 62 7740, e�
mail: synevyr@mail.uzhgorod.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Заповідники і національні природні парки України. — К.: Вища школа, 1999. — 230 с. 
2) Літопис природи Національного природного парку ”Синевир”, 11 томів (1991–2001 рр.) 
3) Червона книга України: Тваринний світ. — К.: УЕ, 1994. — 464 с. 
4) Червона книга України: Рослинний світ. — К.: УЕ, 1996. — 608 с.

24. Торфово�болотний масив Переброди

Укладачі:
Андрієнко Тетяна Леонідівна, д.б.н., професор, зав. міжвідомчою комплексною лабора�

торією наукових основ заповідної справи, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУ,
вул. Терещенківська, 2, Київ, 01601, тел./факс: (044) 272 3220, e�mail:
postmaster@ligazap.kiev.ua; 

Степанов Олексій Євгенович, директор, Рівненський природний заповідник, вул. Гоголя,
34а, м. Сарни, Рівненська обл., 34500, тел.: (036) 553 4763, e�mail: eco�safety@rias.rv.ua;

Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної
справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 23 травня 2005 р. 
Географічні координати: 51°43' пн. ш., 27°08' сх. д.
Розташування: Знаходиться на півночі Рівненської області на кордоні з Білоруссю, в Дубро�
вицькому районі, за 32 км на схід від м. Дубровиця (12 тис. жителів), 45 км на північний схід
від м. Сарни (32 тис. жителів), східніше від с. Переброди.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 138 м, середня — 140 м, максимальна — 143 м.
Площа: 12718 га.
Огляд: Болотний масив складається з декількох урочищ з різним рослинним покривом. Цен�
тральну частину займає урочище Корогод — відкрите дуже обводнене евтрофне та мезоевт�
рофне болото, де зосереджені низинні осоково�очеретяні угруповання. По його периферії пе�
реважають мезотрофні ценози. Урочище Теребуші в південній частині болотного масиву має
мезотрофний характер, переважають рідколісні ценози та ділянки лісових боліт. В урочищі
Попів Ліс у південно�західній частині масиву представлені чорновільшняки. У цілому ВБУ
відзначається периферійно�оліготрофним ходом розвитку, рідкісним для України. Угіддя є
дуже важливим для збереження типової бореальної болотяної флори і фауни. Флора угіддя
включає цінний комплекс гляціальних реліктів. Виявлено такі рідкісні види тварин, як леле�
ка чорний Ciconia nigra, журавель сірий Grus grus, глушець Tetrao urogallus, очеретянка прудка
Acrocephalus paludicola, рись звичайна Felis lynx. Угіддя входить до складу Рівненського при�
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родного заповідника і є одним з найбільш збережених торфово�болотних масивів в Ук�
раїнському Поліссі. 
Рамсарські критерії: 1, 2, 3.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Масив Переброди є унікальним для України і для Європи в цілому типом водно�
болотних угідь. Це велика ділянка периферійно�оліготрофного ходу розвитку, яка утво�
рилась на місці стояння льодовикових вод. У зв'язку з важкодоступністю ВБУ зберегло
природний стан. 

(2) В межах угіддя виявлено багато рідкісних видів флори, в т. ч. льодовикових реліктів. Тут
зростають 2 види рослин з Європейського червоного списку, 8 видів з Червоної книги Ук�
раїни, 9 видів із списку видів, що охороняються в Рівненській області. Є види тварин, зане�
сені до Європейського червоного списку та Червоної книги України.  Мезотрофні болота
належать до зникаючих в Європі типів природних середовищ, що визначені Резолюцією
4 (96) Постійного комітету Бернської конвенції (за № 54.5). Рідкісне осоково�шейхцерієво�
сфагнове угруповання (урочище Корогод) занесено до Зеленої книги України. 

(3) Угіддя є важливим для збереження типово поліської рослинності, флори і фауни. 
Біогеографічна характеристика: За геоботанічним районуванням України (1977) належить
до Поліської підпровінції Східноєвропейської провінції Європейської широколистяної об�
ласті. Належить до Західнополіського (Ковельсько�Сарненського) округу і складає його
крайню північно�східну частину. Континентальний біогеографічний регіон на карті Смарагдо�
вої мережі Європи. Належить до басейну річки Горинь, яка впадає на території Білорусі в р.
Прип’ять, а та, в свою чергу, — в Київське водосховище в середній ділянці р. Дніпро. 
Фізичні особливості ВБУ: За геоморфологічними умовами угіддя представляє собою заболо�
чену низовину, кристалічний фундамент якої залягає на глибині до 200 м і перекритий льодо�
виковими, водно�льодовиковими та алювіальними відкладами. Болото має торфові поклади.
За даними ”Торфяного фонда Украинской ССР” (ч. ІІ; 1969) воно віднесене до торфового ма�
сиву Піддубче (Поддубиче), більша частина якого розташована в Білорусі. Середня глибина
торфу для масиву Піддубче — 1,4 м, максимальна — 4 м. Торфи — перехідний та низинний;
верхній шар — сфагновий і осоково�сфагновий, нижні шари — переважно осоково�очеретяні та
очеретяні. Ґрунти дерново�підзолисті, торфово�болотні, мулувато�болотні, лучно�болотні, дер�
ново�підзолисті. Клімат угіддя порівняно вологий і теплий. Сума річних опадів становить
550–400 мм. Середньорічна температура повітря становить +6°С, найтеплішого місяця (ли�
пень) — +18,5°С, найхолоднішого місяця (січень) — –5,5°С. Величина випаровування з земної
поверхні становить у середньому 525–550 мм за рік.
Фізичні особливості водозбірної території: Болотний масив розташований у межиріччі
Ствиги та її притоки Льви. Є частиною великого болотного масиву Піддубче загальною пло�
щею 48 тис. га. Більша його частина знаходиться в межах Білорусі, а південна — в Україні. Бо�
лотний масив дає початок річці Льва (довжина 172 км, площа басейну — 2400 км2), яка впадає
на території Білорусі у Ствигу, притоку р. Прип’ять (довжина 761 км, площа басейну — 114
тис. км2). 
Гідрологічна цінність: Болото добре збереглося, не постраждало від осушувальної меліорації.
У дощове літо його центральна частина є непрохідною, з чим пов’язана назва болота і найб�
лижчого села — Переброди. У складі угіддя є декілька невеличких за площею озер. Під час ве�
ликих повеней, які трапляються раз на 10 років, територія угіддя майже повністю покри�
вається водою. Тривалість стояння високих рівнів води збільшується внаслідок підпору
водами Горині і, навіть, Прип’яті. 
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Тип ВБУ: U, Хр.
Екологічні особливості: В обводненій центральній частині з переважанням евтрофних та
мезотрофних боліт переважають ценози з домінуванням осоки омської Carex omskiana і очере�
ту Phragmites australis. Мінеральне живлення збіднене, про що свідчить наявність куртин
сфагнових мохів. Менш обводнена частина болота має суцільний сфагновий покрив. Перева�
жають ценози з домінуванням осоки пухнатоплодої Carex lasiocarpa та сфагнових мохів
Sphagnum fallax, S. palustre і S. obtusum. На підвищених піщаних гривах та острівцях перева�
жають соснові ліси вересові, зеленомохові, лишайникові та сфагнові. У південно�західній та
південній частинах ВБУ є ділянки вільшняків, у травостої яких переважають комиш лісовий
Scirpus sylvaticus та очерет.
Цінна флора: Із видів рослин, занесених до Європейського червоного списку, виявлено
смілку литовську Silene lithuanica (в світлих соснових лісах на піщаних грунтах) та козельці
українські Tragopogon ucrainicus (на сухих піщаних екотопах). Із видів, занесених до Черво�
ної книги України, трапляються росичка проміжна Drosera intermedia, верба чорнична Salix
myrtilloides, шейхцерія болотяна Scheuchzeria palustris, діфазіаструм Зейлера Diphasiastrum
zeillerii, пальчатокорінник м'ясочервоний Dactylorhiza incarnata, ситник бульбистий Juncus
bulbosus, шолудивник королівський Pedicularis sceptrum�carolinum, гудайєра повзуча Goodyera
repens. У Рівненській області охороняються верба лапландська Salix lapponum, латаття

сніжно�біле Nymphaea
candida, пухирники малий
Utricularia minor і середній
U. intermedia, ринхоспора
біла Rhynchospora alba,
росичка круглолиста
Drosera rotundifolia,
щитники австрійський
Dryopteris austriaca і
гребенястий D. cristata,
їжача голівка маленька
Sparganium minimum.
Цінна фауна:

В угідді поширені такі
види ссавців: козуля
Capreolus capreolus, лось
Alces alces, свиня дика Sus
scrofa, собака єнотовидний
Nyctereutes procyonoides,
бобер річковий Castor
fiber, ондатра Ondatra
zibethicus, куниця лісова
Martes martes, норки аме�
риканська Mustela vison та
європейська M. lutreola,
рись звичайна Felis lynx (1
сім’я) та вовк Canis lupus. 
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У фауні угіддя звичайними є види птахів водно�болотяного комплексу: пастушок Rallus
aquaticus, погонич звичайний Porzana porzana, слуква Scolopax rusticola, баранці звичайний
Gallinago gallinago та великий G. media, крижень Anas platyrhynchos, чирянки велика A.
querquedula та мала A. crecca, а також борові види: тетерук Lyrurus tetrix та орябок Tetrastes
bonasia. На території угіддя виявлено очеретянку прудку Acrocephalus paludicola (не є чис�
ленною) — вид з Європейського червоного списку та Червоної книги України. Крім того, тут
трапляються види, занесені до Червоної книги України, зокрема лелека чорний Ciconia nigra
(5–6 гнізд), журавель сірий Grus grus (близько 12 ос.), глушець Tetrao urogallus (більше
6 пар), змієїд Circaetus gallicus (2–3 гнізда), кульон великий Numenius arquata. 

Плазуни: гадюка звичайна Vipera berus, вуж звичайний Natrix natrix, веретільниця ламка
Anguis fragilis, ящірки живородна Lacerta vivipara та прудка L. agilis, черепаха болотяна Emys
orbicularis. До Червоної книги України занесено мідянку Coronella austriaca.

Із земноводних поширений тритон гребінчастий Triturus cristatus. 
Соціальні та культурні цінності: Переброди, як і інші болотні масиви Рівненського природного
заповідника, мають велике наукове та науково�пізнавальне значення, оскільки постгляціальні бо�
лотні масиви цього типу в Центральній Європі майже відсутні. Як пограничний з Білоруссю, ма�
сив може увійти до складу міждержавної природно�заповідної території.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: Державна власність на землю, що передана в
постійне користування адміністрації Рівненського природного заповідника. Адміністрації за�
повідника видано Акт на право постійного користування землею. Прилеглі землі: поряд зна�
ходяться приватні сільськогосподарські (рілля, сінокоси, пасовища, сади) і державні лісогос�
подарські землі, а також землі населених пунктів (приватні та муніципальні).
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: Угіддя знаходиться у
межах природоохоронної території — Рівненського природного заповідника; на його території
здійснюються природоохоронні заходи, включаючи протипожежні і санітарні рубки. При�
леглі землі: Здійснюються такі види діяльності, як вирощування зернових, картоплі, льону та
овочів, сінокосіння і випасання худоби, заготівля деревини, збір ягід і грибів, полювання, лю�
бительське рибальство, рекреація.
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: ВБУ:
Віддалений вплив на північну частину ВБУ мало проведення у 1970–1980 рр. меліоративних
робіт на прилеглій території Білорусі, який впродовж останніх 20 років виявляється у
збільшенні заліснення цієї частини масиву, особливо навколо мінеральних островів. Болото
Переброди є великим обводненим важкопрохідним масивом у малозаселеній місцевості і вхо�
дить до складу природного заповідника, що мінімізує антропогенний вплив. У 2003 р. горів
сухий ліс на мінеральних грядах, пізніше проводилося розчищення цієї території. Біля сіл ви�
кошуються ділянки помірного зволоження. Прилеглі землі: осушувальна меліорація,
сільськогосподарські та лісогосподарські роботи, полювання. 
Вжиті природоохоронні заходи: 3 квітня 1999 р. Указом Президента України створено
Рівненський природний заповідник (47046,8 га), однією з чотирьох ділянок якого став
торфово�болотний масив Переброди (12718 га). У лісах здійснюються протипожежні заходи і
санітарні рубки. Менеджмент біорізноманіття здійснюється відповідно до закону ”Про при�
родно�заповідний фонд України” (1991 р.) та Положення про Рівненський природний за�
повідник (1999 р., із змінами 2001 р.).
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Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Розробка спеціального ме�
неджмент�плану для цього ВБУ міжнародного значення. Заплановано розробити Проект ор�
ганізації території та охорони природних комплексів Рівненського природного заповідника. 
Поточні наукові дослідження та можливості: Щорічно здійснюються наукові дослідження у
рамках розробки Літопису природи Рівненського природного заповідника. Наукові
дослідження здійснюються переважно науковими співробітниками заповідника та інституту�
куратора — Рівненського державного технічного університету (м. Рівне). У штаті заповідника
— 4 наукових співробітники, які працюють у науковому відділі. Серед головних напрямів
досліджень: моніторинг стану збереження біологічного та ландшафтного різноманіття в рам�
ках виконання щорічної програми Літопису природи, дослідження іхтіофауни, земноводних,
птахів та ссавців. Ботанічні дослідження здійснювались Т. Л. Андрієнко, Л. С. Балашовим, О.
І. Прядко у 1975 р., а також Т. Л. Андрієнко та О. І. Прядко у 2002–2004 рр. 
Нинішній стан природоохоронної освіти: У складі Рівненського природного заповідника є
відділ екологічної освіти, який на регулярній основі здійснює еколого�освітню діяльність.
Співробітники заповідника проводять регулярні заняття зі школярами, олімпіади для шко�
лярів та студентів місцевих навчальних закладів. 
Юрисдикція: Територіальна юрисдикція — Державна адміністрація у Рівненській області.
Угіддя функціонально підпорядковане адміністрації Рівненського природного заповідника
при Державному комітеті лісового господарства України. 
Орган управління: Адміністрація Рівненського природного заповідника. Адреса: урочище
Дубки, м. Сарни, Рівненська обл., 34500, тел./факс: (03655) 347 63, тел.: (03655) 347 52, e�
mail: rpz@sowa.com.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Андрієнко Т. Л., Балашов Л. С., Прядко О. І. Унікальний болотний масив Переброди на
Ровенщині // Укр. ботан. журн. — 1976. — Т. 33. — № 5. — С. 532–536. 

2) Андриенко Т. Л., Шеляг�Сосонко Ю. Р. Растительный мир Украинского Полесья в аспек�
те его охраны. — К.: Наукова думка, 1983. — 216 с. 

3) Заповідники і національні природні парки України. — К.: Вища школа, 1999. — 230 с. 
4) Літопис природи Рівненського природного заповідника, 2 томи (2000, 2001 рр.)
5) Стеценко М. П., Парчук Г. В., Клєстов М. Л., Осипова М. О., Мельничук Г. О., Андрієвська

О. Л. Водно�болотні угіддя України: Інформаційні матеріали. / За ред. М. П. Стеценка. —
К., 1999.

6) Червона книга України: Тваринний світ — К.: УЕ, 1994. — 464 с. 
7) Червона книга України: Рослинний світ — К.: УЕ, 1996. — 608 с. 
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25. Поліські болота

Укладачі:
Бумар Галина Йосипівна, к.б.н., заступник директора, Поліський природний заповідник, с.

Селезівка, Овруцький р�н, Житомирська обл., 11122, тел.: (04148) 63 333, e�mail:
postmaster@eco07.freenet.kiev.ua; 

Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної
справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 7 квітня 2003 р.
Географічні координати: 51°31' пн. ш., 27°56' сх. д.
Розташування: Північ Житомирської області України на кордоні з Білоруссю, Овруцький
район, с. Селезівка; за 60 км на захід від м. Овруч (близько 20 тис. жителів) та 80 км на
північний захід від м. Коростень (80 тис. жителів).
Висота над рівнем моря: середня — 150 м.
Площа: 2145 га.
Огляд: Типовий водно�болотний комплекс Полісся — одного з найбільших заболочених
регіонів Європи. Включає ділянки верхових і перехідних боліт Міроші та перехідних і низин�
них боліт у заплавах малих річок Жолобниці та її притоки Болотниці, що входять до складу
Поліського природного заповідника. Верхові болота є оліготрофними, переважно представ�
лені сосново�пухівково�сфагновими угрупованнями, перехідні — мезотрофними сосново�бе�
резовими і чагарниково�осоково�сфагновими ценозами, низинні — евтрофними очеретяними,
осоковими та лісовими. На водних плесах річок трапляються рідкісні формації латаття
сніжно�білого Nymphaea candida та глечиків жовтих Nuphar lutea. Характерними видами є
рідкісні шейхцерія болотяна Scheuchzeria palustris, журавлина дрібноплода Oxycoccus microcar�
pus, росичка проміжна Drosera intermedia. Угіддя дуже цінне для збереження рідкісних і зни�
каючих в Україні та Європі видів тварин, зокрема птахів — деркача Crex crex, лелеки чорного
Ciconia nigra, журавля сірого Grus grus; ссавців — рисі звичайної Felix lynx та видри річкової
Lutra lutra. 
Рамсарські критерії: 1, 2.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Включає типові для Полісся ділянки верхових (оліготрофних), перехідних (мезотроф�
них) та низинних (евтрофних) боліт, заплав малих річок. Значна частина боліт рідко
заліснена березою пухнастою Betula pubescens та вільхою чорною Alnus glutinosa, кущи�
ками верб лапландської Salix lapponum, чорничної S. myrtilloides та розмаринолистої
S. rosmarinifolia. Тут також сформувався типовий для Полісся фауністичний комплекс. 

(2) Є дуже цінним для збереження рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин в Україні
та Європі. У межах угіддя трапляються занесені до Зеленої книги України угруповання
латаття сніжно�білого Nymphaea candida, глечиків жовтих Nuphar lutea, водяного горіха
плаваючого Trapa natans та їжачої голівки малої Sparganium minimum. Угіддя у складі
Поліського природного заповідника входить до мережі найцінніших територій України,
складеної за Програмою визначення територій, важливих для існування птахів (Important
Bird Area Programme), насамперед завдяки гніздуванню змієїда Circaetus gallicus (1–2 па�
ри) та могильника Aquila heliaca (1 пара).
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Біогеографічна характеристика: Континентальний біогеографічний регіон на карті Смараг�
дової мережі Європи. За геоботанічним районуванням України — Поліська підпровінція (Жи�
томирське Полісся) Східноєвропейської провінції Європейської широколистяної області.
Знаходиться в басейні річки Уборть, яка впадає на території Бєларусі в р. Прип’ять, а та, в
свою чергу, — в Київське водосховище в середній ділянці р. Дніпро.
Фізичні особливості ВБУ: Угіддя розташоване у межах північної частини Українського кри�
сталічного щита, що є найдавнішим ядром формування Східноєвропейської платформи і має
незначний за потужністю осадовий покрив. Район угіддя належить до Житомирської ділян�
ки Українського Полісся і представляє собою сукупність високих піщаних гряд, дюн і валів,
що утворилися в льодовиковий період, та понижень між ними, які зайняті долинами річок та
болотами. До складу угіддя включені переважно заплави малих річок басейну Прип’яті —
Уборті і Болотниці з системою боліт між ними. Рельєф формується річковими заплавами,
торфовими відкритими та лісовими болотами, а також сосновими лісами. Торфові болота
(подекуди поклади торфу досягають 5 м і більше), формування яких почалось ще 8–9 тис.
років тому, займають майже 65% території угіддя. Поширені дерново�слабкопідзолисті ґрун�
ти, часто оглеєні, трапляються болотні ґрунти. Западини між піщаними пагорбами вкриті
торфово�глеєвими ґрунтами і торфовищами. Клімат помірно континентальний. Середні тем�
ператури повітря: річна — +6,5°С, січня — –4°С, липня — +18°С. Річні суми опадів складають
близько 530–400 мм. Тривалість періоду зі стійким сніговим покривом — у середньому 90 діб.
Позитивний баланс вологи. Типовим явищем у зимовий час є відлиги.
Фізичні особливості водозбірної території: ВБУ знаходиться в басейні р. Уборть (довжина —
292 км, площа басейну — 5820 км2), яка бере початок у Житомирській області та впадає на те�
риторії Бєларусі в притоку Дніпра — р. Прип’ять (довжина — 761 км, площа басейну —
114 тис. км2). Безпосередньо у межах угіддя протікає притока р. Уборті — р. Жолобниця (до�
вжина – 113 км, площа басейну —1460 км2) зі своєю притокою Болотницею (довжина — 26 км,
площа басейну — 143 км2).
Гідрологічна цінність: Верхові та перехідні болота масиву Міроші живляться переважно до�
щовими та сніговими водами, тимчасом як інша ділянка угіддя — заплавного типу. Русло Бо�
лотниці є дещо спрямленим, оскільки по ній сплавляли ліс. Дно Жолобниці зараз значно за�
мулене, на русловій ділянці багато повалених дерев. Постійний льодостав на річках
встановлюється у третій декаді листопада, скресання льоду відбувається на початку березня.
Під час весняних повеней територія угіддя практично повністю заливається водою. Межен�
ний період відмічається в кінці серпня.
Тип ВБУ: Хр, U, М, W, Тs, 9.
Екологічні особливості: Верхові оліготрофні болота масиву Міроші представлені переважно
типовими сосново�пухівково�сфагновими (Pinus sylvestris — Eriophorum vaginatum — Sphagnum
cuspidatum) угрупованнями, хоча і трапляються унікальні болітця з домінуванням сфагнумів
бурого Sphagnum fuscum і червоного S. rubellum, а перехідні мезотрофні — сосново�березовими
і чагарниково�осоково�сфагновими ценозами. Для низинних евтрофних та перехідних мезот�
рофних боліт у заплавах Жолобниці і Болотниці характерні очеретяні (Phragmites australis),
осокові (Carex lasiocarpa) та лісові угруповання; серед водяних рослинних ценозів — угрупо�
вання водяного горіха плаваючого Trapa natans, латаття білого Nymphaea alba, глечиків жовтих
Nuphar lutea та їжачої голівки малої Sparganium minimum.
Цінна флора: До Червоної книги України занесено один вид водоростей — бульбохету майжек�
вадратну Bulbochaete subquadrata; 3 види мохоподібних — сфагнуми м’який Sphagnum molle, бли�
скучий S. subnitens і тоненький S. tenellum; 3 види плауноподібних — плаун річний Lycopodium
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annotinum, діфазіаструм сплюснутий Diphasiastrum complanatum, лікоподіелу заплавну
Lycopodiella inundata, а також 21 вид покритонасінних Magnoliophyta (Angiospermae), в т. ч. гу�
дайєру повзучу Goodyera repens, пальчатокорінник Фукса Dactylorhiza fuchsii, любку дволисту
Platantera bifolia, водяний горіх плаваючий Trapa natans, росичку проміжну Drosera intermedia,
ситник бульбистий Juncus bulbosus, журавлину дрібноплоду Oxycoccus microcarpus та інші. У ме�
жах оліготрофних боліт з бурими та червоними сфагновими мохами ростуть реліктові та
рідкісні арктобореальні види, зокрема шейхцерія болотна Scheuchzeria palustris та журавлина
дрібноплода. В угідді трапляються занесені до Європейського червоного списку глобально враз�
ливих видів рослин і тварин козельці українські Tragopogon ucrainicus, що зростають на річкових
пісках. Значну наукову цінність становлять місцезнаходження реліктових видів: верб ла�
пландської Salix lapponum і чорничної S. myrtilloides, осоки багнової Carex limosa, шолудивника
королівського Pedicularis sceptrum�carolinum. 
Цінна фауна:

З ссавців досить поширені бобер річковий Castor fiber (близько 40 особин), свиня дика Sus
scrofa, єнотовидний собака Nyctereutes procyonoides та інші. На території угіддя селяться такі
“червонокнижні” види, як рись звичайна Felix lynx (1 сім’я постійно) та видра Lutra lutra (1
сім’я). 

Серед птахів досить часто трапляються лелека білий Сiconia ciconia, чайка Vanellus vanellus,
крижень Anas platyrhynchos, чепура велика Egretta alba. Серед видів птахів, занесених до Чер�
воної книги України і Європейського червоного списку, а також до переліків Бонської та
Бернської конвенцій, поширені деркач Crex crex (2 пари), лелека чорний Ciconia nigra (2 па�
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ри), журавель сірий Grus grus (3 пари), баранець звичайний Gallinago gallinago (більше 30 пар),
слуква Scolopax rusticola (більше 20 пар), коловодник лісовий Tringa ochropus (більше 40 пар).
На територію угіддя у пошуках корму постійно залітають рідкісні в Україні та Європі змієїд
Circaetus gallicus, балабан Falco cherrug, підорлик малий Aquila pomarina, могильник A. heliaca
та інші. 

Характерні види: плазунів — черепаха болотяна Emys orbicularis і гадюка звичайна Vipera
berus; земноводних — жаби гостроморда Rana arvalis та ставкова R. lessonae; риб — щука
звичайна Esox lucius, лин озерний Tinca tinca, в’юн звичайний Misqurnus fossilius, миньок
річковий Lota lota. 
Соціальні та культурні цінності: Рибне та лісове господарство (крім санітарних рубок у межах
лісів штучного походження) не ведуться. Поряд з угіддям знаходять залишки поселень V�ІІ ти�
сячоліть до н.е., бронзові прикраси скіфського періоду (V�IV ст. до н.е.), курганні могильники
ранньослов`янського часу (VI�VII ст. н.е.), давньоруські городища (IX�XII ст. н.е.).
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: Державна власність на землю, передану в
постійне користування адміністрації Поліського природного заповідника. Адміністрації за�
повідника видано Акт на право постійного користування землею. Прилеглі землі: Близько
12600 га знаходяться в постійному користуванні адміністрації Поліського природного за�
повідника, за ними — землі інших користувачів у межах охоронної зони Поліського природ�
ного заповідника (9878 га); державні землі лісового фонду, підпорядковані державному
об’єднанню ”Житомирліс”, приватні сільськогосподарські (рілля, сінокоси, пасовища, сади)
і державні лісогосподарські землі; землі населених пунктів (приватні та муніципальні). 
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: знаходиться у межах
природоохоронної території, тому тут здійснюються лише наукові дослідження, природоохо�
ронні заходи, включаючи протипожежні і санітарні рубки. Прилеглі землі: Така ж діяльність,
що і в межах угіддя і на інших ділянках Поліського природного заповідника; в охоронній зоні
заповідника — рільництво (вирощування зернових, картоплі, льону та овочів), сінокосіння та
випасання худоби; заготівля деревини, збір ягід та грибів, полювання та аматорське рибальст�
во, рекреація.
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: ВБУ: осу�
шувальна меліорація, рубки лісу. Прилеглі землі: ведення сільського господарства (розорю�
вання земель, випасання худоби, сінокосіння), лісового господарства (рубки дерев), полюван�
ня, збір ягід та грибів, рекреація.
Вжиті природоохоронні заходи: Територія угіддя повністю входить до складу Поліського
природного заповідника площею 20097 га, створеного Постановою Уряду України від 12 лис�
топада 1968 р. № 568 ”Про організацію нових державних заповідників в Українській РСР”.
Навколо нього створена Охоронна зона площею 9878 га (затверджена Постановою Уряду Ук�
раїни від 29 листопада 1972 р. № 544). Менеджмент біорізноманіття здійснюється відповідно
до Закону ”Про природно�заповідний фонд України” (1991 р.), Положення про Поліський
природний заповідник (1994 р.) та Проекту організації території та охорони природних ком�
плексів Поліського природного заповідника (1998 р.).
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Розпочато розробку Проекту
організації (менеджмент�плану) території та охорони природних комплексів Поліського при�
родного заповідника. Заплановано розробку низки менеджмент�планів для збереження окре�
мих рідкісних видів флори і фауни. Буде розроблено спеціальний менеджмент�план для вод�
но�болотного угіддя міжнародного значення.
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Поточні наукові дослідження та можливості: Щорічно переважно науковими співробітника�
ми заповідника та інституту�куратора — Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
— здійснюються наукові дослідження у рамках розробки Літопису природи Поліського при�
родного заповідника. У штаті заповідника — 4 наукових співробітника, які працюють у науко�
вому відділі. Серед головних напрямів досліджень: моніторинг стану збереження біологічно�
го та ландшафтного різноманіття в рамках виконання щорічної програми Літопису природи;
довгостроковий моніторинг популяцій рідкісних видів рослин; поліпшення умов збереження
рисі звичайної Felis lynx; розвиток боліт. Наукова діяльність заповідника проводиться згідно з
науковим профілем заповідника як центру по вивченню та збереженню поліської флори і фа�
уни.
Нинішній стан природоохоронної освіти: Візит�центр знаходиться в адміністративному
приміщенні Поліського природного заповідника у с. Селезівка (Овруцький район Жито�
мирської області). Працівники заповідника регулярно проводять заняття для школярів
сусідніх із заповідником сіл і студентів та здійснюють екскурсії екостежкою, прокладеною по�
ряд, яка частково заходить на територію угіддя.
Нинішній стан рекреації і туризму: Не розвинуті. 
Юрисдикція: Територіальна юрисдикція — Державна адміністрація у Житомирській області.
Угіддя функціонально підпорядковане адміністрації Поліського природного заповідника при
Державному комітеті лісового господарства України.
Орган управління: Адміністрація Поліського природного заповідника. Адреса: с. Селезівка,
Овруцький район, Житомирська обл., 11122, тел./факс: (041) 483 1283, e�mail:
postmaster@eco07.freenet.kiev.ua; zhytomyr@polesye.net.
Бібліографічні джерела:

1) Заповідники і національні природні парки України. — К.: Вища школа, 1999. — 230 с. 
2) Літопис природи Поліського природного заповідника, 22 томи (1978–2001 рр.)
3) Полесский государственный заповедник. Растительный мир / Андриенко Т. Л., Попович

С. Ю., Шеляг�Сосонко Ю. Р. — К.: Наукова думка, 1986. — 208 с. 
4) Червона книга України: Тваринний світ. — К.: УЕ, 1994. — 464 с. 
5) Червона книга України: Рослинний світ. — К.: УЕ, 1996. — 608 с.

26. Заплава Десни

Укладачі:
Панченко Сергій Миколайович, к.б.н., заступник директора, Національний природний парк

”Деснянсько�Старогутський”, вул. Новгород�Сіверська, 63, м. Середина�Буда, Сумська
обл., 41000, тел.: (054) 519 1449, e�mail: sepa74@yandex.ru, ecosumy@utel.net.ua; 

Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника Державної служби заповідної
справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 7 квітня 2003 р.
Географічні координати: центр — 52°19' пн. ш., 33°23' сх. д., південно�західний кут — 52°14'12''
пн. ш., 33°30'15'' сх. д., північно�східний кут — 52°34'11'' пн. ш., 33°44' сх. д.
Розташування: Угіддя розташоване на північно�західному схилі Дніпровсько�Донецької запа�
дини в басейні р. Десна поблизу кордону України з Росією. Середина�Будський район Сумської
області (біля сіл Нововасилівка, Очкине, Журавка, Боровичі) і Новгород�Сіверський район
Чернігівської області (біля сіл Грем’яч, Камінь, Кремський Бугор, Пушкарі, Рогівка). Угіддя зна�
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ходиться за 45 км на захід від м. Середина�Буда (близько 8 тис. жителів) Сумської області та за
17 км на північ від м. Новгород�Сіверський (близько 15 тис. жителів) Чернігівської області.
Водно�болотне угіддя обмежене з півночі державним кордоном, із заходу — правим корінним
берегом Десни, зі сходу — боровою терасою Десни. На півдні межа ВБУ проходить між селами
Рогівка та Лесконоги перпендикулярно до заплави.
Висота над рівнем моря: середня — 120 м, максимальна — 130 м.
Площа: 4270 га.
Огляд: Угіддя представляє собою широку заплаву р. Десна з численними старицями, заплав�
ними озерами з розвинутою прибережно�водяною рослинністю, торфовими болотами і лука�
ми, невеличкими ділянками заплавних лісів. Це забезпечує належні умови для відтворення
місцевої водно�болотяної орнітофауни, насамперед видів родин: Качкові Anatidae, Чаплеві
Ardeidae і Пастушкові Rallidae, а також іхтіофауни, зокрема рідкісного виду з родини осетро�
вих — стерляді Acipenser ruthenus. Східна частина угіддя в межах Сумської області входить до
складу Національного природного парку ”Деснянсько�Старогутський”. Це одна з найбільш
збережених ділянок долини р. Десни на території України.
Рамсарські критерії: 1, 2, 3, 4, 7, 8.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Угіддя є типовою і водночас однією з найкраще збережених у природному стані ділянок
Десни і представляє собою розвинену річкову мережу з численними старицями, озерами,
болотами і заплавними лучними ділянками з відповідними типами рослинності: водяною
та прибережно�водяною, болотяною, чагарниковою, лучною та, частково, лісовою.

(2) Збереженість водяної рослинності засвідчує наявність рідкісних водяних угруповань з
домінуванням горіха плаваючого Trapa natans, плавуна щитолистого Nymphoides peltata та
сальвінії плаваючої Salvinia natans, занесених до Зеленої книги України. Типові для за�
плав Десни перезволожені луки відзначаються високим біорізноманіттям і якнайкраще
характеризують специфіку Східного (Новгород�Сіверського) Полісся. Угіддя підтримує
існування низки видів риб, ссавців та птахів, що занесені до Червоної книги України та
Червоного переліку IUCN. 

(3) Угіддя є надзвичайно важливим для збереження біорізноманіття Поліської низовини —
найбільш обводненої і заболоченої ділянки Континентального біогеографічного регіону
Європи. Серед прибережно�водяної рослинності масово гніздяться види птахів водно�бо�
лотяного комплексу, біля води поширені ссавці. 

(4) Угіддя надзвичайно важливе для гніздування птахів. 
(7) Угіддя важливе для збереження досить значного різноманіття (33 види риб) іхтіофауни,

характерної для басейну Десни і Дніпра в цілому. 
(8) Рідкісний вид стерлядь Acipenser ruthenus постійно нереститься у квітні–травні біля се�

ла Очкине на глибинах більше 10 м. Всі види риб, які поширені в угідді, мають належні
умови для нересту та нагулу; молодь риб скочується вниз по річці, збагачуючи іхтіофау�
ну нижніх ділянок річки та її приток. 

Біогеографічна характеристика: Континентальний біогеографічний регіон на карті Смараг�
дової мережі Європи. Належить до басейну р. Десна, яка впадає у р. Дніпро в його середній
течії. За фізико�географічним районуванням України (1968) належить до Придеснянського
району Новгород�Сіверської фізико�географічної області Українського Полісся; за геобо�
танічним районуванням України (1977) — до Шосткінського району соснових лісів зеленомо�
хових Чернігівсько�Новгород�Сіверського (Східнополіського) округу Поліської підпровінції
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Східноєвропейської провінції широколистяних лісів. У зоогеографічному відношенні це
Поліський округ Європейської підобласті Голарктичної області.
Фізичні особливості ВБУ: Згідно з геоморфологічним районуванням територія угіддя
відноситься до Придніпровської області пластово�акумулятивних низових рівнин
Східноєвропейської рівнини. Угіддя є низинною рівниною, складеною флювіогляціальни�
ми та древньоалювіальними породами. Рельєф має крупні та малі форми. Серед крупних
виділяються річкові та водно�льодовикові терасові поверхні, древні долини та давньо�
озерні западини. Угіддя в основному є заплавою Десни. Русло річки сильно меандрує; є
багато невеликих заплавних озер. З ґрунтів переважають дерново�середньопідзолисті і

дерново�сильнопідзолисті
піщані і супіщані ґрунти, що
формуються на флювіог�
ляціальних пісках і супісках.
Болота заплави Десни і за�
плавні луки заторфовані.
Клімат угіддя є помірно�кон�
тинентальним. Середньорічна
температура повітря стано�
вить +5,4°С, найтеплішим
місяцем року є липень
(+18,6°С), найхолоднішим —
січень (–8°С). Безморозний
період становить 140 днів,
стійкий сніговий покрив ста�
новить в середньому 110 днів. 
Фізичні особливості во�
дозбірної території: Угіддя зна�
ходиться у межах заплави най�
довшої (1130 км) притоки
Дніпра — р. Десна. Довжина
русла від витоків до ВБУ —
близько 720 км. Площа басейну
до території ВБУ — 36 тис. км2

(загальна — 89 тис. км2). Тери�
торія угіддя знаходиться у ме�
жах зони помірної водності. За�
вдяки великій кількості опадів
(550–400 мм), значному моду�
лю стоку (до 4,5 л/сек з 1 км2) і
г е о м о р ф о л о г і ч н и м
особливостям району, тут добре
виражена річкова мережа з чис�
ленними старицями, озерами,
болотами і лучними ділянками.
В межах угіддя русло меандрує,
має велику кількість проток, а
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місцями поділяється на рукави. Ширина русла — від 60 до 400 м з глибиною в меженний
період 2,5–4 м. Максимальна швидкість течії становить 1 м/с, а мінімальна — 0,3 м/с. Серед�
ня витрата води — 168, максимальна — 23000 м3/сек. Модуль поверхневого стоку в регіоні —
3,2–3,6 л/сек з 1 км2. Заплава має ширину 3–4 км. Інші річки в межах угіддя: Судость,
Знобівка, Ствига, Пятна, Рогозна. Лісистість басейну — близько 25%. Живлення річок міша�
не з переважанням снігового та весняного стоку. Більша частина стоку припадає на талі води,
тому весною настає повінь. Амплітуда коливань рівнів води досягає 3–4 м. Ці повені сприя�
ють обміну генетичним матеріалом, особливо для водної фауни, між заплавними водоймами.
Мутність води — 20–50 г/м3. Територія угіддя відноситься до Дніпровсько�Донецького басей�
ну підземних вод в четвертинних відкладах. Гідрографічна мережа розміщується вище заля�
гання основних підземних водоносних горизонтів і значно збагачує  підземну водну мережу.
Гідрологічна цінність: Важливим є значення угіддя для біологічного очищення води. Воду з
Десни споживають такі міста, як Київ, Чернігів, Новгород�Сіверський, Короп.
Тип ВБУ: М, Р, U, Хр, 9.
Екологічні особливості: Рослинний покрив угіддя представлений комплексом водно�болотя�
ної та заплавної рослинності: водяної, прибережно�водяної, болотяної, чагарникової, лучної та
частково лісової. Навколо озер переважають угруповання лепешняку великого Glyceria maxi�
ma та куги озерної Schoenoplectus lacustris, а уздовж русла та рукавів — сусака зонтичного
Butomus umbellatus та стрілолиста стрілолистого Sagittaria sagittifolia. У руслі Десни серед
справжньої водяної рослинності виявлені угруповання рдесника пронизанолистого
Potamogeton perfoliatus, глечиків жовтих Nuphar lutea і навіть плавуна щитолистого
Nymphoides peltata. Серед водяної рослинності головні формації представлені лататтям білим
Nymphaea alba та глечиками жовтими; рослинність низинних евтрофних боліт представлена
здебільшого формацією очерету Phragmites australis, осоки омської Carex omskiana, рогозів ши�
роколистого Thypha latifolia та вузьколистого T. angustifolia, лепешняку плаваючого Glyceria
fluitans.

Русло річки здебільшого оточене заростями верб тритичинкової Salix triandra та кошикової
S. viminalis. Серед заростей верб трапляються переліски з осики, дуба, ясена. Верхівки прирус�
лових валів займають ценози куничника наземного Calamagrostis epigeios, мітлиці виноградни�
кової Agrostis vinealis, осоки ранньої Carex praecox, костриці червоної Festuca rubra. У цент�
ральній частині заплави комплекс рослинності складається з водойм (стариць, озер),
міжгривних боліт, заростей верб, що їх оточують. 

Основним типом рослинності за площею є заплавні перезволожені луки, які знаходяться
між головним руслом і старицями ріки та поряд з ними — справжні луки із домінуванням ко�
стриці червоної, мітлиці гігантської Agrostis gigantea, китника лучного Alopecurus pratensis,
щучнику дернистого Deschampsia caespitosa, осоки лисячої Carex vulpina. На перезволожених
екотопах формуються болотисті луки, на яких домінантами виступають бекманія звичайна
Beckmannia eruciformis, осока гостра Carex acuta, лепешняк плаваючий, очеретянка звичайна
Phalaroides arundinacea. У рельєфі притерасної частини заплави наявні широкі рівні ділянки,
ділянки з легкохвилястим рельєфом, широкі зниження і дуже глибокі западини. У знижен�
нях створюються умови для формування угруповань гідрофільних осок, а також вільшняків.
Зі сходу водно�болотне угіддя оточене великими масивами соснових лісів.
Цінна флора: Флора судинних рослин налічує 594 види. Тут виявлено 6 видів вищих судин�
них рослин, занесених до Червоної книги України, зокрема водяний горіх плаваючий Trapa
natans, плавун щитолистий Nymphoides peltata, сальвінія плаваюча Salvinia natans, які є
домінантами рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, а водяний горіх
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плаваючий та сальвінія плаваюча також занесені до додатку Бернської конвенції. Серед інших
видів слід назвати пальчатокорінники Фукса Dactylorhiza fuchsii та м’ясочервоний D. incarna�
ta, вербу Старке Salix starkeana. На території цього екологічного ядра відмічено 23 види з
регіонального списку рідкісних видів Сумської та Чернігівської областей. Серед них латаття
сніжно�біле Nymphaea candida, осока Гартмана Carex hartmanii, гронянка багатороздільна
Botrychium multifidum, яка також включена до Додатку I Бернської конвенції.
Цінна фауна: Список хребетних тварин налічує 261 вид, в тому числі 1 вид круглоротих, 33 —
риб, 12 — земноводних, 7 — плазунів, 154 — птахів і 30 — ссавців. На території ВБУ представ�
лено 13 видів хребетних, занесених до Червоної книги України, та 24 регіонально�рідкісних
види, що охороняються в Сумській обл. 

Біля води поширені ссавці: полівка водяна Arvicola terrestris та ондатра Ondatra zibethicus,
рідше бобер річковий Castor fiber та видра річкова Lutra lutra (глобально вразливий вид). На
заплавних луках часто трапляється кріт європейський Talpa europaea та єнотовидний собака
Nyctereutes procyonoides.

Серед птахів звичайними є крижень Anas platyrhynchos, чирянка велика A. querquedula, попе�
люх Aythya ferina, деркач Crex crex (глобально вразливий вид, зареєстровано не менше 20 осо�
бин), чайка Vanellus vanellus, коловодник звичайний Tringa totanus, баранці звичайний Gallinago
gallinago та великий G. media (глобально вразливий вид, 5–10 пар), щеврик лучний Anthus
pratensis, плиска жовта Motacilla flava, очеретянка лучна Acrocephalus schoenobaenus, трав’янка
лучна Saxicola rubetra, синьошийка Luscinia svecica та інші види.  Серед прибережно�водяної
рослинності масово гніздяться види птахів водно�болотяного комплексу: пірникози велика
Podiceps cristatus та чорношия P. nigricollis, бугай Botaurus stellaris, бугайчик Ixobrychus minutus,
пастушок Rallus aquaticus, погоничі звичайний Porzana porzana та малий P. parva, курочка водя�
на Gallinula chloropus, лиска Fulica atra, крячки чорний Chilodonias niger, білокрилий C. leu�
copterus та білощокий C. hybrida. У заростях очерету влаштовують гнізда очеретяний лунь
Circus aeroginosus, кобилочка солов’їна Locustella luscinioides, очеретянки ставкова Acrocephalus
scirpaceus та велика A. arundinaceus. На берегових схилах роблять свої нори�гнізда ластівка бе�
регова Riparia riparia та рибалочка Alcedo atthis. 

Між новим та старим руслами Десни в околицях села Очкине існує колоніальне поселення
пірникіз, качок, куликів, мартинів та крячків. Тут постійно гніздяться рідкісні види: качки —
шилохвіст Anas acuta і широконіска A. clypeata; кулики — мородунка Xenus cinereus, брижач
Philomachus pugnax, грицик великий Limosa limosa, пісочник малий Charadrius dubius; мартини
— звичайний Larus ridibundus та малий L. minutus; крячки — річковий Sterna hirundo та малий
S. albifrons.

У межах угіддя трапляються рідкісні в Україні та в цілому в Європі види птахів: лелека чор�
ний Ciconia nigra, скопа Pandion haliaetus, змієїд Circaetus gallicus, орлан�білохвіст Haliaeetus all�
bicilla, кулик�сорока Haematopus ostralegus (кілька пар і лише у посушливі роки), коловодник
ставковий Tringa stagnatilis (5–10 пар). 

Риби. У складі іхтіофауни Десни та заплавних водойм найпоширеніші щука звичайна Esox
luceus, плітка звичайна Rutilus rutilus, пічкур звичайний Gobio gobio, верховодка Alburnus albur�
nus та окунь річковий Perca fluviatilis, дещо рідше — краснопірка Scardinius erythrophthalmus,
лин озерний Tinca tinca, лящ звичайний Abramis brama, короп звичайний Cyprinus carpio, сом
європейський Silurus glanis, в’юн звичайний Misgurnus fossilis, миньок річковий Lota lota, в’язь
звичайний Leuciscus idus та інші. Біля с. Очкине на глибині понад 10 м у квітні–травні постійно
нереститься рідкісний вид — стерлядь Acipenser ruthenus, на ділянках з піщаним дном
трапляється марена дніпровська Barbus barbus borysthenicus, постійно реєструється мінога ук�
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раїнська Eudontomyzon mariae — види, занесені до Червоної книги України. Також в угідді
постійно зустрічаються регіонально рідкісні види риб — підуст Chondrostoma nasus, вугор євро�
пейський Anquilla anquilla, йорж�носар Acerina acerina.

Плазуни представлені черепахою болотяною Emys orbicularis, вужем звичайним Natrix natrix
та мідянкою Coronella austriaca, земноводні — тритоном гребінчастим Triturus cristatus, жабами
їстівною Rana esculenta, озерною R. ridibunda та гостромордою R. arvalis, ропухою зеленою
Bufo viridis. 

В угідді зареєстровано рідкісну в Україні п’явку медичну Hirudo medicinalis. 
Соціальні та культурні цінності: ВБУ має важливе соціальне значення. На його території є ве�
ликі площі лучних кормових угідь — база для молочного та м’ясного скотарства навколишніх
сільськогосподарських підприємств та домашніх господарств селян. Сінокосіння є основним
засобом підтримання на ВБУ лучної рослинності. Негативно впливає на неї надмірне випа�
сання худоби, особливо у західній частині угіддя. Вагомим є також соціальне значення ри�
бальства, яке забезпечує додаткові прибутки місцевому населенню, щоправда воно
здійснюється переважно браконьєрськими методами. Промисловий вилов риби не проводить�
ся. На території угіддя також організовано спортивне полювання і рекреація, є дитячий оздо�
ровчий табір. Біля сіл Очкине та Боровичі знаходяться стоянки первісних людей, які мають
велику культурну цінність. Матеріали зберігаються у Сумському краєзнавчому музеї. У с. Оч�
кине знаходиться родове помешкання новгород�сіверської козачої родини Судієнків, руїни
садиби.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: Землі державної власності (водного та лісового
фондів); землі приватної власності (земельні паї працівників сільськогосподарських
підприємств, які мають сінокісні та пасовищні угіддя на території ВБУ); землі запасу. Корис�
тувачами є адміністрація Національного природного парку ”Деснянсько�Старогутський”,
якому передано мисливські угіддя в заплаві р. Десни в межах Сумської області згідно із
спеціальним рішенням Сумської обласної ради від 18.09.2001 р., мисливські організації
Чернігівської області, Середина�Будський та Новгород�Сіверський держлісгоспи та аг�
ролісгоспи. Прилеглі землі. На сході і заході угіддя склад і структура земель за землекористу�
вачами є подібними. Це землі державної (лісовий фонд і невелика площа земель водного фон�
ду) та приватної (земельні паї працівників сільськогосподарських підприємств) власності, а
також комунальної власності в межах населених пунктів.
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: Основним видом земле�
користування є сільськогосподарське (сінокосіння і випасання худоби та птиці). Місцеве насе�
лення займається рибальством, яке є важливим джерелом прибутків. Здійснюється спортивне
полювання; у межах НПП ”Деснянсько�Старогутський” адміністрація парку контролює науко�
во обґрунтовані і затверджені Мінприроди України ліміти відстрілу диких звірів і птахів.
Менш поширеними видами землекористування є лісове господарство, природоохоронні захо�
ди, наукові дослідження, рекреаційна діяльність. Прилеглі землі: Основними видами землеко�
ристування є сільськогосподарська (вирощування зернових культур, сінокосіння, розведення
худоби) та лісогосподарська діяльність (на схилі правого корінного берега р. Десни розташо�
вані протиерозійні насадження). Біля ВБУ розташовано 9 великих сільських населених
пунктів. 
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: У мину�
лому антропогенний вплив на ВБУ був істотно вищим. Проводилася осушувальна меліорація
і споруджувалися ставки на притоках р. Десни, які впадають в неї в межах ВБУ, що призводи�
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ло до забруднення і замулювання окремих водойм. Інтенсивнішими були сінокосіння та випа�
сання худоби, обладнувалося 6–8 літніх таборів для великої рогатої худоби, що негативно по�
значалося на рослинному покриві і тваринах. У 1950–1960 рр. катастрофічних масштабів до�
сягла водна ерозія схилів правого корінного берега. На сучасному етапі регламентуються
полювання та, меншою мірою, рибальство, скоротилися об’єми заготівлі сіна, лише на окре�
мих ділянках спостерігається надмірне випасання худоби (біля населених пунктів). Навколо
угіддя спостерігаються рубки та посадки лісу, полювання, рибальство, рекреація, розорюван�
ня земель, сінокосіння, випас худоби. У м. Біла Берьозка (Росія), що знаходиться біля меж
угіддя, діє великий деревообробний комбінат, стічні води якого забруднюють Десну.
Вжиті природоохоронні заходи: Частина території угіддя знаходиться у складі Національно�
го природного парку ”Деснянсько�Старогутський” (16215 га), який створено згідно з Указом
Президента України від 23 лютого 1999 р. Менеджмент біорізноманіття здійснюється
відповідно до закону ”Про природно�заповідний фонд України” (1992 р.), Положення про
Національний природний парк ”Деснянсько�Старогутський” (2001 р.), Проекту організації
території, охорони, використання та відтворення природних комплексів НПП ”Деснянсько�
Старогутський”. Мисливські угіддя ВБУ в межах Сумської області передано у користування
національному парку, що дозволило встановити контроль за полюванням та риболовлею на їх
території.
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Природоохоронні заходи
здійснюються відповідно до Проекту організації території, охорони, використання та відтво�
рення природних комплексів Національного природного парку ”Деснянсько�Старогутський”,
затвердженому Наказом Мінекоресурсів України від 17.12.2001 р. Буде розроблено спеціаль�
ний менеджмент�план. Для забезпечення надійнішої охорони землі державної власності
(землі водного фонду) пропонується передати у постійне користування національному парку.
Важливим є питання розширення території парку за рахунок лісових урочищ, розташованих
на межі угіддя — на боровій терасі р. Десни. Також підготовлено номінаційну форму для на�
дання національному природному парку (і частині ВБУ в його межах) статусу біосферного
резервату. В подальшому на його базі буде створено російсько�український біосферний резер�
ват ”Брянські і Старогутські ліси”. Територія ВБУ розглядається як ядро національного рівня
в екологічній мережі Українського Полісся.
Поточні наукові дослідження та можливості: Щорічно науковцями парку та інституту�кура�
тора — Сумського державного аграрного університету — здійснюються наукові дослідження у
рамках розробки ”Літопису природи” Деснянсько�Старогутського НПП. У штаті парку два на�
укові співробітники, до роботи залучаються фахівці з інших установ за тимчасовими угодами.
Серед головних напрямів досліджень: моніторинг стану збереження біологічного та ландшафт�
ного різноманіття в рамках виконання щорічної програми ”Літопису природи”; інвентаризація
біоти НПП, зокрема флори вищих рослин, водоростей, мохів, грибів; спостереження за
міграціями птахів у середній течії Десни, кільцювання у гніздовий період; іхтіологічні
дослідження. Опубліковано понад 20 наукових праць, в тому числі 2 монографії.
Нинішній стан природоохоронної освіти: Співробітники НПП ”Деснянсько�Старогутсь�
кий” здійснюють еколого�освітню діяльність серед мешканців (передусім дітей) районного
центру м. Середина�Буда та прилеглих сіл Стара Гута, Очкине, Журавка, смт. Зноба�Новго�
родська, відпочиваючих в районі Десни. Щорічно випускаються інформаційні листівки. У
дитячому оздоровчому таборі діє візит�центр. У 2002 р. в рамках проекту ”Організація про�
ведення стажування екологічних таборів у НПП ”Деснянсько�Старогутському” (голландсь�
ко�українська програма співробітництва у сфері заповідної справи) започатковано проведен�

Водно�болотні угіддя України

118



ня щорічних екологічних таборів ”Деснянські зорі” для школярів Сумської області. На тери�
торії угіддя розташовано дві марковані екологічні стежки. В районі угіддя заплановано спо�
рудження еколого�освітнього і рекреаційного центру НПП ”Деснянсько�Старогутський”.
Нинішній стан рекреації і туризму: Частина території угіддя входить до рекреаційної зони
НПП ”Деснянсько�Старогутський”, адміністрація якого є відповідальною за дотримання ре�
жиму збереження природних комплексів, облаштування місць відпочинку, регулювання ре�
жимів спортивного рибальства та обмеженого полювання. В теплу пору року тут може відпо�
чивати до 7 тис. осіб на рік. НПП володіє рекреаційними об’єктами —
мисливсько�рибальською базою (29 ліжко�місць) та базою ”Боровичанка” (20 ліжко�місць).
Влітку діє дитячий оздоровчий табір ”Десна” у с. Очкине.
Юрисдикція: Територіальна — Державні адміністрації у Сумській та Чернігівській областях
України (відповідно Середина�Будська та Новгород�Сіверська районні державні
адміністрації). Частина ВБУ функціонально підпорядкована адміністрації НПП ”Деснянсь�
ко�Старогутський” (збереження біорізноманіття, ведення мисливського господарства)
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
Орган управління: Адміністрація Національного природного парку ”Деснянсько�Старогутсь�
кий”. Адреса: вул. Новгород�Сіверська, 62, м. Середина�Буда, Сумська обл., 41000, тел./факс:
(054) 519 1449, e�mail: nppds@unet.net.ua.
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27. Бакотська затока

Укладачі:
Любінська Людмила Григорівна, к.б.н., с.н.с., Національний природний парк ”Подільські То�

втри”, пл. Польський ринок, м. Кам’янець�Подільський, Хмельницька обл., 32300; тел.:
(038) 493 2771, e�mail: tovtry@ kp.rel.com.ua;

Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника Державної служби заповідної
справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 7 квітня 2003 р.
Географічні координати: 48°35' пн. ш., 26°56' сх. д.
Розташування: Затока р. Дністер. Кам’янець�Подільський район Хмельницької області.
Угіддя знаходиться біля сіл Гораївка та Колодіївка та за 50 км на південний схід від
м. Кам’янець�Подільський (100 тис. жителів).
Висота над рівнем моря: мінімальна — 114 м, середня — 117,5 м, максимальна — 121 м.
Площа: 1590 га.
Огляд: Затока виникла після затоплення низинної ділянки р. Дністер у процесі заповнення
Дністровського водосховища. Розташована в каньйоні річки і репрезентує типові для басейну
верхнього Дністра природні комплекси рослинності і тваринного світу. Відіграє важливу роль
у збереженні хижих птахів: яструби великий Accipiter gentilis і малий A. nisus, канюк звичай�
ний Buteo buteo, змієїд Circaetus gallicus, боривітер звичайний Falco tinnunculus. Забезпечує
тривале перебування під час весняних і осінніх міграцій птахів водно�болотяного комплексу:
крижень Anas platyrhynchos, лебідь�шипун Cygnus olor, чепури велика Egretta alba і мала
E. garzetta, коловодник болотяний Tringa glareola, чайка Vanellus vanellus та інші. Відіграє важ�
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ливу роль у нересті риб. Збереження природних цінностей угіддя забезпечується завдяки йо�
го входженню до складу Національного природного парку ”Подільські Товтри”.
Рамсарські критерії: 2, 3, 4, 7, 8.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(2) У межах угіддя та поряд поширені види, занесені до Червоної книги України та/або
Бернської конвенції (Додаток ІІ; ”потребують охорони”). 

(3) Бакотська затока відіграє важливу роль у збереженні біорізноманіття басейну р. Дністер
і території Подільської височини, що знаходиться у південно�західній Україні. У гніздо�
вий період на території угіддя знаходять корм багато видів птахів. Для прибережно�водя�
ної рослинності дельтової ділянки угіддя характерні рідкісні ценози Зеленої книги
рідкісних та типових рослинних угруповань України. 

(4) Місцеперебування багатьох видів птахів водно�болотяного комплексу під час весняних і
осінніх міграцій та взимку.

(7) У водах нерестяться та нагулюються види риб, занесені до Червоної книги України,
Бернської конвенції (Додаток ІІ) та Переліку рідкісних та зникаючих видів Хмельниць�
кої області.

(8) Угіддя є важливим для нересту найпоширеніших тут видів риб. 
Біогеографічна характеристика: Континентальний біогеографічний регіон на карті Смараг�
дової мережі Європи. За геоботанічним районуванням України належить до Східноєвро�
пейської провінції Європейської широколистяної області. Належить до середньої ділянки ба�
сейну Дністра (верхів’я Дністровського водосховища).
Фізичні особливості ВБУ: Розташоване у межах Волино�Подільського тектонічного блоку і
відзначається близьким до поверхні заляганням порід кристалічного фундаменту. Тут залягають
вапняки, мергелі, пісковики, сланці, а також граніти та гнейси, що перекриваються лесами. По�
верхня угіддя — це переважно підвищена полого�хвиляста лесова рівнина. За фізико�гео�
графічним районуванням України належить до Західно�Подільського району Західно�
Подільської області Подільської лісостепової зони. Ґрунти — темно�сірі опідзолені, чорноземи
опідзолені переважно на лесових породах. Затока утворилася у 1976 р. внаслідок створення на
Дністрі Дністровського водосховища довжиною 194 км і об’ємом 3 км3, до якого нижче прими�
кає буферне водосховище довжиною 17 км і об’ємом 0,031 км3. Мінералізація води у верхньому
Дністрі коливається від 205 до 570 мг/л. Вода належить переважно до гідрокарбонатно�
кальцієвого класу ІІ типу. Якість води в цілому добра; в районі угіддя здійснюється забір води
для потреб м. Кам’янець�Подільський. Клімат помірно континентальний з м’якою зимою і теп�
лим, вологим літом. Пересічна температура повітря в січні — –5,5°С, в липні — +18,8°С. Період
з температурою понад +10°С становить близько 168 діб. 
Фізичні особливості водозбірної території: Дністер бере початок на північно�східних схилах
Українських Карпат і впадає у Дністровський лиман Чорного моря, має загальну довжину
1352 км, площу басейну — 72,5 тис. км2. Середньорічний стік води у Дністрі становить 9,5 км3

(в середньому близько 300 м3/с), причому майже 80% стоку формується у гірській частині та
передгір’ях Карпат. Живлення Дністра змішане, з переважанням снігового живлення над до�
щовим.
Гідрологічна цінність: У межень на Дністрі глибина Бакотської затоки складає 34 м, ширина
— 1700 м, швидкість течії на стрижні — 0,7–3,0 м/с. У повінь, яка здебільшого відбувається у
травні�червні, вода може підніматись на 6 м, але не виходить у цих місцях з берегів
Дністровського каньйону. Взимку затока замерзає, але на межі з Дністром вода не замерзає. У
затоку впадають невеликі струмки та джерела з оточуючих вапнякових скель. Середньорічна
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кількість опадів в районі затоки становить близько 532 мм, а найбільша кількість опадів ха�
рактерна для літніх місяців. Водний режим у межах угіддя великою мірою залежить від умов
формування стоку Дністра та діяльності Дністровського водосховища з гідроелектрос�
танцією, хоча при визначенні об’ємів попусків з водосховища обов’язково враховуються еко�
логічні потреби Верхнього Дністра. 
Тип ВБУ: L, М, 6.
Екологічні особливості: Прибережно�водяна рослинність представлена значно поширеними
рогозами вузьколистим Typha angustifolia та широколистим T. latifolia, осокою гострою Carex
acuta, підмаренником болотяним Galium palustre, чистецем болотним Stachys palustris, рдесни�
ком плаваючим Potamogeton natans, м’ятою водяною Mentha aquatica, ситнягом болотним
Eleocharis palustris. Водяна рослинність представлена синьо�зеленими, червоними, евгленови�
ми водоростями, насамперед Oscillatoria granulata, Euglena acus, Bangia atropurpurea, Ulothrix
tenerrima. Береги затоки стрімкі (район Дністровського каньйону), подекуди скелясті, а при�
бережна смуга вкрита галькою та щебенем. На берегах поширена степова, лісова та кальцепе�
трофітна рослинність.
Цінна флора: Для прибережно�водяної рослинності дельтової ділянки угіддя характерні
рідкісні ценози Зеленої книги рідкісних та типових рослинних угруповань України.
Цінна фауна:

Птахи: У межах угіддя та поряд з ним поширені види, занесені до Червоної книги України
та/або Бернської конвенції (Додаток ІІ, ”потребують охорони”), а саме: яструби великий
Accipiter gentilis (1 пара) і малий A. nisus (4 пари), канюк звичайний Buteo buteo (3 пари), змієїд
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Circaetus gallicus (1 пара), боривітер звичайний Falco tinnunculus (1 пара), деркач Сrex crex (2 па�
ри), рибалочка Alcedo atthis (2 пари), бджолоїдка Merops apiaster (5–15 пар), ластівка берегова
Riparia riparia (11–26 пар), плиски жовта Motacilla flava (3–5 пар) та біла M. alba (3–5 пар). У
гніздовий період на території угіддя знаходять корм чапля сіра Ardea cinerea, лелека білий
Ciconia ciconia, шуліка чорний Milvus migrans, ластівка сільська Нirundo rustica та інші види. Під
час весняних і осінніх міграцій та взимку в межах угіддя реєструються: гагара червоношия
Gavia stellata, чепури велика Egretta alba і мала E. garzetta, черні чубата Aythya fuligula і морсь�
ка A. marila, попелюх A. ferina, гоголь Bucephala clangula, пірникоза велика Podiceps cristatus,
лунь польовий Circus cyaneus, підсоколики великий Falco subbuteo і малий F. columbarius, сапсан
F. peregrinus, журавель сірий Grus grus, чайка Vanellus vanellus, коловодник болотяний Tringa
glareola, зимняк Buteo lagopus, кібчик Falco vespertinus, крижень Anas platyrhynchos, лебідь�ши�
пун Cygnus olor та інші.

Риби. Найпоширеніші види: щука Esox luceus, карасі сріблястий Carassius gibelio та звичай�
ний C. carassius, короп звичайний Cyprinus carpio, окунь звичайний Perca fluviatilis, судак зви�
чайний Lucioperca lucioperca, йорж звичайний Gymnocephalus cernua, плітка звичайна Rutilus
rutilus, ялець звичайний Leuciscus leuciscus, головень звичайний L. cephalus, краснопірка
Scardinius erythrophtalmus, пічкур звичайний Gobio gobio, плоскирка європейська  Blicca bjork�
na, в’юн звичайний Misgurnus fossilis, верховодка звичайна Alburnus alburnus, лящ звичайний
Abramis brama, марена звичайна Barbus barbus, бичок�кругляк Neogobius gymnotrachelus. У во�
дах нерестяться та нагулюються види, що охороняються: вирезуб Rutilus frisii, вівсянка
Leucaspius delineatus, бистрянка звичайна Alburnoides bipunctatus, підуст Сhondrostoma nasus,
гірчак Rhodeus sericeus, сом європейський Silurus glanis, чоп великий Zingel zingel, бичок�бабка
Neogobius fluviatilis.
Соціальні та культурні цінності: На березі затоки є Бакотський скельний монастир, збудова�
ний ченцями у IX ст. у вапняковій скелі. У верхів’ї затоки є два обладнані місця для намето�
вих таборів, зокрема для розташування літнього молодіжного табору. 
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: Державна власність на землі водного фонду, що
включає акваторію та прибережні захисні смуги по обидві сторони річки у межах
НПП ”Подільські Товтри”. Стан річки та прибережних смуг контролюється Дністровським
регіональним басейновим управлінням. 70% земель відноситься до водоохоронної зони р.
Дністер. Прилеглі землі: Знаходяться в межах НПП ”Подільські Товтри”. Інші землі держав�
ної власності — землі водного фонду, землі населених пунктів (приватні та муніципальні) і
приватні сільськогосподарські землі (рілля, пасовища, сінокоси, сади). 
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: Наукові дослідження,
природоохоронні заходи. Рекреаційна діяльність: відпочинок у визначених місцях, рибальст�
во і полювання, терміни та обсяги яких погоджуються з адміністрацією НПП ”Подільські То�
втри”. Промисловий вилов риби (з 1 червня до початку льодоставу). На березі затоки розта�
шовані два вагончики рибалок Хмельницького рибогосподарського об’єднання. Прилеглі
землі: Рекреаційна і лісогосподарська діяльність, аматорське та промислове рибальство у
відведених місцях, господарська діяльність НПП ”Подільські Товтри” відповідно до типів
сільськогосподарських угідь: пасовищ, сінокосів, ріллі, садів. 
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: Рекре�
аційна діяльність, регламентоване рибальство та полювання, зміна рівнів води внаслідок
діяльності Дністровської гідроелектростанції, ерозія берегів. Навколо угіддя — рибальство,
судноплавство, рекреаційна діяльність.
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Вжиті природоохоронні заходи: Відповідно до Указу Президента України від 27.06.1996 р. №
174/ 96 територія угіддя увійшла до складу рекреаційної зони Національного природного пар�
ку ”Подільські Товтри”. Менеджмент біорізноманіття здійснюється відповідно до закону ”Про
природно�заповідний фонд України” (1992 р.) та Положення про Національний природний
парк ”Подільські Товтри” (1996 р.). Моніторинг водних ресурсів здійснює Дністровське
регіональне басейнове управління (с. Новоднiстровськ Чернiвецької обл.).
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Проект організації території,
охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів
НПП ”Подільські Товтри” затверджено Міністерством екології та природних ресурсів Ук�
раїни у 2002 році. Буде розроблено спеціальний менеджмент�план для водно�болотного
угіддя міжнародного значення.
Поточні наукові дослідження та можливості: НПП ”Подільські Товтри”, якому підпорядко�
ване угіддя, є науково�дослідною установою при Мінприроди України. У штаті парку — 6 на�
укових співробітників, які працюють у відділі науки. Серед головних напрямів досліджень:
моніторинг стану збереження біологічного та ландшафтного різноманіття в рамках виконан�
ня щорічної програми Літопису природи. Наукові дослідження здійснюються за активної
участі співробітників Інституту екології Карпат НАН України (м. Львів), Інституту ботаніки
ім. М. Г. Холодного та Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (м. Київ). 
Нинішній стан природоохоронної освіти: Постійно здійснюється еколого�освітня діяльність
серед місцевого населення, передусім школярів та відпочиваючих. Випускаються інфор�
маційні листівки та буклети щодо цінностей НПП ”Подільські Товтри”. Еколого�освітній
центр знаходиться в адміністративній будівлі парку в м. Кам’янець�Подільський, його філія —
в смт Стара Ушиця (за 2 км від Бакотської затоки).
Нинішній стан рекреації і туризму: У наметових таборах у верхній частині угіддя впродовж
року (переважно влітку) перебуває близько 6 тис. відпочиваючих. Бакотський скельний мона�
стир, що знаходиться на крутому березі затоки, щорічно відвідує до 5 тис. осіб. З початку черв�
ня та взимку дозволяється аматорське рибальство (взимку — підлідне). Промислове рибальст�
во здійснюється Хмельницьким рибогосподарським об’єднанням. Полювання на мисливські
види птахів (диких качок) дозволяється з середини серпня до 1 листопада. До Бакотської зато�
ки підходить екологічна стежка довжиною 4 км і туристичний маршрут завдовжки 8 км, якими
співробітники НПП ”Подільські Товтри” щороку проводять до 3 тис. відвідувачів. Для шко�
лярів організуються екскурсії, для студентів — екологічний табір.
Юрисдикція: Територіальна — Державна адміністрація у Хмельницькій області України.
Угіддя функціонально знаходиться у підпорядкуванні Дністровського регіонального басей�
нового управління (землі водного фонду) та адміністрації НПП ”Подільські Товтри” (збере�
ження біологічного та ландшафтного різноманіття, рекреаційна діяльність) при Мінприроди
України.
Орган управління: Адміністрація Національного природного парку ”Подільські Товтри”. Ад�
реса: площа Польський ринок, м. Кам’янець�Подільський, Хмельницька область, 32300.
Тел./факс: (038) 493 2771, e�mail: tovtry@kp.rel.com.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Заповідники і національні природні парки України. — К.: Вища школа, 1999. — 230 с.
2) Літопис природи Національного природного парку ”Подільські Товтри”, 6 томів

(1997–2002 рр.).
3) Фіторізноманіття національних природних парків України / Під ред. Т. Л. Андрієнко і В.

А. Онищенка. — К.: Наук. світ, 2003. — 143 с.
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4) Червона книга України: Тваринний світ. — К.: УЕ, 1994. — 464 с.
5) Червона книга України: Рослинний світ. — К.: УЕ, 1996. — 608 с.

28. Пониззя річки Смотрич

Укладачі:
Любінська Людмила Григорівна, к.б.н., с.н.с., Національний природний парк ”Подільські То�

втри”, пл. Польський ринок, м. Кам’янець�Подільський, Хмельницька обл., 32300; тел.:
(038) 493 2771, e�mail: tovtry@kp.rel.com.ua;

Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника Державної служби заповідної
справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 7 квітня 2003 р.
Географічні координати: 48°33' пн. ш., 26°38' сх. д.
Розташування: Річка Смотрич в районі впадіння в р. Дністер. Хмельницька область,
Кам’янець�Подільський район, між селами Цибулівка та Устя; за 15 км на південь від
м. Кам’янець�Подільський (100 тис. жителів).
Висота над рівнем моря: середня — 114 м, максимальна — 208 м.
Площа: 1480 га.
Огляд: Угіддя є поєднанням каньйонної та дельтової ділянок річки Смотрич перед її впадінням
у Дністер. За фізико�географічними параметрами, складом водної та коловодної флори і фау�
ни це типове угіддя для невеликих річок у межах Подільської височини, яка знаходиться у
південно�західній Україні і має площу близько 100 тис. км2. Скельні береги каньйону створю�
ють гарні умови як для відтворення рідкісних видів хижих птахів (кібчик Falco vespertinus, бо�
ривітер звичайний F. tinnunculus), а заплавна ділянка — птахів водно�болотяного комплексу
(лелека білий Ciconia ciconia, деркач Сrex crex, рибалочка Alcedo atthis) та риб (вирезуб Rutilus
frisii, підуст Сhondrostoma nasus, гірчак Rhodeus sericeus, сом європейський Silurus glanis, бичок�
бабка Neogobius fluviatilis), так і для підтримки перебування весною та восени мігруючих видів
птахів (гагара чорношия Gavia arctica, крижень Anas platyrhynchos, зимняк Buteo lagopus, жура�
вель сірий Grus grus та інших). Угіддя є однією з найбільш збережених в екологічному відно�
шенні ділянок Національного природного парку ”Подільські Товтри”.
Рамсарські критерії: 1, 2, 3, 4, 7, 8.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Угіддя є унікальною частиною річки Смотрич, яка включає звужену каньйонну та дель�
тову (заплавну) ділянки. Скельні береги каньйону створюють гарні умови для гніздуван�
ня хижих птахів, а заплавна ділянка — для відтворення видів птахів водноболотяного
комплексу і нересту ряду видів риб. Угіддя є досить типовим для Подільської височини,
як і для верхньої частини басейну Дністра у межах Континентального біогеографічного
регіону.

(2) Є важливим для збереження рідкісних видів рослин і тварин в Україні та Європі в
цілому.

(3) Тут поширені типові представники місцевої флори і фауни. Для прибережно�водяної
рослинності характерне рідкісне угруповання осоки низької Сarex humilis, занесене до Зе�
леної книги України (1987). 

(4) Угіддя є важливим для перебування багатьох видів птахів під час весняних і осінніх
міграцій та взимку.

ВБУ міжнародного значення

125



(7) У дельтовій частині р. Смотрич нерестяться та нагулюються види риб, що підлягають
охороні за Бернською конвенцією. 

(8) Угіддя є важливим для нересту найпоширеніших тут видів риб. 
Біогеографічна характеристика: Континентальний біогеографічний регіон на карті Смарагдо�
вої мережі Європи. За геоботанічним районуванням України належить до Подільсько�Беса�
рабської підпровінції Східноєвропейської провінції Європейської широколистяної області. Ге�
оморфологічна підобласть — Подільська височина Волино�Подільського тектонічного блоку.
Річка Смотрич впадає безпосередньо у Дністер у межах його середньої ділянки.
Фізичні особливості ВБУ: Розташоване у межах Волино�Подільського тектонічного блоку і
відзначається близьким до поверхні заляганням порід кристалічного фундаменту. Тут заляга�
ють вапняки, мергелі, пісковики, сланці, а також граніти та гнейси, що перекриваються леса�
ми. В межах угіддя виділяють одну геоморфологічну підобласть — Подільську структурно�де�
нудаційну височину. Рельєфотворне значення мають неогенові (переважно морські) та
антропогенові (алювіальні і схилові) відклади. Поверхня угіддя являє собою, в основному,
підвищену полого�хвилясту лесову рівнину. За фізико�географічним районуванням України
належить до Західно�Подільського району Західно�Подільської області Подільської Лісосте�
пової зони. Ґрунти на території угіддя — темно�сірі опідзолені, чорноземи опідзолені переваж�
но на лесових породах. Вода в річці досить прозора. Концентрація забруднюючих речовин
практично не перевищує гранично допустимих рівнів. Клімат помірно континентальний з
м’якою зимою і теплим, вологим літом. Пересічна температура повітря січня — –5,5°С, липня
— +18,8°С. Період з температурою повітря понад +10°С становить близько 168 діб. 
Фізичні особливості водозбірної території: Річка Смотрич є лівою притокою Дністра, має
довжину 168 км і площу басейну 1800 км2. Її басейн повністю знаходиться у межах
Подільської височини (Хмельницька обл.). У пониззі угіддя Смотрич впадає у р. Дністер (до�
вжина — 1352 км, площа басейну — 72,5 тис. км2), що бере початок на північно�східних схилах
Українських Карпат і впадає у Дністровський лиман Чорного моря. Під час максимального
наповнення Дністровського водосховища дністровська вода в зворотному напрямку поступає
в р. Смотрич.
Гідрологічна цінність: Живлення р. Смотрич змішане, з переважанням снігового живлення
над дощовим; значна частка припадає на ґрунтові води. Річка Смотрич (швидкість течії —
0,2–0,6 м/с, на порожистих ділянках — 1–2 м/с) характеризується вираженою весняною
повінню, низькою літньою меженню, яка порушується дощовими повенями і дещо підвище�
ним рівнем води восени та взимку. Норма річного стоку річки коливається від 4,5 до 2,0 м3/с
(в тому числі, від 3,0 до 1,5 — поверхневого стоку). У річку впадають невеликі струмки та дже�
рела з оточуючих вапнякових скель. Заплава переривчаста: подекуди звужується до 20–50 м,
а в районі дельти розширюється до 600 м. Під час повеней у межах каньйону вода не виходить
з берегів, а в межах дельти — за межі заплави. Середньорічна кількість опадів складає 554 мм,
найбільша кількість опадів випадає в літні місяці. Гідрологічний моніторинг здійснює лабора�
торія екомоніторингу НПП ”Подільські Товтри” та Дністровське басейнове регіональне уп�
равління. 
Тип ВБУ: L, М, Тs.
Екологічні особливості: Цінність угіддя великою мірою залежить від каньйону, в якому зна�
ходиться річка, дельтової ділянки та близькості акваторії р. Дністер. Основними угруповання�
ми прибережно�водяної рослинності є ценози з домінуванням ряски малої Lemna minor, оче�
рету звичайного Phragmites australis, стрілолиста стрілолистого Sagittaria sagittifolia з їжачою
голівкою зринувшою Sparganium emersum, осокою побережною Carex riparia. На стрімких бе�
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регах Смотрича поширена степо�
ва, лісова та кальцепетрофітна
рослинність.
Цінна флора: Водорості:
Oscillatoria granulata, Euglena acus,
Bangia atropurpurea, Ulothrix ten�
errima. Прибережно�водяні су�
динні рослини: рогози вузьколис�
тий Typha angustifolia та
широколистий T. latifolia, осока
гостра Carex acuta, стрілолист
стрілолистий Sagittaria
sagittifolia, частуха подорожнико�
ва Alisma plantago�aquatica, півни�
ки болотні Iris pseudacorus.
Цінна фауна:

Ссавці: Тут трапляються кажа�
ни, що охороняються Бернською
конвенцією: нічниці велика
Myotis myotis, водяна M. dauben�
toniі та ставкова M. dasycneme.

Птахи. В угідді поширені види,
занесені до Червоної книги Ук�
раїни і Конвенції про охорону
дикої флори і фауни та природних
середовищ існування в Європі
(Берн, 1979; додаток II: ”підляга�
ють охороні”): лелека білий
Ciconia ciconia (2 пари), яструби
великий Accipiter gentilis (1 пара) і
малий A. nisus (3 пари), канюк звичайний Buteo buteo (3 пари), кібчик Falco vespertinus (1 пара),
боривітер звичайний F. tinnunculus (25–40 пар), деркач Сrex crex (1 пара), рибалочка Alcedo
atthis (1 пара), ластівки берегова Riparia riparia (15 пар) і сільська Нirundo rustica (25–30 пар),
плиска біла Motacilla alba (11–24 пари). У гніздовий період тут знаходять корм шуліка чорний
Milvus migrans, змієїд Circaetus gallicus, чайка Vanellus vanellus, бджолоїдка Merops apiaster, чап�
ля сіра Ardea cinereа. У періоди міграції (особливо восени) тут зупиняються крижень Anas
platyrhynchos, зимняк Buteo lagopus, а також рідкісні види: гагара чорношия Gavia arctica, підсо�
колики малий Falco columbarius і великий F. subbuteo, крижень Anas platyrhynchos, зимняк Buteo
lagopus, журавель сірий Grus grus та інші.

Риби: Найпоширеніші види риб: щука звичайна Esox luceus, карась сріблястий Carassius
gibelio, окунь річковий Perca fluviatilis, плітка звичайна Rutilus rutilus, ялець звичайний Leucis�
cus leuciscus, головень звичайний L. cephalus, краснопірка Scardinius erythrophtalmus, пічкур
звичайний Gobio gobio, плоскирка європейська Blicca bjorkna, в’юн звичайний Misgurnus fos�
silis, верховодка звичайна Alburnus alburnus, лящ звичайний Abramis brama, марена звичайна
Barbus barbus, бичок�кругляк Neogobius gymnotrachelus. У дельтовій частині р. Смотрич нерес�
тяться та нагулюються види риб, що охороняються Бернською конвенцією: вирезуб Rutilus
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frisii, підуст Сhondrostoma nasus, гірчак Rhodeus sericeus, сом європейський Silurus glanis, бичок�
бабка Neogobius fluviatilis. 
Соціальні та культурні цінності: Соціально�культурні об’єкти відсутні. Вище за течією річки
(за 15 км) у межах м. Кам’янець�Подільський є цілий ряд історичних будівель XI�XIX століть. 
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: Державна власність на землі водного фонду, які
включають територію р. Смотрич та її прибережні захисні смуги на обох берегах. Стан Смот�
рицького каньйону та прибережних смуг контролюють адміністрація НПП ”Подільські Товт�
ри” та Дністровське регіональне басейнове управління. Прилеглі землі: знаходяться у межах
НПП, включають землі водного фонду, землі населених пунктів (приватні та колективні) та
приватні сільськогосподарські землі (рілля, пасовища, сінокоси, сади).
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: Наукові дослідження,
природоохоронні заходи, рекреаційна діяльність (відпочинок у визначених місцях), рибальст�
во і полювання (терміни та обсяги добування погоджуються з адміністрацією НПП). При�
леглі землі: рекреаційна діяльність у відведених місцях, господарська діяльність відповідно до
типів сільськогосподарських угідь (пасовища, сінокоси, рілля, сади). 
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: ВБУ: Ре�
креаційна діяльність у дозволених місцях (відпочинок, катання на човнах, спортивне рибаль�
ство), регульоване полювання на пернату дичину у дельтовій ділянці. Прилеглі землі: Рекре�
аційна діяльність, вплив антропогенних чинників м. Кам’янець�Подільський, рибальство,
полювання.
Вжиті природоохоронні заходи: Відповідно до Указу Президента України від 27.06 1996 р. №
174/96, територія угіддя увійшла до складу рекреаційної зони НПП ”Подільські Товтри”. Ме�
неджмент біорізноманіття здійснюється відповідно до закону ”Про природно�заповідний фонд
України” (1992 р.) та Положення про НПП ”Подільські Товтри” (1996 р.). Дністровське
регіональне басейнове управління (с. Новоднiстровськ Чернiвецької обл.) і лабораторія еко�
моніторингу НПП ”Подільські Товтри” здійснюють моніторинг водних ресурсів.
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Проект організації території,
охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів
НПП ”Подільські Товтри” затверджено Міністерством екології та природних ресурсів Ук�
раїни в 2002 р. Буде розроблено спеціальний менеджмент�план для водно�болотного угіддя
міжнародного значення.
Поточні наукові дослідження та можливості: НПП ”Подільські Товтри”, якому підпорядко�
ване угіддя, є науково�дослідною установою при Мінприроди України. У штаті парку — 6 на�
укових співробітників, які працюють у відділі науки. Серед головних напрямів досліджень —
моніторинг стану збереження біологічного і ландшафтного різноманіття в рамках виконання
щорічної програми Літопису природи. Наукові дослідження здійснюються за активної участі
співробітників Інституту екології Карпат НАН України (м. Львів) та Інституту ботаніки ім.
М. Г. Холодного НАН України (м. Київ).
Нинішній стан природоохоронної освіти: Постійно здійснюється еколого�освітня діяльність
серед населення навколишніх сіл, насамперед дітей, та відпочиваючих. Випускаються інфор�
маційні листівки та буклети, присвячені НПП ”Подільські Товтри”. Еколого�освітній центр
знаходиться в адміністративній будівлі парку у м. Кам’янець�Подільський. Розроблено та
підтримується інформаційний сайт в Інтернеті: www.tovtry.km.ua.
Нинішній стан рекреації і туризму: Рекреаційна і туристична діяльність здійснюється пере�
важно в літній період і локалізована переважно у районі с. Шутнівці. Тут постійно відпочи�
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вають близько 100 осіб, та до 1 тис. осіб на рік приїжджає з 1–2�х добовими візитами у
вихідні. Розроблено туристичний маршрут Кам’янець�Подільський — Устя, яким щороку
проходять до 1 тис. відвідувачів. Передбачається розробити екологічну стежку у межах за�
казника ”Устянський”. Для школярів і студентів на території угіддя проводяться екскурсії.
Юрисдикція: Територіальна — Державна адміністрація у Хмельницькій області України.
Функціонально угіддя підпорядковане Дністровському регіональному басейновому управлінню
(землі водного фонду) та адміністрації НПП ”Подільські Товтри” (збереження біологічного та
ландшафтного різноманіття, рекреаційна діяльність) при Мінприроди України.
Орган управління: Адміністрація НПП ”Подільські Товтри”. Адреса: площа Польський ри�
нок, м. Кам’янець�Подільський, Хмельницька область, 32300, тел./факс: (038) 493 2771, e�
mail: tovtry@kp.rel.com.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Заповідники і національні природні парки України. — Київ: Вища школа, 1999. — 230 с.
2) Зелена книга УРСР. — К.: Наукова думка, 1987. — 315 с.
3) Літопис природи Національного природного парку ”Подільські Товтри”, 6 томів

(1997–2002 рр.).
4) Фіторізноманіття національних природних парків України / За ред. Т. Л. Андрієнко і В.

А. Онищенка. — К.: Наук. світ, 2003. — 143 с.
5) Червона книга України: Тваринний світ. — К.: УЕ, 1994. — 464 с.
6) Червона книга України: Рослинний світ. — К.: УЕ, 1996. — 608 с.

29. Дніпровсько�Орільська заплава

Укладачі:
Горейко Володимир Опанасович, заступник директора, Дніпровсько�Орільський природ�

ний заповідник, с. Кіровське, Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл., 52030,
тел.: (056) 293 9039, 293 7071, e�mail: dopz@ua.fm;

Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної
справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua. 

Дата підготовки опису: 7 червня 2003 р.
Географічні координати: 48°32' пн. ш., 34°45' сх. д.
Розташування: Район впадіння р. Оріль в Дніпро, біля сіл Кіровське Дніпропетровського
району та Миколаївка Петриківського району. Угіддя знаходиться навпроти через Дніпро
за 4 км на північ від м. Дніпропетровськ (близько 1 млн 200 тис. жителів) та за 3 км на схід
від м. Дніпродзержинськ (близько 300 тис. жителів) Дніпропетровської області.
Висота над рівнем моря: середня — 52 м.
Площа: 2560 га.
Огляд: Угіддя є однією з найкраще збережених прируслових ділянок Дніпра в місці впадіння
р. Орілі. Це система водотоків та їх заплав з численними озерцями та болітцями, розвинутою
вищою водяною рослинністю (у складі якої — рідкісні угруповання сальвінії плаваючої Salvinia
natans та водяного горіха плаваючого Trapa natans), рідкісними у Європі заплавними дубови�
ми, вербовими, тополевими та вільховими лісами. Відіграє важливу роль у збереженні
рідкісних видів рослин і тварин, особливо для гніздування кулика�сороки Haematopus ostrale�
gus (до 28 особин), деркача Crex crex (майже 30 самців). Це один з ключових пунктів
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Дніпровського міграційного шляху. Угіддя входить до складу Дніпровсько�Орільського при�
родного заповідника.
Рамсарські критерії: 1, 2, 3, 4, 8.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Є типовою заплавною ділянкою Дніпра. Представляє собою систему водотоків та їх за�
плав з озерцями, болітцями та острівцями, заплавними луками і лісовими ділянками. 

(2) Це місце оселення низки рідкісних видів тварин, зростання рідкісних видів рослин та ло�
калізації рідкісних рослинних угруповань. Зокрема, три види рослин занесені до Євро�
пейського червоного списку глобально вразливих тварин і рослин: козельці українські
Tragopogon ucrainicus (річкові піски), кушир донський Ceratophyllum tanaiticum (озера та бо�
лота), жовтозілля дніпровське Senecio borysthenicus (прирічкові піщані екотопи).

(3) В межах угіддя є рідкісні типи природних середовищ існування, визначені Резолюцією 4
(96) Постійного комітету Бернської конвенції, а саме: понтично�сарматські мішані топо�
леві ліси групи прирічкових, заплавних лісів і чагарників помірно�кліматичного поясу;
євро�сибірські повітряно�водяні рослинні угруповання стоячих прісних водойм; прибе�
режні формації верб; плаваюча рослинність евгідрофітних угруповань з домінуванням
Stratiotes aloides та Salvinia natans. 

(4) Місцеперебування багатьох видів птахів водно�болотяного орнітокомплексу під час
гніздування і міграцій. 

(8) Угіддя є місцем нересту та нагулу близько 40 місцевих видів риб. 
Біогеографічна характеристика: Степовий біогеографічний регіон на карті Смарагдової ме�
режі Європи. За геоботанічним районуванням України належить до Причорноморської (Пон�
тичної) степової провінції Європейсько�Азіатської степової області. Басейнова прина�
лежність: нижня ділянка р. Дніпро.
Фізичні особливості ВБУ: Угіддя розташоване на докембрійських осадово�метаморфічних і
магматичних породах південно�східного краю Українського кристалічного щита. Згідно з
фізико�географічним районуванням України, територія угіддя знаходиться в Дніпровсько�
Орільському терасовому районі степової області Придніпровської низовини, переважно на
добре розвиненій заплавній терасі, яка тягнеться смугою уздовж Дніпра на 16 км. У складі
угіддя — низка проток, озер та боліт. Переважають звичайні та південні чорноземні ґрунти,
трапляються лучно�чорноземні, лучні солонцюваті, дернові, піщані. Рівень води залежить не
тільки від погодних умов (опадів у вигляді снігу та дощу), а й, певною мірою, від роботи
Дніпродзержинського водосховища, хоча вода через водосховище йде практично транзитом і
на прилеглих до Дніпра ділянках весною та на початку літа коливання рівня протягом доби не
перевищує 0,5–1 м. Клімат сухий і жаркий. Середня температура повітря у січні становить
–5,5°С, у липні — +21,5°С. Річна кількість опадів — 430 мм. 
Фізичні особливості водозбірної території: Угіддя знаходиться у прирусловій частині
р. Дніпро — третьої за величиною (після Волги і Дунаю) річки Європи, що бере початок на
Валдайській височині (Росія), має довжину 2201 км і площу водозбору 504 тис. км2. Оріль, яка
впадає в Дніпро у межах угіддя, має довжину 346 км та площу водозбору 9800 км2 (Дніпропе�
тровська, Полтавська та Харківська області).
Гідрологічна цінність: Значний вплив на формування природного комплексу угіддя мають
підземні води першого від поверхні водоносного горизонту алювіальних і озерно�алювіаль�
них піщаних відкладів антропогену. Підземні води цього горизонту переважно залягають
близько до поверхні, мають гідравлічний зв’язок з поверхневими водами Дніпра, Орілі і
численних проток, озер та боліт. Перший від поверхні алювіальний водоносний горизонт
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приурочений до дрібно� і середньозернистих кварцевих пісків. Потужність горизонту ко�
ливається від 5 до 30 м. Глибина залягання рівня ґрунтових вод під заплавними луками
становить 1–2 м. Весною, під час інтенсивного атмосферного живлення горизонту, рівень
його вод піднімається, влітку та взимку — знижується. Амплітуда коливань рівня досягає
0,5 м. На території угіддя знаходяться декілька прируслових, притерасних і центрально�за�
плавних озер: Солоне (10 га), Сокілки (29 га), Горбове (5 га), Лопатка (10 га), Хо�
мутці (3 га), Литвинове, Горіхове. Підземні води алювіального водоносного горизонту пе�
реважно прісні з мінералізацією до 0,5 г/л. За хімічним складом переважно є
гідрокарбонатними, сульфатно�хлоридними, кальцієвими, натрієво�магнієвими. 
Тип ВБУ: М, О, Тр, L, Тs, U, Xp, W, Xf.
Екологічні особливості: Типовими природними середовищами існування є прибережно�
водяна рослинність, заплавні дубові, вербові, тополеві та вільхові ліси. Уздовж берегових
ліній поширені зарості очерету Phragmites australis. Ліси відносяться до типу довготривало за�
плавних. Серед них здебільшого поширені дубові Quercus robur ліси з домішками клену та�
тарського Acer tataricum і переважанням конвалії травневої Convallaria majalis, ліси з доміну�
ванням верби білої Salix alba, тополі білої Populus alba, осокора P. tremula та вільхи клейкої
Alnus glutinosa. Подекуди поширені інші типи рослинних угруповань — чагарники, псамофітні
ценози і степова рослинність. 
Цінна флора: Справжня водяна рослинність представлена формаціями водяного горіху плава�
ючого Trapa natans, глечиків жовтих Nuphar lutea, рдесників плаваючого Potamogeton natans, ку�
черявого P. crispus, пронизанолистого P. perfoliatus та гребінчастого P. pectinatus, водопериці ко�
лосистої Myriophyllum spicatum, валіснерії спіральної Vallisneria spiralis, куширу темно�зеленого
Ceratophyllum demersum, латаття білого Nymphaea alba, пухирника звичайного Utricularia vul�
garis, рясок триборозенчастої Lemna trisulca і малої L. minor, спіродели багатокореневої Spirodela
polyrrhiza, елодеї канадської Elodea canadensis, різухи (наяди) морської Najas marina, кушира
донського Ceratophyllum tanaiticum, водяного різаку Stratiotes aloides, жабурника звичайного
Hydrocharis morsus�ranae, сальвінії плаваючої Salvinia natans. Болотяна рослинність представле�
на формаціями очерету Phragmites australis, лепешняку великого Glyceria maxima, осок здутої
Carex rostrata, гостровидної C. acutiformis, гострої C. acuta, пухирчастої C. vesicaria та прибереж�
ної C. riparia, рогозів широколистого Typha latifolia, вузьколистого T. angustifolia і Лаксмана T.
laxmannii, куги Табернемонтана Schoenoplectus tabernaemontani, омегу водяного Oenanthe aquat�
ica, ситнягу болотного Eleocharis palustris та іншими. У межах угіддя зростають занесені до Чер�
воної книги України водяні рослини сальвінія плаваюча, рястка Буше Ornithogalum
boucheanum, водяний горіх плаваючий, вологолюбні зозулинці болотний Orchis palustris і шоло�
моносний O. militaris. Три види рослин занесені до Європейського червоного списку глобально
вразливих тварин і рослин: козельці українські Tragopogon ucrainicus (річкові піски), кушир
донський Ceratophyllum tanaiticum (озера та болота), жовтозілля дніпровське Senecio borystheni�
cus (прирічкові піщані екотопи).
Цінна фауна:

Ссавці: На території угіддя є колонії бобрів річкових Castor fiber (15 ос.) та ондатр Ondatra
zibethicus (50–70 ос.). Тут постійно тримається 6–8 особин видри річкової Lutra lutra, що зане�
сена до Європейського червоного переліку глобально вразливих тварин.

Птахи: Угіддя є місцем гніздування рідкісних в Україні та Європі в цілому кулика�сороки
Haematopus ostralegus (до 28 ос.), деркача Crex crex (близько 30 самців), орлана�білохвоста
Haliaeetus albicilla (1 пара на гніздуванні), а також місцем зупинок рідкісних журавля сірого
Grus grus (до 40 осіб), черні білоокої Aythya nyroca, гоголя Bucephala clangula, скопи Pandion
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haliaetus, коловодника ставкового Tringa stagnatilis. З інших птахів слід відмітити гніздування
квака Nycticorax nycticorax (близько 70 пар) та яструба великого Accipiter gentilis (5 пар). У
2001 р. місцева колонія сірої чаплі Ardea cinerea складалась з 298 гнізд, а колонія крячка мало�
го Sterna albifrons — з 52 гнізд. Деркач і орлан�білохвіст занесені до Європейського червоного
переліку глобально вразливих тварин. Під час осінніх міграцій в межах угіддя одночасно мо�
же перебувати понад 10 тис. особин птахів водно�болотяного комплексу, передусім крижень
Anas platyrhynchos, чирянка велика A. querquedula, лиска Fulica atra, гуска білолоба Anser alb�
ifrons. 

Плазуни: черепаха болотяна Emys orbicularis і гадюка степова Vipera renardi включені до До�
датку ІІ Бернської конвенції (види, що потребують охорони). 

Земноводні: кумка червоночерева Bombina bombina також включена до Додатку ІІ Бернської
конвенції (вид, що потребує охорони). 

Риби: Угіддя є місцем нересту та нагулу близько 40 місцевих видів риб, насамперед щуки
звичайної Esox lucius, в’язя звичайного Leuciscus idus, яльця звичайного L. leuciscus, лина озер�
ного Tinca tinca, пічкура звичайного Gobio gobio, ляща звичайного Abramis brama. До Червоно�
го списку МСОП (IUCN) занесений вразливий вид — стерлядь Acipenser ruthenus.
Соціальні та культурні цінності: Природні ресурси не використовуються. Соціально�куль�
турні об’єкти у межах угіддя відсутні. З річкою Оріль пов’язані історичні події часів Київської
Русі — баталії з сусідніми племенами та події, пов’язані з подальшим становленням Ук�
раїнської держави.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: Державна власність на землю, що передана в
постійне користування Дніпровсько�Орільському природному заповіднику. Адміністрації за�
повідника видано Акт на право постійного користування землею (територією). Прилеглі

Водно�болотні угіддя України

132



землі: Інші землі (переважно ліси та луки) знаходяться у віданні адміністрації Дніпровсько�
Орільського природного заповідника. Землі охоронної зони заповідника (загальною площею
3,125 га) — це землі водного фонду у межах акваторії р. Дніпра та лісового фонду, що знахо�
дяться у державній власності; приватні сільськогосподарські землі: рілля, сінокоси, пасовища
та сади; державні лісогосподарські землі). Далі землі населених пунктів (приватні та муніци�
пальні), за ними — інші сільськогосподарські та лісогосподарські землі, Дніпродзержинське
та Дніпровське водосховища на Дніпрі. 
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: На більшості території
здійснюються лише наукові дослідження, природоохоронні заходи та моніторинг стану
довкілля. На 38 га лук дозволяється сінокосіння. Прилеглі землі: Лісогосподарська та
сільськогосподарська діяльність, рибальство, полювання, гідроенергетика. В охоронній зоні
Дніпровсько�Орільського природного заповідника забороняється полювання, рибальство,
рубки лісу, будівництво тощо.
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний характер
угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: У минулому: вилов ри�
би, випасання худоби, сінокосіння, полювання, риболовля. На сучасному етапі у межах
Дніпровсько�Орільського заповідника ведуться лише наукові дослідження, моніторинг стану
біологічного та ландшафтного різноманіття, еколого�освітня діяльність, здійснюються природо�
охоронні заходи. Реєструються окремі випадки незаконного відвідування території угіддя місце�
вими жителями, туристами і рекреантами. Із зовнішніх чинників найбільш суттєвий вплив має
зміна рівня води на придніпровських ділянках угіддя — до 0,5–1 м відповідно до роботи Дніпрод�
зержинського водосховища на Дніпрі, гребля якого розташована за 12 км від угіддя. До інших не�
гативних чинників належать: рибальство, судноплавство, ведення сільського господарства (на�
самперед, розорювання земель та випас худоби) і рекреація.
Вжиті природоохоронні заходи: Територія угіддя увійшла до складу Дніпровсько�Орільсь�
кого природного заповідника, створеного Постановою Уряду України від 15.09.90 р. № 262.
Менеджмент біорізноманіття здійснюється відповідно до закону ”Про природно�заповідний
фонд України” (1992 р.) та Положення про Дніпровсько�Орільський природний заповідник
(1998 р.).
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Заплановано розробити Про�
ект організації території та охорони природних комплексів Дніпровсько�Орільського природ�
ного заповідника. Буде розроблено спеціальний менеджмент�план водно�болотного угіддя
міжнародного значення.
Поточні наукові дослідження та можливості: Щорічно здійснюються наукові дослідження у
рамках розробки Літопису природи Дніпровсько�Орільського природного заповідника пере�
важно науковими співробітниками заповідника та інституту�куратора — Дніпропетровського
державного університету. У штаті заповідника — 6 наукових співробітників, які працюють у
науковому відділі. Серед головних напрямів досліджень — моніторинг стану збереження
біологічного та ландшафтного різноманіття в рамках виконання щорічної програми Літопису
природи.
Нинішній стан природоохоронної освіти: Постійно здійснюється еколого�освітня діяльність
серед населення, особливо школярів прилеглих сіл Кірова та Миколаївки, відпочиваючих по�
близу Дніпровсько�Орільського природного заповідника. Щорічно випускаються інфор�
маційні листівки. В якості візит�центру служить адміністративна будівля заповідника у с.
Кіровське Дніпропетровського району Дніпропетровської області.
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Нинішній стан рекреації і туризму: Не здійснюються. Поряд з угіддям на Дніпрі та його бере�
гах влітку постійно відпочивають тисячі жителів, насамперед великих міст Дніпропетровськ
та Дніпродзержинськ, здійснюється спортивне рибальство тощо. 
Юрисдикція: Територіальна юрисдикція — Державна адміністрація у Дніпропетровській об�
ласті. Угіддя підпорядковане адміністрації Дніпровсько�Орільського природного заповідника
при Державному комітеті лісового господарства України.
Орган управління: Адміністрація Дніпровсько�Орільського природного заповідника. Адреса:
с. Кіровське, Дніпропетровський район, Дніпропетровська обл., 52030; тел./факс: (0562) 93
9039, 93 7071, e�mail: dopz@ua.fm.
Бібліографічні джерела:

1) Заповідники і національні природні парки України. — К.: Вища шк., 1999. — 230 с.
2) Літопис природи Дніпровсько�Орільського природного заповідника, 11 томів (1991–2001

рр.).
3) Микитюк О. Ю. ІВА території України: території, важливі для збереження видового

різноманіття та кількісного багатства птахів. — К.: СофтАРТ, 1999. — 324 с.
4) Червона книга України: Тваринний світ. — К.: УЕ, 1994. — 464 с.
5) Червона книга України: Рослинний світ. — К.: УЕ, 1996. — 608 с.

30. Великий Чапельський під

Укладачі:
Гавриленко Віктор Семенович, к.б.н., директор, Біосферний заповідник ”Асканія�Нова” ім.

Фрідріха Фальц�Фейна, вул. Фрунзе, 13, смт Асканія�Нова, Чаплинський район, Хер�
сонська обл., 75230, тел.: (05538) 611 40, 612 32, 612 86, e�mail: bp_askania�
nova@chap.hs.ukrtel.net;

Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної
справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua. 

Дата підготовки опису: 7 квітня 2003 р.
Географічні координати: 46°08' пн. ш., 33°25' сх. д.
Розташування: Херсонська область, Чаплинський район, поряд з смт. Асканія�Нова (3,5 тис.
жителів); за 50 км на південний схід від м. Нова Каховка (60 тис. жителів) та близько 100 км
на схід від обласного центру м. Херсон (майже 400 тис. жителів). 
Висота над рівнем моря: середня — 24 м.
Площа: 2359 га.
Огляд: Великий Чапельський під утворився у степовій улоговині. Площа вкритої водою тери�
торії залежить від сезонної кількості опадів у вигляді снігу та дощу. Вода надходить також з ар�
тезіанських свердловин. З періодичністю 12 років вкрита водою площа розширюється від 4 га
до 1300 га. Під час осінніх та весняних міграцій на території угіддя реєструються десятки ти�
сяч, в окремі роки — й сотні тисяч птахів, зокрема гуска білолоба Anser albifrons (20–100 тис.
ос.), журавель сірий Grus grus (6–42 тис. ос.), казарка червоновола Rufibrenta ruficollis (150–300
ос.), огар Tadorna ferruginea (550–1170 ос.). Вдень птахи годуються на сільськогосподарських
угіддях та прилеглих ділянках степу, вночі повертаються до угіддя на відпочинок. На території
угіддя розташовані ставки місцевого зоопарку, що живляться підземною артезіанською водою
і тому не замерзають узимку. Вони забезпечують зимівлю до 40 тис. особин гуски білолобої,
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5–16 тис. особин крижня Anas platyrhynchos тощо. Угіддя знаходиться у заповідній зоні біос�
ферного заповідника ”Асканія�Нова”.
Рамсарські критерії: 2, 3, 4, 5, 6.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(2) У межах угіддя влітку щорічно реєструються рідкісні, вразливі види птахів і ті, що
знаходяться під загрозою зникнення.

(3) Територія угіддя є єдиним в Україні екотопом зіркоплідника частухоподібного Dama�
sonium alisma (Alisma damasonium). Навесні квітує рідкісний вид — скіфський тюльпан
Tulipa scythica. У центральних частинах угіддя, де постійно є вода, зростають ендемічні
види рослин. 

(4) Десятки тисяч, а в окремі роки і сотні тисяч птахів зупиняються тут під час осінніх та
весняних міграцій. 

(5) Угіддя регулярно підтримує перебування журавля сірого Grus grus (6–42 тис. ос.) та гу�
ски білолобої Anser albifrons (20–100 тис. ос.).

(6) Угіддя підтримує під час міграцій більш ніж 1% особин популяцій гуски білолобої, жу�
равля сірого, огаря Tadorna ferruginea (500–1200 ос.). 

Біогеографічна характеристика: Степовий біогеографічний регіон на карті Смарагдової ме�
режі Європи. За геоботанічним районуванням України угіддя відноситься до Причорноморсь�
кої (Понтичної) степової провінції Європейсько�Азіатської степової області. 
Фізичні особливості ВБУ: Угіддя представляє собою депресію шириною 4 км та довжиною 6
км, що утворилася внаслідок численних трансгресій стародавніх морів і трансформації лесо�
вих порід. Ґрунти — характерні південні чорноземи і темно�каштанові, у пониженнях — глейо�
солодові лучні. Місцевість відноситься до континентальної області помірного клімату. Харак�
терним є жарке посушливе літо та м’яка нестійка зима. Середньорічна температура повітря
становить +9,5°С, середньорічна сума опадів — у середньому 400 мм, з коливанням від 164 мм,
зареєстрованим у 1943 р., до 703 мм, зареєстрованим у 1997 році. Угіддя живиться водою за ра�
хунок атмосферних опадів. З кінця XIX ст. у центральну частину угіддя штучно подається во�
да з артезіанських свердловин, за рахунок чого створився ставок, який не пересихає впродовж
року. Навесні після танення снігу та під час сильних дощів у вибалках утворюються тимчасові
заболочені ділянки. Рівень води на постійно вкритих водою ділянках коливається від 0,7 до
1,2 м. 
Фізичні особливості водозбірної території: Територією водозбору є безпосередньо територія
угіддя та схили навколо нього, вода з яких стікає балками до центральної частини. Загальна
площа водозбору не перевищує 70 км2. Додатковим джерелом живлення угіддя є вода з ар�
тезіанських свердловин.
Гідрологічна цінність: Виходи підземних джерел на поверхні угіддя відсутні. Повені контро�
лювати не треба, бо затоплення, як правило, не виходить за межі угіддя. Є характерним гли�
боке залягання підземних вод: перший водоносний горизонт знаходиться на глибині 18–30 м,
наступний (артезіанський) — у понтичних пористих вапняках глибше 45 м.
Тип ВБУ: Р, 2, N, Тр.
Екологічні особливості: Для угіддя характерна водно�болотяна рослинність з домінуванням
ряски малої Lemna minor. На пересихаючих ділянках формуються тимчасові ценози з лучно�
болотяних травостоїв, в яких переважають костриця Festuca і лісонасінник омановидний
Phalacrachena inuloides, а також ценози із домінуванням типчакової рослинності. 
Цінна флора: У центральних частинах угіддя, де постійно є вода, зростають ендемічні види
рослин: деревії чорноморський Achillea euxina, заплавний A. іnundata та подовий A. micran�
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thoides, солонечник Новопокровського Galatella novopokrovskii, лисонасінник омановидний
Phalaсrаchena inuloides, гірчак скіфський Polygonum scythicum, псамофілієла степова Psam�
mophiliella stepposa, червець сиваський Scleranthus syvaschycus, пирій подовий Elytrigia pseudo�
caesia, залізняк скіфський Phlomis scythica, тюльпан скіфський Tulipa scythica. На степових
підвищеннях домінують вологолюбні кореневищні злаки: пирій повзучий Elytrigia repens, сто�
колос безостий Bromopsis inermis, тонконіг вузьколистий Poa angustifolia і бекманія звичайна
Beckmannia eruciformis, а також осокові.
Цінна фауна:

Птахи: В межах угіддя влаштовують гнізда кулик�довгоніг Himantopus himantopus (до 20 пар),
галагаз Tadorna tadorna та огар T. ferruginea. Десятки тисяч, а в окремі роки і сотні тисяч птахів
зупиняються тут під час осінніх та весняних міграцій, зокрема гуска білолоба Anser albifrons
(20–100 тис. ос.), журавель сірий Grus grus (6–42 тис. ос.), казарка червоновола Rufibrenta rufi�
collis (150–300 ос.), огар (550–1170 ос.). Птахи живляться на сільськогосподарських угіддях та
степових ділянках вдень, а вночі повертаються відпочивати до Великого Чапельського поду. У
східній частині угіддя знаходяться штучні незамерзаючі ставки зоопарку ”Асканія�Нова” пло�
щею 13 га, які забезпечують зимівлю до 40 тис. особин гуски білолобої, 5–16 тис. особин криж�
ня Anas platyrhynchos тощо.
Соціальні та культурні цінності: Поряд з угіддям є зоопарк ”Асканія�Нова” та дендропарк. Зо�
опарк був заснований у 1874 р. і спеціалізується на розведенні видів копитних тварин степів,
саван, пустель і гірських районів (близько 900 голів), коловодних птахів та рідкісних перна�
тих (17 видів з Червоної книги України) зони Степу (всього у зоопарку утримуються 78 видів
птахів і 34 види ссавців). На території дендропарку знаходиться більше 1000 видів і різно�
видів дерев. У межах степових ділянок заповідника зберігаються історичні пам’ятки культури
— 17 скульптур кам’яних баб (жінок�воїнів), що належать до Х століття н. е. — часів прожи�
вання половецьких племен.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: Державна форма власності. Землі передано у
постійне користування адміністрації Біосферного заповідника ”Асканія�Нова” ім. Фрідріха
Фальц�Фейна, яка має Акт на право постійного користування. Прилеглі землі: Державна фор�
ма власності. Землі передано у постійне користування Біосферного заповідника ”Асканія�Нова”
(у межах заповідної зони), Інституту тваринництва степових районів ”Асканія�Нова”, Інститу�
ту олійних культур Української академії аграрних наук. Приватна форма власності (сільського�
сподарські угіддя) у межах буферної зони та зони антропогенних ландшафтів. 
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: Територія угіддя відно�
ситься до заповідної зони біосферного заповідника. Відповідно до чинного національного за�
конодавства здійснюються наукові дослідження, моніторинг птахів, природоохоронні заходи.
Відвідування угіддя є можливим тільки за спеціальними дозволами і згідно з лімітами, затвер�
дженими Мінприроди України. Прилеглі землі: Мають різний природоохоронний статус. Тут
здійснюються наукові дослідження, природоохоронні заходи, відвідування зоопарку ”Ас�
канія�Нова”, дендропарку і степових ділянок екологічними стежками біосферного заповідни�
ка, сільськогосподарська діяльність на приватних землях, землях Інституту тваринництва сте�
пових районів ”Асканія�Нова” та Інституту олійних культур.
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний характер
угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: Для угіддя характерне
циклічне з періодом 12 років зменшення водності, що впливає на поширення водно�болотяної рос�
линності. Існує фактор турбування птахів через наукові дослідження, екскурсії тощо. Негативний
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вплив мають реакліматизовані види копитних ссавців, що тримаються на суміжних ділянках. На�
вколо угіддя — полювання та розорювання балок, якими вода стікає до угіддя.
Вжиті природоохоронні заходи: Відповідно до Указу Президента України від 26.11.1993 р. №
563/93 на базі природного заповідника, створеного у 1898 р., засновано Біосферний за�
повідник ”Асканія�Нова” загальною площею 33397,6 га. Територія угіддя знаходиться у межах
заповідної зони біосферного заповідника. Збереження біологічного та ландшафтного різно�
маніття здійснюється відповідно до Закону України ”Про природно�заповідний фонд Ук�
раїни” (1992) та Положення про Біосферний заповідник ”Асканія�Нова” (1994). 
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Проект організації території,
охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів
Біосферного заповідника ”Асканія�Нова” заплановано розробити у 2003–2004 рр. Буде
розроблено спеціальний менеджмент�план водно�болотного угіддя міжнародного значення.
Окрім цього, планується розробити та впровадити заходи щодо зменшення впливу мисливсь�
кої діяльності, яка здійснюється поза межами біосферного заповідника, а також механізми
компенсації шкоди, заподіяної землевласникам мігруючими зграями птахів (через живлення
на посівах), у тому числі рідкісними — сірим журавлем та огарем.
Поточні наукові дослідження та можливості: Біосферний заповідник ”Асканія�Нова”, на те�
риторії якого знаходиться угіддя, є науково�дослідною установою Української аграрної ака�
демії наук. Науковим куратором заповідника є Інститут агроекології та біотехнології Ук�
раїнської академії аграрних наук. У штаті біосферного заповідника — 20 наукових
співробітників, які працюють у лабораторіях біомоніторингу і заповідного степу; збереження
різноманіття диких тварин; дендрологічного парку. Серед головних напрямів досліджень:
моніторинг стану збереження біологічного та ландшафтного різноманіття в рамках виконан�
ня щорічної програми Літопису природи; дослідження екології рідкісних та зникаючих видів
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тварин, їх розведення у вільних та напіввільних умовах, ренатуралізація видів у природні умо�
ви, інтродукція деревної рослинності в посушливих регіонах.
Нинішній стан природоохоронної освіти: У штаті Біосферного заповідника ”Асканія�Нова” є
сектор екологічної пропаганди, який здійснює функції регіонального еколого�освітнього цент�
ру. Серед запропонованих заходів: екскурсійна діяльність в зоопарку ”Асканія�Нова” та денд�
ропарку, екскурсії екологічними стежками. Біля території угіддя організовуються оглядові ек�
скурсії у кінному екіпажі. Співробітники сектору залучають до співпраці близько 300 школярів
смт Асканія�Нова. Періодично випускаються інформаційні листки та буклети. 
Нинішній стан рекреації і туризму: Зоопарк ”Асканія�Нова”, дендропарк загальнодержавно�
го значення і степові ділянки біосферного заповідника ”Асканія�Нова” загалом відвідують
близько 60 тис. відвідувачів на рік. Територію угіддя впродовж року можуть відвідувати не
більше 500 осіб. 
Юрисдикція: Територіальна юрисдикція — Державна адміністрація у Херсонській області.
Угіддя функціонально підпорядковане адміністрації Біосферного заповідника ”Асканія�Нова”.
Орган управління: Адміністрація Біосферного заповідника ”Асканія�Нова”. Адреса: вул.
Фрунзе, 13, смт. Асканія�Нова, Чаплинський район, Херсонська обл., 75230, тел./факс:
(05538) 611 40, 612 32, 612 86, e�mail: bp_askania�nova@chap.hs.ukrtel.net.
Бібліографічні джерела:

1) Заповідники і національні природні парки України. — К.: Вища школа, 1999. — 230 с.
2) Літопис природи Національного природного парку ”Асканія�Нова”. — 19 томів (1983 —

2001 рр.).
3) Червона книга України: Тваринний світ. — К.: УЕ, 1994. — 464с. 
4) Червона книга України: Рослинний світ. — К.: УЕ, 1996. — 608 с. 

31. Аквально�скельний комплекс Карадагу

Укладачі:
Костенко Наталія Спиридонівна, к.б.н., учений секретар, Карадазький природний за�

повідник, с. Курортне, м. Феодосія, АР Крим, 98188, тел.: (065) 623 8331, e�mail:
karadag@crimea.com;

Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної
справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua.

Дата підготовки опису: 7 квітня 2003 р.
Географічні координати: 44°55' пн. ш., 35°14' сх. д.
Розташування: Південно�східна частина Кримського півострова між Отузькою та Кокте�
бельською долинами. Угіддя розташоване за 10 км на захід від м. Феодосія (150 тис. жителів)
Автономної Республіки Крим, між селищами Коктебель та Курортне. 
Висота над рівнем моря: максимальна — 120 м.
Площа: 224 га.
Огляд: Це комплекс морських субліторальних акваторій Чорного моря, бухточок, вузької
смуги гальково�валунного узбережжя і прибережних скель (висотою до 120 м). Є середови�
щем існування рідкісних видів рослин і тварин. Найціннішою є колонія рибоїдного виду
птахів баклана чубатого Phalacrocorax aristotelis (близько 80 пар). Селяться хижі птахи: сапсан
Falco peregrinus та балабан F. cherrug. Незамерзаючі мілководдя, захищені Кримськими горами
від північних вітрів, є середовищем перебування рідкісних видів птахів таких, як чапля жовта
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Ardeola ralloides, коровайка Plegadis falcinellus, чернь білоока Aythya nyroca, лежень Burhinus
oedicnemus, кулик�довгоніг Himantopus himantopus, кулик�сорока Haematopus ostralegus. Чис�
ленні скелі та кам’янисте дно угіддя вкриті бурими водоростями Cystoseira crinita і C. barbata,
судинними рослинами — камками морською Zostera marina і малою Z. noltii, друзами мідій, які
забезпечують необхідні умови для відтворення риб. Угіддя входить до складу Карадазького
природного заповідника.
Рамсарські критерії: 1, 2, 4, 7, 8.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Угіддя є типовим для південного узбережжя Гірського Криму поєднанням морських
субліторальних акваторій Чорного моря, бухточок, вузької смуги гальково�валунного уз�
бережжя і прибережних скель (висотою до 120 м) з кліфами. Типовість комплексу тварин
і рослин полягає у присутності рибоїдних птахів (бакланів та мартинів), які гніздяться на
скелях, заростей бурих водоростей Cystoseira crinita і C. barbata, судинних рослин —
камок морської Zostera marina і малої Z. noltii — та друз мідій на твердих покриттях з інши�
ми супутніми видами рослин і тварин. 

(2) На території угіддя охороняються види флори і фауни, занесені до Червоної книги Ук�
раїни. 

(4) Місцеперебування багатьох видів птахів водно�болотяного комплексу під час весняних і
осінніх міграцій та взимку. В межах угіддя знаходиться один із рідкісних типів природ�
них середовищ (відповідно до Резолюції 4 (96) Постійного комітету Бернської конвенції)
— зарості рослин у морях (№ 11.3). 

(7) У межах акваторії угіддя постійно трапляються види риб, занесені до Червоної книги Ук�
раїни. 

(8) Узбережжя, мілководдя та район водяних макрофітів в угідді є важливими біотопами
для нересту найпоширеніших тут видів риб.

Біогеографічна характеристика: Степовий біогеографічний регіон на карті Смарагдової ме�
режі Європи. За геоботанічним районуванням України належить до Гірськокримської
провінції Середземноморської лісової області. Басейнова приналежність — Північно�східне
Причорномор’я в районі Кримського півострова.
Фізичні особливості ВБУ: У геологічному відношенні угіддя розташоване у найсхіднішій час�
тині мегаантиклінорія Альпійської синклінальної області, південна частина якої занурена в Чор�
не море. Із заходу на схід берегова лінія вздовж узбережжя відзначається складною конфігу�
рацією, наявні численні невеликі бухти, розділені мисами. Карадазька гірська гряда утворилася
внаслідок виверження вулкану в юрський період. Найтиповішими для суходолу ґрунтами є ко�
ричневі гірські щебенисті: карбонатні, безкарбонатні і солонцюваті. Клімат субтропічний, серед�
земноморського типу. Річна сума сонячного світла становить 2200–2300 годин. Сонячна радіація
перевищує 120 ккал/см2/рік. Визначальну роль у формуванні клімату відіграють тропічні конти�
нентальні і морські повітряні маси. Середньорічні температури повітря становлять +11–14°С.
Середня температура повітря найхолоднішого місяця — +2°С, найтеплішого — +23°С. Припливи
та відпливи лише зрідка перевищують кілька сантиметрів. 
Фізичні особливості водозбірної території: Угіддя є прибережно�аквальною ділянкою Чор�
ного моря. Водозбір Чорного моря формується стоками багатьох річок, найбільшими серед
яких є Дунай та Дніпро. Солоність Чорного моря постійна і дорівнює 18‰. Температура
морської води влітку досягає +25°С, а взимку знижується до +6—8°С.
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Гідрологічна цінність: Влітку опади мають переважно вигляд злив. Випаровуваність значно
перевищує річну суму опадів, яка складає 300 мм з переважанням (до 60% від річної кількості)
в осінньо�зимовий період. Берегова лінія стабільна.
Тип ВБУ: А, D, Е, B.
Екологічні особливості: Основними типами природних середовищ є: субліторальні акваторії
глибиною до 6 м, вузька смуга гальково�валунного побережжя, стрімкі (висотою до 120 м)
прибережні скелі з кліфами. На глибинах до 4–5 м переважно поширені угруповання водоро�
стей�макрофітів Cystoseira crinita і C. barbata, а на глибинах 5–4 м — судинних рослин (камки
морська Zostera marina і мала Z. noltii). Для гірсько�скельного суходолу характерні степова, га�
лофільна, чагарникова та інші типи рослинності.
Цінна флора: У межах берегової лінії трапляються п’ять видів водоростей, занесених до Чер�
воної книги України: диктіота дихотомічна Dictyota dichotoma, кладостефус губчастий
Cladostephus spongiosus, немаліон глистовидний Nemalion helminthoides, лауренція гібридна
Laurencia hybrida, сифонокладус маленький Siphonocladus pusillus. У морській акваторії за�
реєстровані зарості бурих водоростей Cystoseira crinita і C. barbata, судинних рослин (камки
морська Zostera marina і мала Z. noltii) та ін. 
Цінна фауна:

Ссавці: До берега періодично підпливають занесені до Червоної книги України і міжнарод�
них червоних переліків види дельфінів: афаліна чорноморська Tursiops truncatus ponticus,
азовка Phocoena phocoena relicta та білобочка чорноморська Delphinus delphis ponticus. У гро�
тах знайдені колонії підковоносів малого Rhinolophus hipposideros та великого R. ferrume�
quinum, триколірної нічниці Myotis emarginatus (два останні види занесені в Червоний список
МСОП).

Птахи: Цінність угіддя визначається наявністю місцевої колонії баклана чубатого  Phalacro�
corax aristotelis (близько 80 пар). Під час міграцій постійно трапляються чапля жовта Ardeola
ralloides, коровайка Plegadis falcinellus, чернь білоока Aythya nyroca, лежень Burhinus oedicne�
mus, кулик�довгоніг Himantopus himantopus, кулик�сорока Haematopus ostralegus. Взимку
зустрічаються огар Tadorna ferruginea і гоголь Bucephala clangula. На берегових обривах
гніздяться сапсан Falco peregrinus (1 пара) та балабан F. cherrug (2 пари). 

Риби: Тут трапляються види, занесені до Червоної книги України: білуга чорноморська Huso
huso ponticus, морський коник чорноморський Hippocampus guttulatus microstephanus, зубарик
звичайний Puntazzo puntazzo, піскарки бура Callionymus festivus і сіра C. belenus, бичок�рижик
звичайний Neogobius platyrostris, морський півень Trigla lucerna, арноглос Arnoglossus kessleri, а
також лосось чорноморський Salmo trutta labrax, який, крім того, є об’єктом Європейського
червоного списку глобально вразливих тварин і рослин. Наступні види риб нерестяться на
мілководдях та в прибережжі: губань зелений Lаbrus viridis (L. turdus), морська миша
Callionymus festivus, арноглос, морський язик Solea nasuta, морський йорж Scorpaena porcus,
горбань темний Sciaena umbra, дракончик морський Trachinus draco. У районі водяних мак�
рофітів нереститься ряд видів риб, зокрема барабуля чорноморська Mullus barbatus ponticus і
морський карась Diplodus annularis.

Молюски: Тут трапляється устриця їстівна Ostrea edulis, занесена до Червоної книги Ук�
раїни. 
Соціальні та культурні цінності: При адміністрації Карадазького природного заповідника (с.
Куротне) функціонують два дельфінарії, бібліотека та еколого�освітній центр, який включає
живі куточки та музейні експозиції риб, плазунів і птахів.
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Землеволодіння/власність на
землю: ВБУ: Державна
власність на землю, що переда�
на у постійне користування Ка�
радазькому природному за�
повіднику. Адміністрації
Карадазького природного за�
повідника видано Акт на право
постійного користування зе�
мельними ділянками. Прилеглі
землі: Із землями угіддя межу�
ють з боку моря — охоронна зо�
на (шириною до 1 км від берега)
Карадазького природного за�
повідника; на суходолі — землі
заповідника, а за ними — неве�
ликі населені пункти з рекре�
аційними закладами (Курортне,
Коктебель, Щебетівка), при�
ватні сільськогосподарські
землі.
Поточне землекористування

(включаючи водокористування): ВБУ: угіддя знаходиться у межах природоохоронної тери�
торії і тому використовується лише в наукових цілях. Прилеглі землі: поряд з угіддям у межах
Карадазького природного заповідника у протипожежних та господарських цілях щорічно вико�
шується 12 га сінокосу. За заповідником, біля населених пунктів, переважно ведеться виногра�
дарство, на березі моря — рекреаційна діяльність, у морі — рибальство та судноплавство. 
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: ВБУ: в
минулому — вилов риби, пошук цінних мінералів. На сучасному етапі проводяться наукові
дослідження, природоохоронні заходи та моніторинг стану біологічного та ландшафтного
різноманіття, еколого�освітня діяльність; реєструються окремі випадки незаконного відвіду�
вання території угіддя. Прилеглі землі: рибальство, судноплавство, розорювання земель (ви�
ноградарство), найінтенсивніше — рекреація. Контрольоване відвідування території місцеви�
ми жителями, рекреантами і туристами. 
Вжиті природоохоронні заходи: У 1979 р. створено Карадазький природний заповідник,
який входить до мережі найцінніших територій України, визначених за Програмою важливих
територій щодо птахів. Менеджмент біорізноманіття здійснюється відповідно до закону ”Про
природно�заповідний фонд України” (1992) та Положення про Карадазький природний за�
повідник (1998). У 2002 р. територія заповідника запропонована для включення до Смарагдо�
вої мережі Європи (Бернська конвенція).
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Заплановано розробити Про�
ект організації території та охорони природних комплексів Карадазького природного за�
повідника. Буде розроблено спеціальний менеджмент�план водно�болотного угіддя міжна�
родного значення.
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Поточні наукові дослідження та можливості: Карадазький природний заповідник є науково�
дослідною установою Національної академії наук України. У штаті заповідника — 15 науко�
вих співробітників, які працюють у відділах екологічного моніторингу та експериментальної
гідробіології. Куратором заповідника є Інститут біології південних морів НАН України
(м. Севастополь). Головні напрями досліджень: моніторинг стану збереження біологічного та
ландшафтного різноманіття в рамках виконання щорічної програми Літопису природи,
фізіолого�біохімічні дослідження морських гідробіонтів, вивчення розмноження діатомових
водоростей і особливостей поведінки морських ссавців.
Нинішній стан природоохоронної освіти: Поряд з угіддям у гірській частині Карадазького
природного заповідника прокладено екологічну стежку. В с. Курортне — адміністративному
центрі заповідника — знаходяться два дельфінарії й еколого�освітній центр з куточками жи�
вої природи та музейними експозиціями риб, плазунів і птахів. Регулярно випускаються бук�
лети та інформаційні листівки. Постійно здійснюється еколого�освітня діяльність серед
місцевого населення, передусім дітей, та відпочиваючих. Щорічно до Карадазького природно�
го заповідника приїжджають групи школярів, які допомагають працівникам заповідника
підтримувати природоохоронний режим.
Нинішній стан рекреації і туризму: Поряд з ВБУ у горах прокладено екологічну стежку для
огляду краєвидів угіддя. Щорічно, переважно влітку, цією стежкою проходить до 15 тис.
відвідувачів. 
Юрисдикція: Територіальна — Рада Міністрів Автономної Республіки Крим. Функціональна
— Державна екологічна інспекція Чорного моря та адміністрація Карадазького природного за�
повідника при НАН України.
Орган управління: Адміністрація Карадазького природного заповідника. Адреса: с. Курортне,
м. Феодосія, АР Крим, 98188, тел./факс: (065) 623 8331, e�mail: karadag@crimea.com.
Бібліографічні джерела:

1) Дидух Я. П., Шеляг�Сосонко Ю. Р. Карадагский государственный заповедник. Раститель�
ный мир. — Киев: Наукова думка, 1982. — 152 с.

2) Літопис природи Карадазького природного заповідника. 18 томів (1978–2001 рр.).
3) Микитюк О. Ю. ІВА території України: території, важливі для збереження видового

різноманіття та кількісного багатства птахів. — К.: СофтАРТ, 1999. — 324 с.
4) Червона книга України: Тваринний світ — К.: УЕ, 1994. — 464с. 
5) Червона книга України: Рослинний світ — К.: УЕ, 1996. — 608 с.
6) Заповідники і національні природні парки України. — К.: Вища школа, 1999. — 230 с.
7) Природа Карадага / Под ред. А. Л. Морозовой и А. А. Вронского. — Киев: Наукова думка.

— 1989. — 289 с.
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32. Аквально�скельний комплекс мису Казантип

Укладачі:
Максименко Валерій Олександрович, директор, Казантипський природний заповідник, буд.

33, кв. 12, м. Щолкіне, Ленінський район, АР Крим, 98213, тел.: (065) 576 8598;
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua. 

Дата підготовки опису: 1 грудня 2003 р.
Географічні координати: 45°28' пн. ш., 35°51' сх. д. 
Розташування: Південне Приазов’я, на півночі Керченського півострова. Автономна Рес�
публіка Крим, Ленінський район, за 45 км на захід від м. Керч (210 тис. жителів) та на північ
від м. Феодосія (150 тис. жителів), 3 км північніше від м. Щолкіне (9 тис. жителів); поряд з с.
Мисове.
Висота над рівнем моря: мінімальна — 0 м, максимальна — 100 м.
Площа: 251 га.
Огляд: Угіддя репрезентує прибережну ділянку Азовського моря біля скелястого і сильно
розчленованого мису мшанково�вапнякового походження з урвистими, валунно�гальковими і
детритусо�черепашковими берегами. Морська сублітораль на мілководдях (до 3 м глибини) з
кам’янистим дном щільно заселена водоростями�макрофітами (їх загальна біомаса досягає 3
кг/м2), насамперед, бурою водоростю Cystoseira barbata та судинними рослинами —
цанікелією великою Zannichellia major і камкою малою Zostera noltii. Серед цієї рослинності
відтворюються рідкісні види риб: білуга чорноморська Huso huso ponticus, морський коник
чорноморський Hippocampus guttulatus microstephanus, горбиль світлий Umbrina cirrosa, морсь�
кий півень Trigla lucerna, а також десятиногі раки Decapoda (трав’яний краб Carcinus aestuarii і
морський кріт Upogebia pusilla) та мізиди Misidacea (мізиди зубчаста Hemimysis serrata й ано�
мальна H. anomala). У межах угіддя гніздиться рідкісний вид птахів огар Tadorna ferruginea та
спостерігаються великі скупчення (до 10 тис. ос.) птахів водно�болотяного комплексу, у тому
числі рідкісних в Україні і Європі в цілому. Угіддя є найціннішим природним комплексом Ка�
зантипського природного заповідника. 
Рамсарські критерії: 1, 2, 4, 6, 7, 8.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Угіддя є унікальною прибережною ділянкою моря з глибинами до 6 м (ізобата прохо�
дить на відстані 60–300 м від берега) із заростями здебільшого водоростей�макрофітів
на твердих (кам’янистих) ґрунтах в Азовському морі навколо зовнішньої кільцевої гря�
ди мису мшанково�вапнякового походження. Мис складається з цілої низки невеличких
кам’янистих виступів і бухточок з вузькими (завширшки до 10 м) валунно�гальковими
береговими смугами та детритусо�черепашковими ділянками (шириною до 30 м). Від
мису в море тягнуться зсуви переважно нижньомеотичних вапняків, рідше — нижньо�
сарматських глин та четвертинних суглинків і піщано�черепашкових відкладів.

(2) Місце перебування низки видів з Червоної книги України та Європейського червоного
списку. Зарості морських судинних рослин та водоростей�макрофітів формують один із
рідкісних типів природних середовищ, визначених Резолюцією 4 (96) Постійного коміте�
ту Бернської конвенції. 
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(4) Угіддя разом з озером Акташ, Астанінськими плавнями, що знаходяться поряд, входить до
складу мережі найцінніших територій України, визначених за Important Bird Area Program�
me.

(6) В межах угіддя регулярно реєструється значна чисельність наступних видів: 2–5 тис. осо�
бин баклана великого Phalacrocorax carbo (1% = 1200 особин), 360 пар крячка чорнодзьобого
Gelochelidon nilotica (1% = 270 особин), 3200 пар мартина тонкодзьобого Larus genei (1% =
1800 особин).

(7) Угіддя підтримує існування значної частини популяцій видів місцевої іхтіофауни, що
сприяє збереженню глобального біорізноманіття.

(8) Морська мілководна (глибиною до 3 м) сублітораль з кам’янистим дном густо заростає
макрофітами (їх загальна біомаса — близько 3 кг/м3), серед яких найбільш поширеною є
бура водорость Cystoseira barbata та судинні рослини — цанікелія велика Zannichellia
major і камка мала Zostera noltii. Серед заростей цих рослин тримаються такі рідкісні ви�
ди риб, як білуга чорноморська Huso huso ponticus, морський коник чорноморський
Hippocampus guttulatus microstephanus, горбиль світлий Umbrina cirrosa, морський півень
Trigla lucerna, що тут і нерестяться, а також десятиногі раки — трав’яний краб Carcinus aes�
tuarii і морський кріт Upogebia pusilla, мізіди зубчаста Hemimysis serrata і аномальна H.
anomala.

Біогеографічна характеристика: Степовий біогеографічний регіон на карті Смарагдової ме�
режі Європи. За геоботанічним районуванням України належить до Причорноморської (Пон�
тичної) степової провінції Європейсько�Азіатської степової області. Басейнова прина�
лежність — Південно�східне Приазов’я в районі Кримського півострова.
Фізичні особливості ВБУ: Геологічною основою угіддя є потужна товща осадових відкладів
(кримського та кавказького напрямів), які накопичилися на дні Азовського та Чорного морів і
вкривають так званий Азово�Кубанський крайовий прогин. За геоморфологічним районуван�
ням України територія угіддя належить до північно�східного підрайону Керченського геомор�
фологічного району. На мисі Казантип поширені солонці та чорноземи на глинах і вапняках.
Якість води визначається як ”задовільна”, але під час жаркого літа через різке зменшення кон�
центрації кисню можуть спостерігатися замори риб (насамперед, родини Callionymidae). За
кліматичним районуванням угіддя відноситься до Керченського приморського району. Клімат
дуже посушливий і спекотний з м’якою зимою. Середня кількість опадів з максимумом у
червні�серпні — близько 300 мм на рік. Випаровуваність удвічі перевищує кількість опадів.
Рівень Азовського моря підвищується із швидкістю близько 1–2 мм на рік. Середньорічна тем�
пература повітря становить близько +11°С, середня температура січня — –1,1°С, липня —
+23,9°С. Безморозний період триває в середньому 222 доби. Переважаючими є північно�східні
вітри, що мають характер суховіїв влітку.
Фізичні особливості водозбірної території: Угіддя є прибережно�аквальною ділянкою
Азовського моря, яке Керченською протокою з’єднане з Чорним морем. Водозбір Азовського
моря формується стоками низки річок, найбільшими серед яких є Дон та Кубань. За останні
100 років солоність води у морі внаслідок зменшення річкового стоку підвищилась з 5–8‰ до
12–13‰. 
Гідрологічна цінність: Для угіддя є характерною відсутність постійної гідрографічної мережі.
Тимчасові весняні водотоки по тальвегах балок та ярів влітку пересихають. Кількість прісних
підземних вод обмежена, у живленні підземних вод сильно тріщинуватих вапняків важливу
роль відіграє конденсація. Для угіддя характерним є процес морської абразії, внаслідок якої
хвилі та прибій розмивають, руйнують позитивні форми рельєфу. Берегова лінія має дрібно
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порізаний зубчастий
контур. 
Тип ВБУ: А, B, D, Е. 
Екологічні особли�
вості: Головними типа�
ми природних середо�
вищ угіддя є морська
сублітораль, сильно
розчленовані скельні
валунно�галькові та де�
тритусо�черепашкові
смуги, черепашково�
піщані вздовж берегів.
Угіддя є прибережною
ділянкою з глибинами
до 6 м в Азовському
морі навколо
зовнішньої кільцевої
гряди мису мшанково�
вапнякового (із за�
лишків Membranipora
lapidosa) походження,

що складається з цілої низки невеличких кам’янистих виступів і бухточок з вузькими (ши�
риною до 10 м) проходами. Найпродуктивнішою щодо фітобентосу є ділянка субліторалі
(переважно з камінням та валунами на дні і до 1 м глибиною) — до 3 кг/м2, де трапляються
три окремі ценози з домінуванням відповідно бурої водорості Cystoseira barbata, цанікелії
великої Zannichellia major та камки малої Zostera noltii. На глибинах 2–3 м максимальна
біомаса макрофітобентоса є меншою у 10–20 разів. У псевдоліторалі ценози є полідомінант�
ними з домінуванням видів зелених водоростей Enteromorpha intestinalis, E. linza, Ectocarpus
confervoides та Ulotrix flacca, а також червоних водоростей Ceramium tenuissimum, Polysiphonia
opaca із загальною біомасою угруповань макрофітобентоса до 1 кг/м2 і більше.
Цінна флора: У складі морської флори знайдено 2 види судинних рослин з Angiospermae (ца�
нікелія велика Zannichellia major та камка мала Zostera noltii), 15 видів зелених водоростей
Chlorophyta (Enteromorpha linza, E. intestinalis, E. ahineriana, E. maeotica, Chaetomorpha aerea, C.
capillaris, C. chlorotica, Cladophora albida, C. sericea, C. siwaschensis, C. vadorum, Ulva virida, Ulotrix
flacca, Bryopsis hypnoides, B. adriatica), 3 види бурих водоростей Phaeophita (Scytosiphon lomen�
taria, Cystoseira barbata, Ectocarpus confervoides), 11 видів червоних водоростей Rhodophyta
(Melobesia lejolisii, Chylocladia squarrosa, Ceramium diaphanum, C. arborescens, C. tenuissimum, C.
pedicillatum, C. rubrum, Polysiphonia denudata, P. subulifera, P. opaca, Porphyra leucosticta), тобто
практично всі види небагатого за видовим складом макрофітобентосу Азовського моря. На
піщано�черепашкових косах трапляються види, занесені до Червоної книги України, — холо�
док прибережний Asparagus litoralis і чебрець прибережний Thymus littoralis. 
Цінна фауна:

Ссавці: підковоніс великий Rhinolophus ferrumequinum, азовка Phocoena phocoena relicta, афа�
ліна чорноморська Tursiops truncates ponticus. 
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Птахи. Цінність угіддя визначається присутністю в його межах баклана великого
Phalacrocorax carbo (2–5 тис. ос.), чоботаря Recurvirostra avosetta (130–285 пар), дерихвоста
лучного Glareola pratincola (40–72 пари), мартинів середземноморського Larus melanocephalus
(2,7 тис. пар), тонкодзьобого L. genei (3,2 тис. пар) і жовтононого L. cachinnans (2,2 тис. пар),
крячка тонкодзьобого Gelochelidon nilotica (360 пар). Ці види тут гніздяться та живляться до�
ки не замерзає вода взимку. Постійно гніздяться 6–8 пар огаря Tadorna ferruginea (вид занесе�
но до Червоної книги України та Додатку ІІ Бернської конвенції). До 160 особин цього виду
водночас можуть зустрічатися наприкінці літа та восени. З кінця літа до початку весни чи�
сельними є птахи водно�болотяного комплексу: крижень Anas platyrhynchos, чирянка велика
A. querquedula, лиска Fulica atra, гуска білолоба Anser albifrons та інші (до 50 видів птахів).
Періодично трапляються рідкісні в Україні і Європі в цілому види: балабан Falco cherrug,
пісочник морський Charadrius alexandrinus, лежень Burhinus oedienemus, баклан малий
Phalacrocorax pygmaeus, галагаз Tadorna tadorna, чоботар. У скупченнях в кінці літа, восени та
взимку (коли море не замерзає) може триматися до 10 тис. особин птахів водно�болотяного
комплексу. 

Риби. Представники місцевої іхтіофауни: сарган європейський Belone belone euxini, багато�
голкова колючка мала Pungitius platygaster platygaster, ставрида середземноморська Trachurus
mediterraneus ponticus, атерина Atherina mochon pontica, барабуля чорноморська Mullus barbatus
ponticus. Сприятливими є умови для відтворення промислових видів риб: глоси Platichthys fle�
sus luscus та сингіля Liza aurata. В угідді поширені близько 20 видів бичків, включаючи бичка�
губаня Neogobius platyrostris platirostris, бичка морського Gobius cobitis, бичка чорного G. niger,
бичка�трав’яника Zosterisessor ophiocephalus, бичка�цуцика Proterorhinus marmoratus. За�
реєстровано 4 види риб з Червоної книги України: білуга чорноморська Huso huso ponticus,
морський коник чорноморський Hippocampus guttulatus microstephanus, горбиль світлий
Umbrina cirrosa, морський півень Trigla lucerna. 

Ракоподібні: представники десятиногих раків (Decapoda) — трав’яний краб Carcinus aestu�
arii, морський кріт Upogebia pusilla; мізиди (Misidacea) зубчаста Hemimysis serrata та аномаль�
на H. anomala.
Соціальні та культурні цінності: Соціально�культурні об’єкти у межах угіддя відсутні, поряд
знаходяться залишки поселень VI ст. до н. е. — IV ст. н. е. та поселень VIII�X ст. Рибогоспо�
дарське об’єднання ім. Адмірала Нахімова, яке знаходиться в улоговині мису Казантип,
постійно веде промисел в Азовському морі, але поза межами угіддя. 
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна власність на землю, що передана в по�
стійне користування Казантипському природному заповіднику. Прилеглі землі: на суходолі у
центрі мису Казантип — землі рибогосподарського об’єднання ім. Адмірала Нахімова.
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: наукові дослідження, при�
родоохоронні заходи та моніторинг стану довкілля. Прилеглі землі: на суходолі — видобуток
нафти в улоговині мису Казантип, сінокосіння, випасання худоби, виноградарство; у морі — ри�
бальство і судноплавство; у приморській частині — стихійний відпочинок населення. 
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: ВБУ: У
минулому — вилов риби, полювання. На сучасному етапі — рекреація, рибальство,
браконьєрство, замори риби в спекотну погоду. Прилеглі землі: рибальство, судноплавство,
сільське господарство (насамперед, розорювання земель та випасання худоби) і рекреація.
Вжиті природоохоронні заходи: Угіддя входить до складу Казантипського природного за�
повідника, створеного згідно з Указом Президента України від 12 травня 1998 р. Менеджмент
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біорізноманіття здійснюється відповідно до закону ”Про природно�заповідний фонд України”
(1992 р.), Тимчасового положення про Казантипський природний заповідник (1998 р.) і Про�
екту організації території та охорони природних комплексів Казантипського природного за�
повідника (затверджено наказом Мінекоресурсів № 520 від 25.12.2002 р.).
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Крім уже розробленого загаль�
ного для заповідника менеджмент�плану (Проекту організації території), у процесі підготов�
ки знаходяться менеджмент�плани збереження окремих видів. Планується розробка спеціаль�
ного менеджмент�плану водно�болотного угіддя міжнародного значення.
Поточні наукові дослідження та можливості: Щорічно в рамках розробки програми Літопи�
су природи Природного заповідника ”Казантипський” наукові дослідження проводять пере�
важно наукові співробітники заповідника та інституту�куратора — Державного Нікітського
ботанічного саду Української аграрної академії наук (м. Ялта). 
Нинішній стан природоохоронної освіти: Постійно здійснюється еколого�освітня діяльність
серед місцевих жителів с. Мисове та м. Щолкіне, а також відпочиваючих поблизу Казантипсь�
кого природного заповідника. Щорічно випускаються інформаційні листівки. Візит�центр
розташований в адміністративній будівлі заповідника в м. Щолкіне. 
Нинішній стан рекреації і туризму: Не здійснюються. 
Юрисдикція: Територіальна — Рада Міністрів Автономної Республіки Крим. Функціональна
— Державна екологічна інспекція Чорного моря та адміністрація Казантипського природного
заповідника при Мінприроди України. 
Орган управління: Адміністрація Казантипського природного заповідника. Адреса: буд. 33,
кв. 12, м. Щолкіне, Ленінський район, АР Крим, 98213, тел./факс: (065) 576 8598, e�mail:
opuk@kerch.com.ua.
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33. Аквально�прибережний комплекс мису Опук

Укладачі:
Стеценко Микола Пилипович, перший заступник начальника державної служби заповідної

справи, Мінприроди України, вул. Урицького, 35, м. Київ, 01601, тел.: (044) 451 5904, e�
mail: parks@parks.freenet.kiev.ua; 

Сьомик Олександр Михайлович, ст.н.с., Опукський природний заповідник, вул. Кірова, 31а,
м. Керч, АР Крим, 98320, тел.: (065) 611 0501, e�mail: opuk@kerch.com.ua.

Дата підготовки опису: 7 квітня 2003 р.
Географічні координати: 45°01' пн. ш., 36°12' сх. д.
Розташування: Автономна Республіка Крим, Ленінський район. Узбережжя Чорного моря, за
30 км на південний захід від м. Керч (210 тис. жителів), за 1 км на захід від с. Яковенкове і за
3 км на південь від с. Мар’ївка.
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Висота над рівнем моря: аквальна ділянка — 0 м, наземна ділянка — до 65 м.
Площа: 775 га.
Огляд: Угіддя є поєднанням ділянок морської субліторалі, солоного озера, лабіринтів вап�
някового мису та піщано�черепашкових кіс. На території угіддя постійно гніздяться рідкісні
в Україні та Європі в цілому галагаз Tadorna tadorna (1–2 пари), баклан чубатий
Phalacrocorax aristotelis (35–55 пар), балабан Falco cherrug (до 5 пар). Зимують та зупиняють�
ся, особливо на озері Кояшському, під час перельотів тисячі птахів водно�болотяного ком�
плексу, особливо таких видів: крижень Anas platyrhynchos, чирянка велика A. querquedula,
лиска Fulica atra, гуска білолоба Anser albifrons. Серед заростей бурих, червоних та зелених
водоростей�макрофітів, що щільно заселили приморські скелі під водою та кам’янисте дно,
відтворюються рідкісні види риб: білуга чорноморська Huso huso ponticus, морський коник
чорноморський Hippocampus guttulatus microstephanus, піскарка сіра Callionymus belenus,
морський півень Trigla lucerna, а також краби трав’яний Carcinus aestuarii та волохатий
Pilumnus hirtellus. Періодично трапляються дельфіни — азовка Phocoena phocoena relicta та
афаліна чорноморська Tursiops truncatus ponticus. Необхідні умови для збереження усіх цих
видів забезпечуються входженням угіддя до складу Опукського природного заповідника.
Угіддя разом з поряд розташованим озером Узунларським входить до мережі найцінніших
територій України, визначених згідно з Important Bird Area Programme (території, важливі
для збереження видового різноманіття та кількісного багатства птахів) за фактом періодич�
ної реєстрації в його межах гуски білолобої (до 42 тис. ос. під час міграцій та взимку), дро�
хви Otis tarda та боривітра степового Falco naumanni. 
Рамсарські критерії: 1, 2, 4, 6, 7, 8.
Обґрунтування рамсарських критеріїв:

(1) Складається з типових для Кримського півострова на узбережжі Чорного моря еле�
ментів: крутих скель вапнякового походження, які обриваються в морі, солоного озера і
піщано�черепашкових кіс, поєднання яких є унікальним на невеликій ділянці. Озеро
Кояшське відділене від моря косою. Це невелике (100 га) і дуже типове для Кримського
півострова озеро; воно солоне (210‰) і частково пересихає влітку. Приморські піщано�
черепашкові коси, розташовані з обох боків скельного нагір’я, є одними з найкраще збе�
режених на Кримському півострові. Сильно порізані морськими хвилями м’які (вапня�
кові) скельні береги та кам’янисте дно стали субстратом для макрофітів, передусім з груп
бурих, червоних та зелених водоростей. 

(2) Тут періодично трапляються дельфіни. Постійно гніздяться рідкісні в Україні та в цілому
в Європі види птахів. У морській зоні постійно реєструються види риб і крабів з Черво�
ної книги України. Зареєстровані рідкісні типи природних середовищ, визначені у числі
інших Резолюцією 4 (96) Постійного комітету Бернської конвенції, а саме Атлаські со�
лоні озера (№ 23.1) та зарості рослин у морях (№ 11.3). На черепашково�піщаних косах
росте реліктовий холодок прибережний Asparagus litoralis, занесений до Червоної книги
України та Європейського червоного списку глобально вразливих тварин і рослин.

(4) Узимку численними (до кількох тисяч) є птахи водно�болотяного комплексу.
(6) Тут періодично (під час міграцій та взимку тримається у великих кількостях (до 42 тис.

ос.) гуска білолоба Anser albifrons (1% = 5300 особин).
(7) В межах угіддя зустрічаються види риб, занесені до Червоної книги України та Євро�

пейських червоних списків. 
(8) На мілководдях угіддя нереститься багато широко поширених видів риб.

Водно�болотні угіддя України

148



Біогеографічна характеристика: Степовий біогеографічний регіон на карті Смарагдової ме�
режі Європи. За геоботанічним районуванням України належить до Причорноморської (Пон�
тичної) степової провінції Європейсько�Азіатської степової області. Басейнова прина�
лежність — Північно�східне Причорномор’я в районі Кримського півострова.
Фізичні особливості ВБУ: Входить до складу Керченського геоморфологічного району.
Рельєф розвивався в умовах висхідного руху суходолу. Біля Кояшського озера сформована
середньоплейстоценова давньоевксинсько�узунларська тераса висотою 8–9 м, складена гли�
нистими пісками, піщаниками і вапняками з окремими лінзами і прошарками галечників. По�
ширені солонці, чорноземи, солонцюваті і темно�каштанові солонцюваті ґрунти на майкопсь�
ких глинах, чорноземи карбонатні на вапняках. Гідрографічна мережа на суходолі
представлена Кояшським озером і системою неглибоких балок та улоговин з тимчасовими во�
дотоками та постійним прісноводним джерелом. 
Фізичні особливості водозбірної території: Угіддя є прибережно�аквальною ділянкою Чор�
ного моря, водозбір якого формується стоками багатьох річок (переважно Дунаю та Дніпра).
Солоність моря — 18‰. Температура морської води влітку — до +25°С, взимку — до +6–8°С.
Водозбір Кояшського озера формується лише атмосферними опадами. Клімат помірно�кон�
тинентальний, посушливий, із середньорічною температурою повітря +14°С (в січні — +2°С, в
липні — +23°С). Кількість атмосферних опадів — 255–300 мм на рік. Випаровуваність переви�
щує ці показники у 2,5 рази. Стійкий сніговий покрив формується лише під час суворих зим.
Гідрологічна цінність: Кояшське озеро площею близько 10 км2 з глибинами від 0 (озеро місця�
ми пересихає) до 0,6 м і солоністю до 210‰ відділене від моря піщано�черепашковим переси�
пом завширшки 250 м, через який відбувається інфільтрація морської води. Ця вода є основ�
ним джерелом живлення озера. Якість води у морі і озері ”добра”. Ґрунтові води залягають на
глибині 0,5–3 м. Здебільшого вони засолені як за рахунок морської води, так і за рахунок роз�
чинення солей з сарматських и майкопських соленосних глин. 
Тип ВБУ: A, B, D, E, J.
Екологічні особливості: Головними типами природних середовищ є морська сублітораль, со�
лоне озеро, приморські скелі та кам’яні (рифово�вапнякового походження) розсипи, піщано�
черепашкові коси. Кам’янисті субстрати субліторалі моря щільно заросли водоростями�мак�
рофітами, серед яких частіше трапляються види червоних Rhodophyta (Ceramium pedicillatum,
C. ciliatum, Porphyra leucosticte), зелених Chlorophyta (Entheromorpha intestinalis, Cladophora
albida) та бурих Phaeophyta (Scytosiphon lomentaria, Ectocarpus confevoides) водоростей. У Ко�
яшському озері рослини відсутні. На піщано�черепашкових косах лише весною і на початку
літа можна побачити окремі види, насамперед, катрани коктебельський Crambe koktebelica та
мітридатський C. mitridatis, миколайчики приморські Eryngium maritimum, колосняк чорно�
морський Leymus sabulosus. 
Цінна флора: Флора представлена 395 видами судинних рослин (32% флори Кримського та
44% Керченського півостровів). Два види з 42 видів ендемічних рослин, представлених тут, є
корінними. Характерні для черепашково�піщаних кіс катрани коктебельський Crambe kokte�
belica та мітридатський С. mitridatis є ендемами Кримського півострова. Загалом у субліторалі
зростає близько 40 видів червоних, зелених та бурих водоростей. 23 види рослин занесені до
Червоної книги України. На черепашково�піщаних косах росте реліктовий холодок прибереж�
ний Asparagus litoralis, занесений до Червоної книги України та Європейського червоного спи�
ску глобально вразливих тварин і рослин.
Цінна фауна:
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Ссавці. Періодично трапляються дельфіни азовка Phocoena phocoena relicta і афаліна чорно�
морська Tursiops truncatus ponticus, що охороняються в Україні і Європі. Також зустрічаються
кажани — підковоніс великий Rhinolophus ferrumequinum (до 20 ос.), нічниця гостровуха
Mуоtis blythii (близько 40 ос.).

Птахи. Тут постійно гніздяться рідкісні в Україні та в цілому в Європі види: балабан Falco
cherrug (1–5 пар), галагаз Tadorna tadorna (1–2 пари), баклан чубатий Phalacrocorax aristotelis
(35–55 пар). Також гніздяться мартини тонкодзьобий Larus genei (до 100 пар) і  жовтоногий L.
cachinnans (16–30 пар), чоботар Recurvirostra avosetta (7–12 пар). Періодично залітають канюк
звичайний Buteo buteo, пірникоза сірощока Podiceps grisegena, чепура велика Egretta alba, а
також рідкісні види: могильник Aquila heliaca, сова болотяна Asio flammeus, огар Tadorna fer�
ruginea, пісочник морський Charadrius alexandrinus та інші. Зимують та зупиняються, особли�
во на озері Кояшському, під час перельотів тисячі птахів водно�болотяного комплексу, особ�
ливо крижень Anas platyrhynchos, чирянка велика A. querquedula, лиска Fulica atra, гуска
білолоба Anser albifrons (20–42 тис. ос.). Для суходолу угіддя характерні дрохва Otis tarda, жу�
равель сірий Grus grus, хохітва Tetrax tetrax, боривітер степовий Falco naumanni та інші. 

Плазуни: полози чотирисмугий Elaphe quatuorlineata (рідкісний вид в Європі, і зокрема в
Україні) і жовточеревий Coluber caspius, жовтопуз Ophisaurus apodus.

Риби. На мілководдях угіддя нерестяться наступні види: катран колючий Squalus acanthias,
скат колючий Raja clavata, кілька чорноморська Sprattus sprattus phalericus, тюлька азово�чор�
номорська Сlupeonella cultriventris cultriventris, калкан чорноморський Psetta maeotica maeotica,
глоса Platichthys flesus luscus, морський йорж Scorpaena porcus, морський карась Diplodus annu�
laris, морський язик Solea nasuta, горбань темний Sciaena umbra, арноглос Arnoglossus kessleri,
дракончик морський Trachinus draco. У морській зоні постійно реєструються види з Червоної
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книги України: білуга чорноморська Huso huso ponticus (Червоний перелік IUCN, Додаток II
Бернської конвенції), морський коник чорноморський Hippocampus guttulatus microstephanus,
піскарка сіра Callionymus belenus, морський півень Trigla lucerna, арноглос. В межах угіддя
трапляється лосось чорноморський Salmo trutta labrax (Європейський список глобально враз�
ливих видів рослин і тварин). 

Ракоподібні: краби трав’яний Carcinus aestuarii та волохатий Pilumnus hirtellus — види з Чер�
воної книги України.
Соціальні та культурні цінності: Соціально�культурні об’єкти у межах угіддя відсутні, крім
залишків будівель античної доби на місці городища Кіммерик (окраїна Боспорського царст�
ва). Рибне господарство у межах угіддя не ведеться, хоча поряд регулярно здійснюється про�
мислове рибальство.
Землеволодіння/власність на землю: ВБУ: державна власність на землю, що передана в по�
стійне користування Опукському природному заповіднику. Прилеглі землі: державна влас�
ність на землю у межах Опукського природного заповідника, приватні сільськогосподарські
угіддя (рілля та пасовища) жителів сіл Яковенкове та Мар’ївка поза межами заповідника.
Поточне землекористування (включаючи водокористування): ВБУ: наукові дослідження,
природоохоронні заходи та моніторинг стану довкілля. Прилеглі землі: сінокосіння, випасан�
ня худоби; вирощування злакових, овочів та фруктів; виноградарство поблизу сіл; рибальство
та судноплавство; у приморській частині — відпочинок рекреантів. 
Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у природокористуванні або проекти розвитку: ВБУ: У
минулому — рибальство, полювання. На сучасному етапі ведуться лише наукові дослідження,
здійснюються природоохоронні заходи і моніторинг стану біологічного та ландшафтного
різноманіття, еколого�освітня діяльність; реєструються окремі випадки незаконного відвіду�
вання території угіддя місцевими жителями, рекреантами, туристами та рибалками. Прилеглі
землі: рибальство, судноплавство, сільське господарство (насамперед, розорювання земель та
випасання худоби) і рекреація.
Вжиті природоохоронні заходи: Угіддя входить до складу Опукського природного запо�
відника, створеного згідно з Указом Президента України від 12 травня 1998 р. Менеджмент
біорізноманіття здійснюється відповідно до закону ”Про природно�заповідний фонд України”
(1992 р.), Положення про Опукський природний заповідник (1999 р.) і Проекту організації
території та охорони природних комплексів Опукського природного заповідника (затвердже�
но наказом Мінекоресурсів № 520 від 25.12.2002 р.).
Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Крім уже розробленого загаль�
ного для заповідника менеджмент�плану (проекту організації території), у процесі підготовки
менеджмент�плани збереження окремих видів. Буде розроблено спеціальний менеджмент�
план водно�болотного угіддя міжнародного значення.
Поточні наукові дослідження та можливості: Щорічно здійснюються наукові дослідження в
рамках розробки програми Літопису природи Опукського природного заповідника. Наукові
дослідження здійснюють наукові співробітники заповідника та інституту�куратора — Держав�
ного Нікітського ботанічного саду Української аграрної академії наук (м. Ялта).
Нинішній стан природоохоронної освіти: Постійно здійснюється еколого�освітня діяльність
серед місцевих жителів та відпочиваючих. Щорічно випускаються інформаційні листівки. По�
ки що за візит�центр слугує адміністративна будівля Опукського природного заповідника у
Керчі.
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Нинішній стан рекреації і туризму: Не здійснюються. Однак має місце неорганізована рекре�
ація.
Юрисдикція: Територіальна — Рада Міністрів Автономної Республіки Крим. Функціональна
— адміністрація Опукського природного заповідника при Мінприроди України.
Орган управління: Адміністрація Опукського природного заповідника. Адреса: вул. Кірова,
31а, м. Керч, АР Крим, 98320, тел./факс: (065) 611 0501, e�mail: opuk@kerch.com.ua.
Бібліографічні джерела:

1) Заповідники і національні природні парки України. — К.: Вища школа, 1999. — 230 с.
2) Літопис природи Опукського природного заповідника (3 томи) (1999–2001 рр.).
3) Микитюк О. Ю. ІВА території України: території, важливі для збереження видового

різноманіття та кількісного багатства птахів. — К.: СофтАРТ, 1999. — 324 с.
4) Червона книга України: Тваринний світ. — К.: УЕ, 1994. — 464 с.
5) Червона книга України: Рослинний світ. — К.: УЕ, 1996. — 608 с.
6) Directory of Azov�Black Sea Coastal Wetlands: Revised and updated / Ed. by Gennadiy

Marushevsky. — Kyiv: Wetlands International, 2003. — 235 p., 81 maps.
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1. Ôîðíîø

Óêëàäà÷³:
Êîâàëü÷óê Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷, ä.á.í., ïðîôåñîð êàôåäðè çîîëîã³¿, á³îëîã³÷íèé ôàêóëü-

òåò, Óæãîðîäñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò, âóë. À. Âîëîøèíà, 34, Óæãîðîä, 88000,
òåë.: (8031) 261 5672, (8031) 223 2014, e-mail: mkgy@mail.uzhgorod.ua;

Êîâàëü÷óê Íàòàë³ÿ ªãîð³âíà, ê.á.í., ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, Ã³äðîåêîëîã³÷íå òî-
âàðèñòâî ”Óæ”, ñ. Ñòóæèöÿ, 238, Âåëèêîáåðåçíÿíñüêèé ðàéîí, Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü,
òåë.: (8031) 223 2014, e-mail: mkgy@mail.uzhgorod.ua.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 5 ãðóäíÿ 2004 ð. 
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 48°21' ïí. ø., 22°45' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: Âîäîéìà Ôîðíîø âèòÿãíóòà ç ï³âíî÷³ íà ï³âäåíü, ðîçòàøîâàíà ì³æ ñåëàìè
Ëèñêîâå (Ôîðíîø) òà Ï³ñòðÿëîâî, ùî çà 12 êì â³ä ðàéîííîãî öåíòðó ì. Ìóêà÷åâî Çàêàð-
ïàòñüêî¿ îáëàñò³ (89 òèñ. ìåøêàíö³â). 
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 60 ì, ìàêñèìàëüíà — 70 ì.
Ïëîùà: 210 ãà.
Îãëÿä: ÂÁÓ ìàº øòó÷íå ïîõîäæåííÿ (ñòâîðåíà ãðåáëÿ òèïó íàñèïíî¿ äàìáè), íàëåæèòü äî
ñòàâ³â êîìïëåêñíîãî âèêîðèñòàííÿ ³ çà ñâî¿ìè ðîçì³ðàìè ìîæå ââàæàòèñÿ ìàëèì âîäîñõîâèùåì
(îá’ºì âîäè ïîíàä 3 ìëí ì3). Âëàñíå âîäîñõîâèùå çáóäîâàíî ï³ñëÿ çàðåãóëþâàííÿ äâîõ áåç³ìåí-
íèõ ð³÷îê, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî áàñåéíó ïðàêòè÷íî ïîâí³ñòþ çàðåãóëüîâàíî¿ ð³÷êè Ñåðíå, òîáòî º
åëåìåíòîì êîëèøí³õ ïîòóæíèõ áîë³ò ×îðíèé Ìî÷àð ó ìåæèð³÷÷³ Òèñè òà Ëàòîðèö³. Áîëîòà çà-
ðàç ïðàêòè÷íî ïîâí³ñòþ ìåë³îðîâàí³. Ìåë³îðàö³ÿ áóëà ðîçïî÷àòà ùå íàïðèê³íö³ 1920-õ ðîê³â, à
çàê³í÷åíà óæå ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè â ðàäÿíñüêèé ïåð³îä ³ñòîð³¿ Çàêàðïàòòÿ. 

Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 2, 3.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ
êðèòåð³¿â:
(2) Âîäîñõîâèùå º ì³ñöåì
ïåðåáóâàííÿ ðÿäó âèä³â, ùî
çíàõîäÿòüñÿ ï³ä çàãðîçîþ
çíèêíåííÿ: ç ïòàõ³â — êîñàðÿ
Platalea leucorodia, ÷åïóð âå-
ëèêî¿ Egretta alba òà ìàëî¿
E. garzetta; ç êîìàõ — áàáîê:
äîçîðöÿ-³ìïåðàòîðà Anax
imperator, à òàêîæ ð³ä-
ê³ñíèõ — áàáîê ðóäî¿ Libe-
llula fulva òà ïëîñêî¿ Sympe-
trum depressiusculum. Îêîëèö³
º ì³ñöåì îñåëåííÿ ññàâö³â:
ãîðíîñòàÿ Mustela erminea,
òõîðà ñòåïîâîãî M. eversman-
ni, ðÿñîí³æêè (êóòîðè) âîäÿ-
íî¿ Neomys fodiens òîùî.
(3) Âîäîñõîâèùå ”Ôîðíîø”
ñòâîðåíî íà ì³ñö³ óí³êàëüíîãî
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áîëîòíîãî êîìïëåêñó ×îðíèé Ìî÷àð (ïëîùåþ áëèçüêî 12 òèñ. ãà). Éîãî ïåðåòèíàº
îäèí ç íàéá³ëüøèõ ì³ãðàö³éíèõ øëÿõ³â ïòàõ³â ÷åðåç Êàðïàòè äî ªâðîïè. Âåëèêèõ ïðè-
ðîäíèõ îçåð íà òåðèòîð³¿ Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ Óêðà¿íè íåìàº, òîìó óã³ääÿ çàáåçïå÷óº
³ñíóâàííÿ ïîïóëÿö³é íèçêè âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí, íàäçâè÷àéíî âàæëèâèõ äëÿ ï³äòðè-
ìàííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ Öåíòðàëüíîºâðîïåéñüêî¿ á³îãåîãðàô³÷íî¿ ï³äïðîâ³íö³¿. Äî òàêèõ
â³äíîñÿòüñÿ ïîïóëÿö³¿ áàãàòüîõ êîëîâîäíèõ ïòàõ³â (êîñàðÿ, ÷àïåëü, êðÿ÷êà ÷îðíîãî
Chlidonias niger òà ³í.), êîìàõ (ðÿä âèä³â áàáîê), æóê³â, çîêðåìà òóðóí³â òà ïëàâóíö³â.

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Á³îãåîãðàô³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü — Öåíòðàëüíîºâðîïåéñüêà
ïðîâ³íö³ÿ, Ñõ³äíîêàðïàòñüêà ï³äïðîâ³íö³ÿ, Çàêàðïàòñüêèé îêðóã, Ãóòåíñüêèé ðàéîí. Çîîãå-
îãðàô³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü — Ïàëåàðêòèêà, ªâðîïåéñüêî-Ñèá³ðñüêà îáëàñòü, Öåíòðàëü-
íîºâðîïåéñüêà ïðîâ³íö³ÿ, Ïðèäóíàéñüêèé ðàéîí. Áîòàí³êî-ãåîãðàô³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü —
Öåíòðàëüíîºâðîïåéñüêà øèðîêîëèñòÿíîë³ñîâà ãåîáîòàí³÷íà ïðîâ³íö³ÿ, Âåðõíüîòèñÿíñüêèé
îêðóã. Çã³äíî ç ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè çíàõîäèòüñÿ ó Çàêàðïàòñüê³é
íèçîâèíí³é ë³ñîëó÷í³é ô³çèêî-ãåîãðàô³÷í³é îáëàñò³ ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íî¿ êðà¿íè Êàðïàò.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: ÂÁÓ º íåâåëèêèì âîäîñõîâèùåì, ðîçòàøîâàíèì ñåðåä ïà-
ãîðá³â ³ ìàñèâ³â äóáîâèõ ë³ñ³â, áåðåãè âêðèò³ ÷àãàðíèêàìè òà ïåðåë³ñêàìè, à òàêîæ çàðî-
ñòÿìè ïîâ³òðÿíî-âîäíî¿ ðîñëèííîñò³. Âîäîñõîâèùå º ñïóñêíèì, ñïóñê âîäè ðîçïî÷è-
íàºòüñÿ ç ñåðåäèíè ëþòîãî ³ òðèâàº äî ñåðåäèíè áåðåçíÿ ÷åðåç øëþç, ðîçòàøîâàíèé ó
ïðàâ³é ÷àñòèí³ ãðåáë³-äàìáè. Îáñÿã âîäè ó âîäîñõîâèù³ — 3360 òèñ. ì3. Îáñÿã âîäîïîñòà-
÷àííÿ — 20034 ì3, âîäîâ³äâåäåííÿ — 17362,8 ì3. Îòæå, âîäîñïîæèâàííÿ ç ïîâåðõíåâèõ
äæåðåë ñòàíîâèòü 2671,2 ì3 çà ð³ê. Âîäîñõîâèùå ó ö³ëîìó ì³ëêîâîäíå: ìàêñèìàëüíà ãëè-
áèíà íå ïåðåâèùóº 2,5–3 ì ïðè ñåðåäí³é ãëèáèí³ 1,8 ì. Õàðàêòåðíå äîñèòü çíà÷íå çàìó-
ëåííÿ — íà ð³âí³ 0,5 ì ãëèáèíè êîòëîâàíó. Âîäîñõîâèùå çàðîñòàº íà 5–6%. Õàðàêòåðíèé
ëàíäøàôò — íèçüêîòåðàñíà ñëàáîäðåíîâàíà ð³âíèíà ç ëó÷íîâàòî-áóðîçåìíèìè îãëåºíèì,
ëó÷íî-áîëîòíèìè òà áîëîòíèìè ´ðóíòàìè òà åëåìåíòàìè îñòð³âíîãî ãîðáîã³ð’ÿ. Çîíà ÂÁÓ
õàðàêòåðèçóºòüñÿ àíòðîïîãåíîâèìè â³äêëàäàìè ç ³íòåíñèâíèì çàáîëî÷óâàííÿì. Êë³ìàò
ïîì³ðíî êîíòèíåíòàëüíèé. Áåçìîðîçíèé ïåð³îä òðèâàº 180–200 ä³á, ð³÷íà ê³ëüê³ñòü îïàä³â
ñòàíîâèòü 700–900 ìì. Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà ñ³÷íÿ äëÿ ÂÁÓ — –3–4°Ñ; ñåðåäíÿ òåìïåðà-
òóðà ëèïíÿ — +21–22°Ñ.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: Óã³ääÿ ðîçòàøîâàíå ó ìåæèð³÷÷³ ð³÷îê Òèñà
(äîâæèíà — 966 êì, ïëîùà áàñåéíó — 153,0 òèñ. êì2, çîêðåìà ó ìåæàõ Óêðà¿íè â³äïîâ³äíî —
201 êì òà 11,3 êì2, âïàäàº â Äóíàé) ³ Ëàòîðèöÿ (äîâæèíà — 191 êì, ïëîùà áàñåéíó —
7680 êì2, ó ìåæàõ Óêðà¿íè — 144 êì ³ 2900 êì2). Îáèäâ³ ð³÷êè ôàêòè÷íî ïîâ’ÿçàí³ ñèñòå-
ìîþ êàíàë³â òà ÷åðåç ð³÷êó Êîðîïåöü. Óã³ääÿ ìàº ïðîòèïîâåíåâå çíà÷åííÿ ³ âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ ÿê âîäîàêóìóëþþ÷à ºìí³ñòü. 
Ã³äðîëîã³÷íà ö³íí³ñòü: Õàðàêòåðèçóºòüñÿ ãëèáèíàìè 2,5–3,0 ì ïðè ñåðåäí³é ãëèáèí³ 1,8 ì.
Âîäîîáì³í — 17–20 òèñ. ì3 íà ð³ê. Ì³í³ìàëüíà ïëîùà âîäíîãî äçåðêàëà (30–40% ïðîåêòíî¿)
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íàïðèê³íö³ çèìè ïåðåä ñí³ãîòàíåííÿì. 
Òèï ÂÁÓ: Õf, W, 6.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: ÂÁÓ º ì³ëêîâîäíèì âîäîñõîâèùåì, âèêîðèñòîâóºòüñÿ ç ìåòîþ íà-
ãóëó ó ðèáíèöòâ³ òà ÿê âîäîíàêîïè÷óâàëüíà ºìí³ñòü ó ïðîòèïîâåíåâ³é ñèñòåì³ Çàêàðïàòòÿ.
Ì³ëêîâîäí³ñòü º ñïðèÿòëèâîþ äëÿ çäîáóòòÿ êîðìó âîäíèìè ïòàõàìè, ñàìå òîìó ÂÁÓ ñëó-
æèòü âàæëèâèì åëåìåíòîì íà øëÿõó ì³ãðàö³¿ ïòàõ³â ÷åðåç Êàðïàòè. Áåðåã ó öüîìó ì³ñö³
çàð³ñ ñèòíèêîì Juncus sp., îäíàê º â³äêðèòèì, îñê³ëüêè àëþâ³àëüíà äåðåâíà ðîñëèíí³ñòü
òðàïëÿºòüñÿ ëèøå íà ñõ³äíîìó áåðåç³. Íà ï³âíî÷³ âîäîñõîâèùà, ïðèáëèçíî íà â³ääàë³
600–700 ì â³ä êðàþ âîäè, çíàõîäèòüñÿ ñòàðèé âîëîãèé äóáîâèé ë³ñ ç äîì³øêîþ ãðàáà Carpi-
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nus betulus, ÿñåíà Fraxinus excelsior, êëåíà ïîëüîâîãî Acer campestre òà â’ÿçà øåðøàâîãî Ulmus
scabra. Îñîáëèâ³ñòþ ìàñèâó º çíà÷íèé ðîçâèòîê îñîêè òðÿñó÷êîâèäíî¿ Carex brizoides, ùî
âêðèâàº 20–25% ïëîù³. Ñåðåä ïîâ³òðÿíî-âîäíèõ ðîñëèí, ùî âêðèâàþòü ïåðåâàæíî ï³âí³÷íó
òà çàõ³äíó ÷àñòèíè âîäîñõîâèùà, çàçíà÷èìî î÷åðåò Phragmites australis, ðîãîçè âóçüêîëèñòèé
Typha angustifolia òà øèðîêîëèñòèé T. latifolia. Ñåðåä çàíóðåíî¿ âîäíî¿ ðîñëèííîñò³ äîì³íó-
þòü ð³çí³ âèäè ðäåñíèê³â Potamogeton òà ñòð³ëîëèñò Sagittaria sagittifolia.
Ö³ííà ôëîðà: Äî Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè çàíåñåí³ ôîðìàö³¿ ãëå÷èê³â æîâòèõ (Nuphareta
luteae) òà ëàòàòòÿ á³ëîãî (Nymphaeeta albae). Íàâêîëî âîäîñõîâèùà çð³äêà òðàïëÿþòüñÿ äó-
áè áîëîòíèé Quercus palustris ³ òåìíîáàãðÿíèé Q. robur var. atropurpurea, â’ÿçè ãëàäêèé
Ulmus laevis òà ëèñòóâàòèé U. foliacea. ²ç òðàâ’ÿíèñòèõ ðîñëèí ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè âêà-
æåìî ï³äñí³æíèê çâè÷àéíèé Galanthus nivalis, ïîîäèíîê³ çíàõ³äêè íàðöèñà âóçüêîëèñòîãî
Narcissus angustifolius, â³äîìèé çâ³äñè òàêîæ á³ëîöâ³ò âåñíÿíèé Leucojum vernum òà ðÿá÷èê
âåëèêèé Fritillaria meleagris.
Ö³ííà ôàóíà:

Ññàâö³: ðÿñîí³æêà (êóòîðà) ìàëà Neomys anomalus, ãîðíîñòàé Mustela erminea, òõ³ð ñòåïî-
âèé M. eversmanni. 

Ïòàõè: êîñàð Platalea leucorodia, ÷åïóðè âåëèêà Egretta alba òà ìàëà E. garzetta, ãðèöèê âå-
ëèêèé Limosa limosa, êîëîâîäíèê çâè÷àéíèé Tringa totanus, ìàðòèí æîâòîíîãèé Larus cachin-
nans, øèðîêîí³ñêà Anas clypeata, ÷åðíü ÷óáàòà Aythia fuligula, êðÿ÷îê ÷îðíèé Chlidonias niger,
êóëüîí âåëèêèé Numenius arquata.

Ïëàçóíè: âóæ âîäÿíèé Natrix tessellata. 
Êîìàõè: âóñà÷³ ìóñêóñíèé Aromia moschata òà âåëèêèé äóáîâèé Cerambyx cerdo, æóê-îëåíü

Lucanus cervus, äîçîðåöü-³ìïåðàòîð Anax imperator. 
Ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³: Óã³ääÿ ö³ííå, ÿê çàëèøêè êîëèñü âåëè÷íèõ ìèñëèâñüêèõ óã³äü
âëàñíèê³â ìóêà÷³âñüêîãî çàìêó. Íåïîãàí³ òàêîæ ïåðñïåêòèâè âèêîðèñòàííÿ ÂÁÓ ÿê îá’ºêòó ðå-
êðåàö³¿ ³ òóðèçìó, îñîáëèâî äëÿ ë³öåíçîâàíîãî ëîâó ðèáè òà ñïîñòåðåæåíü çà ïòàõàìè.
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: äåðæàâíå. Ïðèëåãë³ çåìë³: äâ³ ñ³ëüñüê³ ãðîìàäè.
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: Çåìë³ äåðæàâíîãî
âîäíîãî ôîíäó, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â îðåíä³. Ïðèëåãë³ çåìë³: Íàâêîëèøí³ óã³ääÿ âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ äëÿ òðàäèö³éíîãî çåìëåðîáñòâà ó Ìóêà÷³âñüêîìó ðàéîí³. Âèðîùóºòüñÿ êóêóðóäçà,
çâè÷àéíèì òàêîæ º âèíîãðàäàðñòâî.
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: ÂÁÓ: Ó
ìèíóëîìó — ìåë³îðàö³ÿ åêîòîï³â ×îðíîãî Ìî÷àðó. Ó ìàéáóòíüîìó — çàõîäè ïðîòè âîäîïëàâ-
íî¿ îðí³òîôàóíè ó çâ’ÿçêó ç ³íòåíñèô³êàö³ºþ ðèáîðîçâåäåííÿ. Ïðèëåãë³ çåìë³: Ó ìèíóëîìó —
³íòåíñèâíà ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ³ ù³ëüíå çàñåëåííÿ íàâêîëèøí³õ çåìåëü. Íèí³ — ïîäàëü-
øà àíòðîïîãåí³çàö³ÿ íàâêîëèøíüîãî ëàíäøàôòó, ïîâ’ÿçàíà ç íàäì³ðíèì âèïàñàííÿì õóäîáè. 
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Îõîðîíà óã³ääÿ ó çâ’ÿçêó ç ðåæèìîì ðèáîðîçâåäåííÿ. 
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ó ïåðñïåêòèâ³ âîäîéìà ìàº
óâ³éòè äî ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó ”Ïðèòèñÿíñüêèé”. Î÷åâèäíî, ùî â ìåæàõ
ÐËÏ öå óã³ääÿ ìàëî á íàáóòè ³ âèùîãî ñòàòóñó — îðí³òîëîã³÷íîãî çàêàçíèêà äåðæàâíîãî
çíà÷åííÿ. Ðîçãëÿäàºòüñÿ òàêîæ âàð³àíò éîãî âêëþ÷åííÿ äî Êàðïàòñüêîãî á³îñôåðíîãî çà-
ïîâ³äíèêà íà ïðàâàõ ô³ë³¿. 
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Ñïîðàäè÷í³ äîñë³äæåííÿ ïðîâîäÿòü íàóêîâö³
á³îëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó Óæãîðîäñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó òà ÍÓÎ ”Ã³äðîåêî-
ëîã³÷íå òîâàðèñòâî ”Óæ””. 
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Íèí³øí³é ñòàí ïðèðîäîîõîðîííî¿ îñâ³òè: Ïëàíóºòüñÿ ïåðåäàòè ó ì³ñöåâ³ øêîëè íàóêîâî-
ïîïóëÿðíó ë³òåðàòóðó ç îõîðîíè ïðèðîäè, ñó÷àñíîãî ñòàíó ôàóíè ³ ôëîðè Çàêàðïàòòÿ.
Íèí³øí³é ñòàí ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó: Íà âîäîñõîâèù³ âë³òêó çäàþòüñÿ íàïðîêàò ÷îâíè, îä-
íàê, îñê³ëüêè âîäîéìà º íàãóëüíîþ, ðèáàëüñòâî çàáîðîíåíå. 
Þðèñäèêö³ÿ: Îá’ºêò íàëåæèòü äåðæàâ³ ³ ïåðåáóâàº ï³ä çàãàëüíîþ þðèñäèêö³ºþ Çàêàðïàò-
âîäãîñïó. Àäðåñà: Ñëîâ’ÿíñüêà íàáåðåæíà, 5, ì. Óæãîðîä, Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü, 88018.
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: Îðåíäàð — ÂÀÒ ”Çàêàðïàòñüêèé ðèáîêîìá³íàò”. Àäðåñà: âóë. Ïóøê³íà,
ñ. Çàëóææÿ, Ìóêà÷³âñüêèé ðàéîí, Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü, 89675. 
Á³áë³îãðàô³÷í³ äæåðåëà:

1) Àíòîñÿê Â. Ì., Äîâãàíè÷ ß. Î. òà ³í. Ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèé ôîíä Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³:
Äîâ³äíèê. — Óæãîðîä, 1998. — 304 ñ.

2) Ãåîãðàô³÷íà åíöèêëîïåä³ÿ Óêðà¿íè / Â³äï. ðåä. Ìàðèíè÷ Î. Ì. — Ê.: ÓÅ, 1989. —
Ò. 1. — 416 ñ. 

3) Çàêîí Óêðà¿íè ”Ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó ïðîãðàìó ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿
ìåðåæ³ Óêðà¿íè íà 2000–2015 ðîêè” // ÂÂÐ. — 2000. — ¹ 47. — Êè¿â, 1999. — C. 13–22.

4) Êîâàëü÷óê À. À. Çàïîâ³äíà ñïðàâà. 1-å ³ 2-å âèäàííÿ. — Ë³ðà: Óæãîðîä, 2002. — 328 ³
336 ñ.

5) Êîíâåíö³ÿ ïðî îõîðîíó äèêî¿ ôëîðè ³ ôàóíè òà ïðèðîäíèõ ñåðåäîâèù ³ñíóâàííÿ â
ªâðîï³ (Áåðí, 1979). — Ê.: Ì³íåêîáåçïåêè Óêðà¿íè, 1998. — Ñ. 1–76.

6) Êîëþøåâ È. È. Ôàóíà ïîçâîíî÷íûõ æèâîòíûõ Ñîâåòñêèõ Êàðïàò // Íàó÷. çàï.
ÓæÃÓ. — 1959. — Ò. 40. — Ñ. 3–20.

7) Êîëþøåâ ². ². Êîðîòêèé âèçíà÷íèê àìô³á³é ³ ðåïòèë³é Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³ ÓÐÑÐ. —
Óæãîðîä: Êàðïàòè, 1971. — 40 ñ.

8) Êîòåíêî Ò. È. Îõðàíà àìôèáèé è ðåïòèëèé â çàïîâåäíèêàõ Óêðàèíû // Àìôèáèè è
ðåïòèëèè çàïîâåäíûõ òåððèòîðèé: Ñá. íàó÷. òð. ÖÍÈË Ãëàâîõîòû ÐÑÔÑÐ. — Ì.,
1987. — Ñ. 60–80.

9) Ëóãîâîé Î., Êîâàëü÷óê À. Ðàðèòåòíà ôàóíà Çàêàðïàòòÿ. Õðåáåòí³ òâàðèíè. — Óæãîðîä:
”Ïàòåíò”, 1999–2000. — 121 ñ.

10) ×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè: Òâàðèííèé ñâ³ò. — Ê.: ÓÅ, 1994. — 464 ñ.
11) ×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè: Ðîñëèííèé ñâ³ò. — Ê.: ÓÅ, 1996. — 608 ñ.

2. ×îðíå Áàãíî

Óêëàäà÷³:
Êîâàëü÷óê Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷, ä.á.í., ïðîôåñîð êàôåäðè çîîëîã³¿, á³îëîã³÷íèé ôàêóëü-

òåò, Óæãîðîäñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò, âóë. À. Âîëîøèíà, 34, Óæãîðîä, 88000,
òåë.: (8031) 261 5672, (8031) 223 2014, e-mail: mkgy@mail.uzhgorod.ua;

Êîâàëü÷óê Íàòàë³ÿ ªãîð³âíà, ê.á.í., ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, Ã³äðîåêîëîã³÷íå òî-
âàðèñòâî ”Óæ”, ñ. Ñòóæèöÿ, 238, Âåëèêîáåðåçíÿíñüêèé ðàéîí, Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü,
òåë.: (8031) 223 2014, e-mail: mkgy@mail.uzhgorod.ua.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 5 ãðóäíÿ 2004 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 48°23' ïí. ø., 23°05' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: Ñôàãíîâå áîëîòî ×îðíå Áàãíî âèòÿãíóòå ç ï³âäíÿ íà ï³âí³÷, ðîçòàøîâàíå
ì³æ ãîðîþ Áóæîðà (1085 ì) íà ñõîä³ òà ãîðîþ Ìàðòèíñüêèé Êàì³íü íà çàõîä³, ùî â ìåæàõ
ã³ðñüêîãî õðåáòà Âåëèêèé Ä³ë (Ãóòèíñüê³ ãîðè) çà 7 êì â³ä ñ. Ï³äã³ðíå ²ðøàâñüêîãî ðàéîíó
Çàêàðïàòñüêî¿ îáëàñò³. 
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Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 820 ì, ìàêñèìàëüíà — 860 ì.
Ïëîùà: 34 ãà.
Îãëÿä: ÂÁÓ º óí³êàëüíèì âåðõîâèì ñôàãíîâèì áîëîòîì, ÿêå ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè
çàçíàëî ðóéí³âíîãî âïëèâó ìåë³îðàö³¿. Ñôîðìóâàëîñÿ íà ïîòîö³ Áàãîíñüêèé, ùî íàëåæèòü
äî âåðõ³â’¿â áàñåéíó ð. ²ðøàâà. Òîâùèíà øàðó òîðôó ó âåðõí³é ÷àñòèí³ áîëîòà ìîæå äîñÿ-
ãàòè 6 ì. Äëÿ ÂÁÓ õàðàêòåðí³ ð³çí³ òèïè ëàíäøàôò³â — â³ä õàðàêòåðíèõ äëÿ áåðåã³â
ã³ðñüêèõ ïîòîê³â (íèæíÿ ÷àñòèíà) äî òèïîâèõ êóïîëîïîä³áíèõ òîðôîâèõ áîë³ò. Ë³âèé áåðåã
ïîòîêó Áàãîíñüêèé ó õîä³ êîëèøíüî¿ ìåë³îðàö³¿ ìîäèô³êîâàíî íàñèïíîþ äàìáîþ. Çàðîñòàí-
íÿ ïîâåðõí³ áîëîòà äåðåâíîþ ðîñëèíí³ñòþ íåçíà÷íå, íå ïåðåâèùóº 1–2% ïîâåðõí³ ³ ñêëà-
äàºòüñÿ ç ïîîäèíîêèõ äåðåâ ÷è íåâåëè÷êèõ ãðóï ç ÿëèíè, ãîðîáèíè, áåðåçè òà âåðáè. Íà-
âêîëèøí³é ë³ñ ôîðìóºòüñÿ ïåðåâàæíî ç áóêà, ÿâîðà òà âòîðèííèõ ñìåðå÷íèê³â, ÿê³
âíàñë³äîê íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ äîñèòü ñèëüíî õâîð³þòü ³ ïîñòóïîâî âèðîäæóþòüñÿ.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 1, 2, 3.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(1) ÂÁÓ º ïðèêëàäîì óí³êàëüíîãî, çíà÷íî¿ ïëîù³ ñôàãíîâîãî áîëîòà ã³ðñüêîãî ïîÿñó øè-
ðîêîëèñòÿíèõ ë³ñ³â Êàðïàò, ÿêå çáåðåãëîñÿ ó â³äíîñíî íåïîðóøåíîìó âèãëÿä³. Íåçâà-
æàþ÷è íà ñïðîáè ìåë³îðàö³¿, ÿê³ ìàëè êîñìåòè÷íèé õàðàêòåð, áîëîòî ïîâí³ñòþ â³äíî-
âèëî ñâ³é ïîòåíö³àë, òîáòî, çíàõîäèòüñÿ ó ñòàí³ áëèçüêîìó äî ïðèðîäíîãî, à îòæå,
çàëèøàºòüñÿ åòàëîíîì âåðõîâîãî òîðôîâîãî áîëîòà.

(2) Ó ìåæàõ ÂÁÓ òðàïëÿºòüñÿ áàãàòî âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè,
äëÿ ÿêèõ âîíî º îäíèì ³ç íåáàãàòüîõ ì³ñöü ³ñíóâàííÿ. Òóò òàêîæ âèÿâëåíî ð³äê³ñíó ðîñ-
ëèííó ôîðìàö³þ øåéõöåð³¿ áîëîòíî¿ ³ç ñôàãíîâèìè ìîõàìè: Scheuchzerieto (palustris) —
Rhynchosporeto (albae) — Sphagneta.

(3) ÂÁÓ ðîçòàøîâàíå ó ìåæàõ âóëêàí³÷íîãî ã³ðñüêîãî õðåáòà Ãóòèí íåïîäàë³ê íàéâè-
ùî¿ éîãî âåðøèíè — çãàñëîãî âóëêàíó Áóæîðà. Îñê³ëüêè ó ö³é ñìóç³ çíà÷íèõ âîä-
íî-áîëîòíèõ óã³äü íåìàº, òî ×îðíå Áàãíî â³ä³ãðàº ðîëü ðåôóã³óìó áàãàòüîõ
ã³äðîá³îíò³â áîëîòíîãî êîìïëåêñó, â òîìó ÷èñë³ âîäíèõ æóê³â (ÿêèõ òóò íàë³÷óºòüñÿ
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28 âèä³â) òà ðîñëèí (ëèøå ìîõ³â òóò âèÿâëåíî 11 âèä³â, à îñîê — àæ 25 âèä³â!). Îò-
æå, ÂÁÓ çàáåçïå÷óº ³ñíóâàííÿ ïîïóëÿö³é ðÿäó âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí, ÿê³ º íàäçâè-
÷àéíî âàæëèâèìè äëÿ ï³äòðèìàííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ á³îãåîãðàô³÷íèõ âèä³ë³â ã³ðñüêî¿
êðà¿íè Êàðïàò. 

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Á³îãåîãðàô³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü — Ïàëåàðêòèêà, ªâðîïåéñü-
êî-Ñèá³ðñüêà îáëàñòü, Öåíòðàëüíîºâðîïåéñüêà ïðîâ³íö³ÿ, Ñõ³äíîêàðïàòñüêà ï³äïðîâ³íö³ÿ,
Çàêàðïàòñüêèé îêðóã, Ãóòåíñüêèé ðàéîí. Çîîãåîãðàô³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü — Ïàëåàðêòèêà,
ªâðîïåéñüêî-Ñèá³ðñüêà îáëàñòü, Öåíòðàëüíîºâðîïåéñüêà ïðîâ³íö³ÿ, Êàðïàòñüêèé ã³ðñüêèé
çîîãåîãðàô³÷íèé îêðóã. Áîòàí³êî-ãåîãðàô³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü — Öåíòðàëüíîºâðîïåéñüêà øè-
ðîêîëèñòÿíîë³ñîâà ãåîáîòàí³÷íà ïðîâ³íö³ÿ, Âåðõíüîòèñÿíñüêèé îêðóã. Ãåîáîòàí³÷íà ïðèíà-
ëåæí³ñòü — Ñõ³äíîêàðïàòñüêà ã³ðñüêà ãåîáîòàí³÷íà ï³äïðîâ³íö³ÿ, Çàêàðïàòñüêèé ã³ðñüêèé
ãåîáîòàí³÷íèé îêðóã. Óã³ääÿ âõîäèòü äî Äóíàéñüêîãî êîðèäîðó íàö³îíàëüíî¿ åêîìåðåæ³.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: Óã³ääÿ ñôîðìóâàëîñÿ íà ïîòîö³ Áàãîíñüêèé, ùî â³äíîñèòüñÿ äî
âåðõ³â’¿â áàñåéíó ð. ²ðøàâà. Ãëèáèíà ïîòîêó ó âåðõí³é ÷àñòèí³ íå ïåðåâèùóº 30–50 ñì, íà
äåÿêèõ ä³ëÿíêàõ íèæíüî¿ ÷àñòèíè áîëîòà ñòàíîâèòü ïîíàä 1 ì ïðè øèðèí³ ïîòîêó 1,5–2 ì.
Äëÿ ÂÁÓ õàðàêòåðí³ ð³çí³ òèïè ëàíäøàôò³â — â³ä òèïîâèõ äëÿ áåðåã³â ã³ðñüêèõ ïîòîê³â
(íèæíÿ ÷àñòèíà) äî êóïîëîïîä³áíèõ òîðôîâèõ áîë³ò. Ë³âèé áåðåã Áàãîíñüêîãî ï³ä ÷àñ êî-
ëèøíüî¿ ìåë³îðàö³¿ ìîäèô³êîâàíî íàñèïíîþ äàìáîþ.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: Óã³ääÿ ðîçòàøîâàíå ó âåðõí³é ÷àñòèí³ áàñåéíó
ð³÷êè ²ðøàâè (äîâæèíà — 58 êì, ïðàâà ïðèòîêà Áîðæàâè, ÿêà, ñâîºþ ÷åðãîþ, âïàäàº â
Òèñó). ×åðåç ÂÁÓ ïðîò³êàº ïîò³ê Áàãîíñüêèé, âîäà ÿêîãî ìàº æîâòèé êîë³ð, ñëàáîì³íå-
ðàë³çîâàíà, ç íèçüêèì pH. Øâèäê³ñòü ïîòîêó âîäè ó ñåðåäíüîìó — 0,2–0,3 ì/ñåê, íà ïîðî-
æèñòèõ ä³ëÿíêàõ á³ëüøà, ó íèæí³é ÷àñòèí³ áîëîòà ôîðìóþòüñÿ çàâîä³ ³ç çàñò³éíèìè ÿâèùà-
ìè. Ë³âèé áåðåã ïîòîêó óòâîðåíèé íàñèïíîþ äàìáîþ, ÿêà, ìàáóòü, ìàº øòó÷íå ïîõîäæåííÿ
³ º ðåçóëüòàòîì íåâäàëèõ ñïðîá ìåë³îðóâàòè áîëîòî. Çë³âà ó âåðõí³é ÷àñòèí³ áîëîòà ñôîð-
ìîâàíà çàâîäü, éìîâ³ðíî, òåæ øòó÷íîãî ïîõîäæåííÿ, äå ïîñò³éíî êîíöåíòðóþòüñÿ çíà÷í³ îá-
ñÿãè âîäè, ÿêà º ñïðèÿòëèâèì ñåðåäîâèùåì äëÿ áàáîê òà ³íøèõ âîäíèõ êîìàõ. Íà òåðèòîð³¿
ÂÁÓ º òàêîæ äæåðåëà åâòðîôíîãî òèïó ç íåâåëèêèì äåáåòîì âîäè.
Ã³äðîëîã³÷íà ö³íí³ñòü: ÂÁÓ º óí³êàëüíèì âåðõîâèì ñôàãíîâèì áîëîòîì, ÿêå ï³ñëÿ Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè çàçíàëî ðóéí³âíîãî âïëèâó ìåë³îðàö³¿. Òîâùèíà øàðó òîðôó ó âåðõí³é ÷àñ-
òèí³ áîëîòà ìîæå äîñÿãàòè 6 ì. Îêð³ì ôóíêö³¿ ï³äòðèìàííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ, áîëîòî º âàæ-
ëèâèì äåïî âîäè, ðåãóëÿòîðîì ïîâåíåâîãî ðåæèìó çíà÷íî¿ ÷àñòèíè âåðõíüîãî âîäîçáîðó
ð. ²ðøàâè. Ëó÷íà ðîñëèíí³ñòü ÂÁÓ º âàæëèâèì ïàñîâèùåì äëÿ äèêèõ êîïèòíèõ ó ìåæàõ
ÐËÏ ”Çà÷àðîâàíèé Êðàé”.
Òèï ÂÁÓ: U, Õð.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: ÂÁÓ º âåðõîâèì ñôàãíîâèì áîëîòîì ³ç çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ òîðôó,
îñîáëèâî ó âåðõí³é ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ áîëîòà. Çàðîñòàííÿ ïîâåðõí³ áîëîòà äåðåâíîþ ðîñ-
ëèíí³ñòþ íåçíà÷íå, íå ïåðåâèùóº 1–2% ïîâåðõí³ ³ ñêëàäàºòüñÿ ç ïîîäèíîêèõ äåðåâ ÷è íå-
âåëè÷êèõ ãðóï ç ÿëèíè, ãîðîáèíè, áåðåçè òà âåðáè. Íàâêîëèøí³é ë³ñ ôîðìóþòü ïåðåâàæíî
áóê, ÿâ³ð òà âòîðèíí³ ñìåðå÷íèêè, ÿê³ âíàñë³äîê íåñïðèÿòëèâèõ óìîâ äîñèòü ñèëüíî
õâîð³þòü ³ ïîñòóïîâî âèðîäæóþòüñÿ.
Ö³ííà ôëîðà: Ç ðîñëèííèõ óãðóïîâàíü, çàíåñåíèõ äî Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, òóò â³äçíà÷å-
íà ôîðìàö³ÿ øåéõöåð³¿ áîëîòíî¿ ³ç ñôàãíîâèìè ìîõàìè Scheuchzerieto (palustris) —
Rhynchosporeto (albae) — Sphagneta. Ç âèä³â ðîñëèí, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè,
â³äì³òèìî á³ëîöâ³ò âåñíÿíèé Leucojum vernum, æóðàâëèíó äð³áíîïëîäó Oxycoccus microcar-
pus, ë³êîïîä³ºëó çàïëàâíó Lycopodiella inundata, ùî äî öüîãî áóëà â³äîìà â Óêðà¿íñüêèõ
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Êàðïàòàõ ëèøå ç îäíîãî ì³ñöåçíàõîäæåííÿ, øåéõöåð³þ áîëîòíó Scheuchzeria palustris, ñàø-
íèê ³ðæàâèé Schoenus ferrugineus, îñîêó ìàëîêâ³òêîâó Carex pauciflora, à òàêîæ äîñèòü
ð³äê³ñíó êîìàõî¿äíó ðîñè÷êó êðóãëîëèñòó Drosera rotundifolia. Çíà÷íîãî ðîçâèòêó äîñÿãàþòü
ïóõ³âêè ï³õâîâà Eriophorum vaginatum òà øèðîêîëèñòà E. latifolium, à òàêîæ âåðåñ çâè÷àéíèé
Calluna vulgaris, ÿêèé âêðèâàº óã³ääÿ ðÿñíèì öâ³òîì íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ — ïî÷àòêó âåðåñíÿ
³ º çâè÷àéíèì âèäîì, íàïðèêëàä, íà Ïîë³ññ³, àëå â Êàðïàòàõ ð³äê³ñíèé. Îäíàê îñíîâîþ ôîð-
ìóâàííÿ ÂÁÓ º ñôàãíîâ³ ìîõè, ÿêèõ òóò íàë³÷óºòüñÿ 6 âèä³â: Sphagnum acutifolium, S. cuspi-
datum, S. fuscum, S. magellanicum, S. rubellum, S. recurvum. Ð³äøå òðàïëÿþòüñÿ ã³ïíîâ³ ìîõè,
çîêðåìà Aulacomnium palustre, Drepanocladus fluitans, Polytrichum alpestre òà P. commune. Ó
íèæí³é ÷àñòèí³ áîëîòà äîñèòü çâè÷àéíèì åëåìåíòîì º ãàðíèé ÷åðâîíèé åôåìåðî¿ä ïàëü÷à-
òîêîð³ííèê òðàâíåâèé Dactylorhiza majalis, ÿêèé òàêîæ çàíåñåíî äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè.
Ó ö³ëîìó äëÿ ×îðíîãî Áàãíà âñòàíîâëåíî 72 âèäè ðîñëèí.
Ö³ííà ôàóíà:

Ññàâö³: Íà òåðèòîð³¿ ÷è áåçïîñåðåäíüî â îêîëèöÿõ ÂÁÓ ïîøèðåí³ âèäè ç ×åðâîíî¿ êíèãè
Óêðà¿íè: ðÿñîí³æêà (êóòîðà) ìàëà Neomys anomalus, ðèñü çâè÷àéíà êàðïàòñüêà Lynx lynx car-
pathica, ÿê³ òàêîæ îõîðîíÿþòüñÿ Áåðíñüêîþ êîíâåíö³ºþ, âõîäÿòü äî Ñïèñêó âðàçëèâèõ âèä³â
Ì³æíàðîäíîãî ñîþçó îõîðîíè ïðèðîäè (IUCN) ÷è ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó. Îñ-
òàíí³ì ÷àñîì ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â³äíîâëåííÿ ïîïóëÿö³¿ âîâê³â Canis lupus, äëÿ ÿêèõ ÂÁÓ º ìèñ-
ëèâñüêèì óã³ääÿì, òà, ÿê íàñë³äîê, ñêîðî÷åííÿ ðàí³øå íàäçâè÷àéíî ÷èñëåííî¿ ì³ñöåâî¿ ïîïó-
ëÿö³¿ ëèñèö³ çâè÷àéíî¿ Vulpes vulpes.

Ïòàõè. Ïîïåðåäí³ìè äîñë³äæåííÿìè âèÿâëåíî 6 âèä³â ïòàõ³â: êàíþê çâè÷àéíèé Buteo buteo,
ÿñòðóá âåëèêèé Accipiter gentilis, êðóê Corvus corax, ëàñò³âêà ñ³ëüñüêà Hirundo rustica, ïëèñêà
ã³ðñüêà Motacilla cinerea, ñîðîêîïóä òåðíîâèé Lanius collurio. Î÷åâèäíî, ùî ïîäàëüø³ äîñë³äæåí-
íÿ âèÿâëÿòü ð³äê³ñíèõ ïòàõ³â, äëÿ ÿêèõ ðåæèì çàïîâ³äíîñò³ º âèêëþ÷íî ñïðèÿòëèâèì.

Àìô³á³¿. Òóò òðàïëÿþòüñÿ òðèòîí êàðïàòñüêèé Triturus montandoni òà ñàëàìàíäðà ïëÿìèñ-
òà Salamandra salamandra — àìô³á³¿ ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. 

Ç ðèá âèÿâëåíî ëèøå áàáöÿ ñòðîêàòîïëàâóíöåâîãî Cottus poecilopus poecilopus.
Êîìàõè: Ó ñêëàä³ ôàóíè êîìàõ çóñòð³÷àþòüñÿ âíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè ïðåä-

ñòàâíèêè äðîâîñ³ê³â-âóñà÷³â: àëüï³éñüêèé Rosalia alpina, ìóñêóñíèé Aromia moschata òà âó-
ñà÷ âåëèêèé äóáîâèé Cerambyx cerdo, à òàêîæ ð³äê³ñí³ ìåòåëèêè: ”÷îðíèé àïîëîí”, àáî ìíå-
ìîçèíà, Parnassius mnemosina òà ñàòóðí³ÿ ðóäà Aglia tau. Íå º ð³äê³ñíèìè òàêîæ ìàõàîí
Papilio machaon, ïîäàë³ð³é Iphiclides podalirius, ðàéäóæíèöÿ âåëèêà Apatura iris. Ç áàáîê òðàï-
ëÿºòüñÿ äîçîðåöü-³ìïåðàòîð Anax imperator. Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çíà÷íå ð³çíîìàí³òòÿ æóê³â-ïëà-
âóíö³â (28 âèä³â); º òóðóíè (8 âèä³â) òà ñòàô³ë³íè (5 âèä³â). Ç ð³äê³ñíèõ ïðåäñòàâíèê³â
áîëîòÿíî¿ ôàóíè òâåðäîêðèëèõ íà ×îðíîìó Áàãí³ çíàõîäèëè Agabus clypealis. Òèïîâèìè
ñôàãíîá³îíòàìè º òâåðäîêðèë³ — ïëàâóíö³ Hydroporus melanocephalus, H. obscurus, H. mela-
narius, ñòàô³ë³íè Lathrobium therminatum, Philonthus nigrita.

Ã³äðîá³îíòè ÂÁÓ äîñèòü íåïîãàíî âèâ÷åí³. Ñåðåä íàéïðîñò³øèõ â³äçíà÷èìî ³íôóçîð³é
(17 âèä³â) òà ÷åðåïàøêîâèõ àìåá (8 âèä³â). Óã³ääÿ ñëóæèòü ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ íèçêè ð³ä-
ê³ñíèõ âèä³â ì³êðîáåçõðåáåòíèõ, çîêðåìà íîâîãî äëÿ Óêðà¿íè âèäó ðà÷êà — ãàðïàêòèêî¿äà
Arcticocamptus cuspidatus, ÿêèé º àðêòî-àëüï³éñüêèì åëåìåíòîì íàøî¿ ôàóíè ³ â Êàðïàòàõ
íàâîäèâñÿ ëèøå ç Ïîëüù³. Ðà÷îê õàðàêòåðíèé äëÿ ñëàáîì³íåðàë³çîâàíèõ òà êèñëèõ âîä.
Âàæëèâèì º òàêîæ çíàõîäæåííÿ ðÿäó íîâèõ äëÿ ôàóíè Óêðà¿íè âèä³â ÷åðâ³â êîëîâåðòîê
(Rotifera). Öå íàñàìïåðåä ïðåäñòàâíèêè ðîäó Cephalodella: C. hiulca, C. arcuata, C. eudelica-
ta, à òàêîæ Colurella gastracantha, C. tesselata, Lepadella glossa. Òóò âèÿâëåíî âèä êîëîâåðòîê
ç ðîäó Wierzeiskiella, ÿêèé, éìîâ³ðíî, º íîâèì äëÿ íàóêè, ³ ëèøå îáìåæåíà ê³ëüê³ñòü
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ìàòåð³àëó íå äîçâîëèëà éîãî îïèñàòè. Çíàéäåíî òàêîæ äâà ï³äâèäè îäíîãî çíà÷íî ïîøèðå-
íîãî âèäó ðà÷êà öèêëîïî¿äè Paracyclops fimbriatus.
Ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³: Íåïîãàíèìè º ïåðñïåêòèâè îáìåæåíîãî âèêîðèñòàííÿ
ÂÁÓ ÿê îá’ºêòó òóðèçìó (ëèøå ó ñêëàä³ îðãàí³çîâàíèõ ãðóï ç ïðîâ³äíèêàìè), îñê³ëüêè ñþ-
äè ìîæå ïðîëÿãàòè îäèí ³ç ìàðøðóò³â äî ãåîëîã³÷íîãî çàêàçíèêà ”Çà÷àðîâàíà Äîëèíà”.
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: äåðæàâíå, ïåðåáóâàº ó ñêëàä³ ÐËÏ ”Çà÷àðîâà-
íèé Êðàé”. Ïðèëåãë³ çåìë³: äåðæàâíèé ë³ñîâèé ôîíä, ñ³ëüñüê³ ðàäè.
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: Ã³äðîëîã³÷íèé çàêàç-
íèê çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ, ñòâîðåíèé çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ ¹
780-ð â³ä 14.10.1975 ð. Çåìë³ äåðæàâíîãî ë³ñîâîãî ôîíäó, ùî ïåðåáóâàþòü ó çåìëåêîðèñòó-
âàíí³ Çàãàòÿíñüêîãî äåðæë³ñãîñïó ²ëüíèöüêîãî ë³ñíèöòâà. Ó ìåæàõ ÂÁÓ äîïóñêàºòüñÿ ñ³íî-
êîñ³ííÿ òà âèá³ðêîâ³ ñàí³òàðí³ ðóáêè. Ïðèëåãë³ çåìë³: Çàêàçíèê âõîäèòü äî ñêëàäó ÐËÏ ”Çà-
÷àðîâàíèé Êðàé”, óòâîðåíîãî ó 2001 ð. ð³øåííÿì îáëàñíî¿ ðàäè. Çåìëåêîðèñòóâà÷ —
Çàãàòÿíñüêèé äåðæë³ñãîñï, ²ëüíèöüêå ë³ñíèöòâî. Äîïóñêàþòüñÿ âèá³ðêîâ³ ñàí³òàðí³ ðóáêè ó
íàâêîëèøí³õ ë³ñàõ.
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: ÂÁÓ: ó
ìèíóëîìó — ñïðîáè ìåë³îðàö³¿ óã³äü ×îðíîãî Áàãíà. Íèí³: â³äâ³äóâàííÿ ÂÁÓ íàñåëåííÿì.
Ïðèëåãë³ çåìë³: ó ìèíóëîìó — ³íòåíñèâí³ ðóáêè íàâêîëèøí³õ ë³ñ³â, â òîìó ÷èñë³ ñóö³ëüí³.
Íèí³ — íàäì³ðíå âèïàñàííÿ õóäîáè ïî ïåðèôåð³¿ ÐËÏ. 
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Âõîäèòü äî Ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó ”Çà÷àðî-
âàíèé Êðàé”. Ïëîùà 20 ãà, ó òîìó ÷èñë³ 14 çàéìàº çàêàçíèê çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ.
Ïîë³ïøåíà îõîðîíà óã³ääÿ ó çâ’ÿçêó ç ðåæèìîì çàïîâ³äíîñò³. Ïðèïèíåííÿ ³íòåíñèâíî¿ ë³ñî-
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ó ïåðñïåêòèâ³ äîö³ëüíà
òðàíñôîðìàö³ÿ ÐËÏ ó Íàö³îíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê. 
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Ïðîâîäÿòüñÿ ñïîðàäè÷í³ äîñë³äæåííÿ
ñï³âðîá³òíèêàìè á³îëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó Óæãîðîäñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó òà
ÍÓÎ ”Ã³äðîåêîëîã³÷íå òîâàðèñòâî ”Óæ””. 
Íèí³øí³é ñòàí ïðèðîäîîõîðîííî¿ îñâ³òè: Ó ì³ñöåâ³ øêîëè ïåðåäàíî íàóêîâî-ïîïóëÿðíó
ë³òåðàòóðó ç îõîðîíè ïðèðîäè, ñó÷àñíîãî ñòàíó ôàóíè ³ ôëîðè Çàêàðïàòòÿ.
Íèí³øí³é ñòàí ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó: Îáìåæåíèé ó çâ’ÿçêó ç ðåæèìîì çàïîâ³äíîñò³ òåðèòîð³¿. 
Þðèñäèêö³ÿ: Çåìë³ äåðæàâíîãî ë³ñîâîãî ôîíäó.
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: ²ëüíèöüêå ë³ñíèöòâî. Àäðåñà àäì³í³ñòðàö³¿: âóë. Ïàðòèçàíñüêà, 16,
ñ. ²ëüíèöÿ, Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü, 90130. 
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Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 12 òðàâíÿ 2005 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 51°39' ïí. ø., 24°18' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: Óã³ääÿ çíàõîäèòüñÿ áåçïîñåðåäíüî íà ï³âí³÷íèé ñõ³ä â³ä ñìò. Çàáîëîòòÿ
(4,4 òèñ. æèòåë³â), íà ï³âäåíü òà ï³âäåííèé ñõ³ä â³ä ñ. Òóð (áëèçüêî 3 òèñ. æèòåë³â)
Ðàòí³âñüêîãî ðàéîíó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. Âêëþ÷àº îçåðî òà ïðèáåðåæíó ñìóãó çàâøèðøêè
ê³ëüêà äåñÿòê³â ìåòð³â (íà ÷àñòèí³ ïåðèìåòðà îçåðà óòâîðåíî íàñèï, ÿêèé º ìåæåþ ÂÁÓ).
Çàãàëüíà äîâæèíà ÂÁÓ ñòàíîâèòü 5,4 êì. 
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 155,6 ì, ñåðåäíÿ — 156 ì, ìàêñèìàëüíà — 157 ì. 
Ïëîùà: 1400 ãà.
Îãëÿä: Ñëàáîçàðîñëå îçåðî â çàïëàâ³ ð. Ïðèï’ÿò³ òà íåøèðîêà ïðèáåðåæíà ñìóãà, çàéíÿòà
ïåðåâàæíî çàáîëî÷åíèìè ëóêàìè òà åâòðîôíèìè áîëîòàìè. ÂÁÓ ìàº áàãàòó îðí³òîôàóíó,
âåëèê³ ïëîù³ çàéìàþòü óãðóïîâàííÿ ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar lutea òà ëàòàòòÿ ñí³æíî-á³ëî-
ãî Nymphaea candida, çàíåñåí³ äî Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 3.

Âîäíî-áîëîòí³ óã³ääÿ Óêðà¿íè
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Îá´ðóíòóâàííÿ ðàì-
ñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:
(3) Îçåðî º îäíèì ç
ì³ñöü íàéá³ëüøî¿ êîíöåí-
òðàö³¿ âîäíî-áîëîòÿíèõ
ïòàõ³â íà Çàõ³äíîìó Ïî-
ë³ññ³. Òóò âèÿâëåíî àëüä-
ðîâàíäó ïóõèð÷àñòó Al-
drovanda vesiculosa — âèä,
çàíåñåíèé äî Äîäàòêó ²
Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿ ³
×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè.
Çíà÷í³ ïëîù³ çàéìàþòü
óãðóïîâàííÿ ëàòàòòÿ
ñí³æíî-á³ëîãî Nymphaea
candida ³ á³ëîãî N. alba,
ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar
lutea, çàíåñåí³ äî Çåëåíî¿
êíèãè Óêðà¿íè.
Á³îãåîãðàô³÷íà õàðà-
êòåðèñòèêà: Çà ô³çèêî-
ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíóâàí-
íÿì Óêðà¿íè (1968)
òåðèòîð³ÿ íàëåæèòü äî
çîíè ì³øàíèõ ë³ñ³â, îá-

ëàñò³ Âîëèíñüêîãî (Çàõ³äíîãî) Ïîë³ññÿ; çà ãåîáîòàí³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè (1977) — äî
ªâðîïåéñüêî¿ øèðîêîëèñòÿíîë³ñîâî¿ îáëàñò³, Ñõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ïðîâ³íö³¿, Êîâåëüñüêî-Ñàð-
íåíñüêîãî (Çàõ³äíîïîë³ñüêîãî) îêðóãó ñîñíîâèõ ³ äóáîâî-ñîñíîâèõ ë³ñ³â òà åâòðîôíèõ áîë³ò.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: Çàïëàâíå ïðîòî÷íå îçåðî ïëîùåþ 1336 ãà òà ïðèëåãëà òåðèòîð³ÿ.
Äîâæèíà îçåðà ñòàíîâèòü 5,35 êì, ñåðåäíÿ ãëèáèíà — 1,2 ì, ìàêñèìàëüíà ãëèáèíà — 2 ì,
îá’ºì âîäè — 12440 òèñ. ì3. Ì³íåðàë³çàö³ÿ âîäè — 0,41 ã/ë, pH — 5,6. Äîíí³ â³äêëàäè ïðåä-
ñòàâëåí³ ñàïðîïåëÿìè âàïíÿêîâî-çàë³çèñòîãî òèïó (5083 òèñ. ò). Ñåðåäíÿ ïîòóæí³ñòü
â³äêëàä³â — 2,76 ì, ìàêñèìàëüíà — 14 ì. Âîëîã³ñòü ñàïðîïåëþ — 87,7–92,5%, çîëüí³ñòü —
15,3–58,5%, CaO — 1,45–5,23%, Fe2O3 — 1,6–6,79%, K2O — 0,10–0,72%, P2O5 — 0,3–0,57%,
N — 1,08–2,9%, S — 2,12–6,19%.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: Ïëîùà âîäîçáîðó — 15,45 êì2, â ò.÷. çàáîëî÷åí³
çåìë³ — 0,76 êì2, ë³ñ — 6,1 êì2, ð³ëëÿ — 4,74 êì2, çàðîñò³ î÷åðåòó ³ ðîãîçó — 1,4 êì2, çàáó-
äîâà — 2,45 êì2. Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà: ëèïíÿ — +18°Ñ, ñ³÷íÿ — –4°Ñ, ñåðåäíÿ ð³÷íà
ê³ëüê³ñòü îïàä³â — 550 ìì.
Ã³äðîëîã³÷íà ö³íí³ñòü: Îçåðî º âîäîïðèéìà÷åì îñóøóâàëüíî-çâîëîæóâàëüíî¿ ñèñòåìè.
Òèï ÂÁÓ: Î.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: Ð³çíîìàí³òíèìè º âîäí³ óãðóïîâàííÿ. Ñåðåä äîì³íàíò³â öåíîç³â çà-
íóðåíèõ ðîñëèí â³äçíà÷åí³ ðäåñíèêè ïðîíèçàíîëèñòèé Potamogeton perfoliatus ³ âóçëóâàòèé
P. nodosus, âîäîïåðèöÿ êîëîñèñòà Myriophyllum spicatum, íåâåëèê³ ïëîù³ çàéìàþòü öåíîçè
âîäÿíîãî ð³çàêà àëîåâèäíîãî Stratiotes aloides, ïîøèðåíèìè º ëàòàòòÿ ñí³æíî-á³ëå Nymphaea
candida ³ á³ëå N. alba, ãëå÷èêè æîâò³ Nuphar lutea. Óãðóïîâàííÿ ïîâ³òðÿíî-âîäíèõ ðîñëèí
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ïðåäñòàâëåí³ öåíîçàìè ðîãîç³â âóçüêîëèñòîãî Typha angustifolia ³ øèðîêîëèñòîãî T. latifolia,
â ìåíø³é ì³ð³ — î÷åðåòó çâè÷àéíîãî Phragmites australis, ñõåíîïëåêòó îçåðíîãî Schoeno-
plectus lacustris; òðàïëÿþòüñÿ ëåïåøíÿê âåëèêèé Glyceria maxima, ëåïåõà çâè÷àéíà Acorus
calamus. Ñåðåä öåíîç³â ïëàâàþ÷èõ âîäíèõ ðîñëèí º óãðóïîâàííÿ ñï³ðîäåëè áàãàòîêîðåíåâî¿
Spirodela polyrrhiza ³ ðÿñêè ìàëî¿ Lemna minor. Íà çàáîëî÷åíèõ ä³ëÿíêàõ ðîçì³ùóþòüñÿ ÷à-
ãàðíèêîâ³ áîëîòà ç ïåðåâàæàííÿì âåðáè ïîïåëÿñòî¿ Salix cinerea òà îñîêîâî-ã³ïíîâ³ ç
äîì³íóâàííÿì îñîê ïóõèð÷àñòî¿ Carex vesicaria òà çäóòî¿ C. rostrata ³ ñï³âäîì³íóâàííÿì âî-
â÷îãî ò³ëà áîëîòíîãî Comarum palustre, áîá³âíèêà òðèëèñòîãî Menyanthes trifoliata. Íà
ñóõ³øèõ ä³ëÿíêàõ ïîøèðåí³ ëóêè ç ïåðåâàæàííÿì îñîêè ÷îðíî¿ Carex nigra ³ ó÷àñòþ îñîê
æîâòî¿ C. flava ³ ïðîñîâèäíî¿ C. panicea, íåâåëèê³ ä³ëÿíêè çàéìàþòü ëóêè ç äîì³íóâàííÿì
êîñòðèö³ ñõ³äíî¿ Festuca orientalis, à íà äàìá³, ÿêà îòî÷óº îçåðî, — ç äîì³íóâàííÿì áóëàâî-
íîñöÿ ñ³ðóâàòîãî Corynephorus canescens.
Ö³ííà ôëîðà: Â îçåð³ º àëüäðîâàíäà ïóõèð÷àñòà Aldrovanda vesiculosa (âèä çàíåñåíî äî Äî-
äàòêó ² Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿ òà ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè). Ê³ëüêà ãåêòàð³â çàéìàþòü óãðóïî-
âàííÿ ç äîì³íóâàííÿì ëàòàòòÿ á³ëîãî Nymphaea alba òà ñí³æíî-á³ëîãî N. candida, ãëå÷èê³â
æîâòèõ Nuphar lutea, çàíåñåí³ äî Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè.
Ö³ííà ôàóíà:

Ññàâö³: ëèñèöÿ çâè÷àéíà Vulpes vulpes, íîðèöÿ ï³âí³÷íà Microtus agrestis.
Ïòàõè. Âñüîãî âèÿâëåíî áëèçüêî 200 âèä³â. Çàãàëüíà ÷èñåëüí³ñòü îðí³òîêîìïëåêñó ó ð³çí³

ïîðè ðîêó êîëèâàºòüñÿ â³ä 5 äî 50 òèñ. îñîáèí ïåðåâàæíî âîäíî-áîëîòÿíèõ âèä³â, â òîìó
÷èñë³ ó ãí³çäîâèé ïåð³îä — 500–5000 ïàð. Ñåðåä íèõ ó ð³çí³ ñåçîíè, ï³ä ÷àñ ãí³çäóâàííÿ, ñå-
çîííèõ ñêóï÷åíü òà ï³ä ÷àñ ì³ãðàö³é òðàïëÿþòüñÿ: ï³ðíèêîçà âåëèêà Podiceps cristatus
(10–100 îñ.), áàêëàí âåëèêèé Phalacrocorax carbo (2–10 îñ.), áóãàé Botaurus stellaris
(5–10 îñ.), ÷åïóðà âåëèêà Egretta alba (3–10 îñ.), ÷àïëÿ ñ³ðà Ardea cinerea (5–50 îñ.), ãóñè
ðîäó Anser (ï³ä ÷àñ ì³ãðàö³é), ëåá³äü-øèïóí Cygnus olor (10–100 îñ.), êðèæåíü Anas
platyrhynchos (100–3000 îñ.), ÷èðÿíêè âåëèêà A. querquedula (50–500 îñ.) ³ ìàëà A. crecca
(10–50 îñ.), ïîïåëþõ Aythya ferina (50–500 îñ.), ïàñòóøîê Rallus aquaticus, ïîãîíè÷ ìàëèé
Porzana parva, êóðî÷êà âîäÿíà Gallinula chloropus, ëèñêà Fulica atra (100–1000 îñ.), ÷àéêà
Vanellus vanellus (50–1000 îñ.), êîëîâîäíèê çâè÷àéíèé Tringa totanus (20–100 îñ.), ãðèöèê
âåëèêèé Limosa limosa (10–50 îñ.), ìàðòèí çâè÷àéíèé Larus ridibundus (200–1000 îñ.), êðÿ÷-
êè á³ëîêðèëèé Chlidonias leucopterus (50–400 îñ.), ÷îðíèé C. niger (10–40 îñ.) ³ ð³÷êîâèé
Sterna hirundo (20–100 îñ.). Ñåðåä ð³äê³ñíèõ âèä³â ïòàõ³â, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óê-
ðà¿íè, òóò â³äì³÷àþòüñÿ ï³äîðëèê âåëèêèé Aquila clanga ³ æóðàâåëü ñ³ðèé Grus grus.

Çåìíîâîäí³: ðîïóõà ñ³ðà Bufo bufo, æàáè îçåðíà Rana ridibunda ³ ãîñòðîìîðäà R. arvalis.
Ðèáè: ëèí îçåðíèé Tinca tinca, êàðàñü ñð³áëÿñòèé Carassius gibelio. Âñüîãî òðàïëÿºòüñÿ ïî-

íàä 10 âèä³â ê³ñòêîâèõ ðèá.
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: Íà îçå-
ðî íåãàòèâíî âïëèâàº âèñîêèé ñòóï³íü îñâîºííÿ çàïëàâè Ïðèï’ÿò³, ìåë³îðîâàíî¿ íà ö³é
ä³ëÿíö³, òà áëèçüêå ðîçòàøóâàííÿ ñ. Òóð ³ ñìò Çàáîëîòòÿ.
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Á³ëüøà ÷àñòèíà ïëîù³ óã³ääÿ º çàïîâ³äíèì óðî÷èùåì
”Îçåðî Òóð” ïëîùåþ 1235 ãà. 
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Ó 2004 ð. ïðîâîäèëèñü êîìïëåêñí³
äîñë³äæåííÿ ðîñëèííîñò³ ³ ôëîðè âèùèõ ñóäèííèõ ðîñëèí, ôàóíè õðåáåòíèõ ³ êîìàõ, ô³òî-
ïëàíêòîíó. Ë³ìíîëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà îçåðà îïóáë³êîâàíà â ìîíîãðàô³¿ ”Îçåðà Âîëèí³”.
Þðèñäèêö³ÿ: Âîëèíñüêà îáëàñòü, Ðàòí³âñüêèé ðàéîí.
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Îðãàí óïðàâë³ííÿ: Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â Âîëèíñüê³é îáëàñò³.
Á³áë³îãðàô³÷í³ äæåðåëà:

1) Âîëîâå î÷êî Troglodytes //Êàòàëîã îðí³òîôàóíè çàõ³äíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Îðí³òî-
ëîã³÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ çà 1991–1992 ðð. /Ðåä. Õèìèí Ì., Ãîðáàíü ²., Áîêîòåé À., Øèä-
ëîâñüêèé ²., Ñîêîëîâ Í., Ñàëèãà Þ. — ¹ 3. — Ëóöüê, 1993. — 69 ñ.

2) ²ëü¿í Ë. Â., Ìîëü÷àê ß. Î. Îçåðà Âîëèí³. Ë³ìíî-ãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà. — Ëóöüê:
Íàäñòèð’ÿ, 2000. — 140 ñ.

3) Ïåêëî À. Ì. Êàòàëîã êîëëåêöèé çîîëîãè÷åñêîãî ìóçåÿ ÍÍÏÌ ÍÀÍ Óêðàèíû. Íåâî-
ðîáüèíîîáðàçíûå Non-Passeriformes (Ïèíãâèíîîáðàçíûå Sphenisciformes — Æóðàâëåî-
áðàçíûå Gruiformes). — Âûï.1. Êèåâ: Çîîìóçåé ÍÍÏÌ ÍÀÍ Óêðàèíû, 1997. — 156 ñ.

4) Ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèé ôîíä Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. — Ëóöüê: ²í³ö³àë, 1999. — 48 ñ.
5) Ñðåáðîäîëüñüêà ª. Á. Îðí³òîëîã³÷íà êîëåêö³ÿ Í. ². Ñðåáðîäîëüñüêî¿ // Îðí³òîôàóíà

çàõ³äíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè òà ïðîáëåìè ¿¿ îõîðîíè. Ìàòåð³àëè äîïîâ³äåé ï’ÿòî¿ íàðàäè
îðí³òîëîã³â òà àìàòîð³â îðí³òîëîã³÷íîãî ðóõó Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè. — Ëóöüê, 1990. —
Ñ. 156–161.

6) Ñðåáðîäîëüñêàÿ Í. È. Êóëèêè Çàïàäíîóêðàèíñêîãî Ïîëåñüÿ, èõ ðàñïðîñòðàíåíèå è
ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå // Òåçèñû äîêëàäà ÷åòâåðòîé Ïðèáàëòèéñê. îðíèòîëîã. êîíôå-
ðåíöèè. — Ðèãà: Èç-âî ÀÍ Ëàò. ÑÑÐ, 1960. — Ñ. 92–93.

7) Ñðåáðîäîëüñüêà Í. ². Äî á³îëîã³¿ êóëèê³â Çàõ³äíîóêðà¿íñüêîãî Ïîë³ññÿ // Äîï. òà
ïîâ³äîìë. Ëüâ³â. äåðæ. óí-òó. — 1961. — Âèï. 9. — ×. 11. 

8) Ñðåáðîäîëüñüêà Í. ². Äî á³îëîã³¿ ïàñòóøê³â Çàõ³äíîóêðà¿íñüêîãî Ïîë³ññÿ // Òåçè þâ³ë.
íàóê. ñåñ³¿ äî 300-ð³÷÷ÿ Ëüâ³â. äåðæ. óí-òó. — Ëüâîâ: ËÄÓ, 1961.

9) Cðåáðîäîëüñêàÿ Í. È. Âîäîïëàâàþùèå è áîëîòíûå ïòèöû çàïàäíîé ÷àñòè Óêðàèíñêî-
ãî Ïîëåñüÿ: Àâòîðåô. äèñ. ...êàíä. áèîë. íàóê. — Ëüâîâ. 1964. — 22 ñ.

10) Ñòðàóòìàí Ô. È. Ïòèöû çàïàäíûõ îáëàñòåé ÓÑÑÐ. — Ëüâîâ: ËÄÓ, 1963. — Ò. 1. —
199 ñ.; Ò. 2. — 182 ñ.

11) Òàòàðèíîâ Ê. À. Ôàóíà õðåáåòíèõ çàõîäó Óêðà¿íè: åêîëîã³ÿ, çíà÷åííÿ, îõîðîíà. —
Ëüâ³â: ËÄÓ, 1973. — 257 ñ.

12) Õèìèí Ì. Â. Ð³äê³ñí³ âèäè ïòàõ³â Çàõ³äíîãî Ïîë³ññÿ íà òåðèòîð³ÿõ ïðèðîäíî-çà-
ïîâ³äíîãî ôîíäó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ // Íàóêîâèé â³ñíèê Âîëèíñüêîãî äåðæ. óí-òó ³ì.
Ë. Óêðà¿íêè. Íàóê. êîíô. ”Ïðèðîäí³ ðåñóðñè Âîëèí³. Ðåçóëüòàòè ôóíäàìåíòàëüíèõ
äîñë³äæåíü (1993–2003 ðð.)” ¹ 1. — Ëóöüê: ÐÂÂ ”Âåæà”, 2004. — Ñ. 135–140.

13) Õèìèí Ì., Òóòåéêî Â., Ãðèöàé Î., Æåðø Í., Íàãàëþê Â., Øóìóê Î., Òðîõèìóê Â.
Ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèé ôîíä Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. — Ëóöüê: ²í³ö³àë, 1999. — 48 ñ. 

14) The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance / Edited
by Ward J. M. Hagemeijer, Michael J. Blair. Published for the European Bird Census
Council by T. & A. Poyser. — London, 1997. — 903 p.

4. ×åðåìñüêå áîëîòî

Óêëàäà÷³:
Êîí³ùóê Âàñèëü Âàñèëüîâè÷, çàâ. íàóêîâîãî â³ää³ëó, ñ.í.ñ., ×åðåìñüêèé ïðèðîäíèé çà-

ïîâ³äíèê, âóë. Êàðëà Ìàðêñà, 48, ñìò Ìàíåâè÷³, Ìàíåâèöüêèé ðàéîí, Âîëèíñüêà îáë.,
44600, òåë./ôàêñ: (03376) 21 209;

Õèìèí Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êîíòðîëþ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
òà çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é, Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â
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Âîëèíñüê³é îáëàñò³, âóë. Ñóâîðîâà, 20, ì. Ëóöüê, Âîëèíñüêà îáë., 43025, òåë.: (03322)
27 106, e-mail: eco@voleco.gov.ua.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 8 ÷åðâíÿ 2005 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 51°32' ïí. ø., 25°32' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: ÂÁÓ çíàõîäèòüñÿ çà 30 êì íà ï³âí³÷ â³ä ñìò Ìàíåâè÷³ (10 òèñ. æèòåë³â), çà
4 êì íà ï³âí³÷ â³ä ñ. Çàìîñòÿ (áëèçüêî 300 æèòåë³â) Ìàíåâèöüêîãî ðàéîíó Âîëèíñüêî¿ îá-
ëàñò³, çà 6 êì íà ï³âí³÷íèé ñõ³ä â³ä ñ. Ëèøí³âêà (áëèçüêî 400 æèòåë³â) Ìàíåâèöüêîãî ðàé-
îíó, çà 2 êì íà çàõ³ä â³ä ñ. Ãîðîäîê Âîëîäèìèðåöüêîãî ðàéîíó Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³.
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 156,5 ì, ñåðåäíÿ — 159 ì, ìàêñèìàëüíà — 164,7 ì.
Ïëîùà: 2975,7 ãà.
Îãëÿä: Ïåðåâàæíî åóìåçîòðîôíå áîëîòî ç ïðèëåãëèìè ñîñíîâèìè ë³ñàìè.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 1, 2.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(1) ÂÁÓ º òèïîâèì ³ äîáðå çáåðåæåíèì ïðèðîäíèì ë³ñî-áîëîòíèì êîìïëåêñîì Ïîë³ññÿ. 
(2) Íà òåðèòîð³¿ â³äì³÷åíî 36 âèä³â ðîñëèí ³ 41 âèä òâàðèí ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè,

3 âèäè ðîñëèí òà 11 âèä³â òâàðèí, çàíåñåíèõ äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó, 5 âè-
ä³â ðîñëèí ç Äîäàòîêó 1 Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿, 17 âèä³â ïòàõ³â, âêëþ÷åíèõ äî Áîíñüêî¿
êîíâåíö³¿, 72 âèäè ïòàõ³â ç Äîäàòêó 2 Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿. 

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Çà ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè (1991) —
öå Íîâî÷åðâèùàíñüêèé ðàéîí ï³äîáëàñò³ Âåðõíüîïðèï’ÿòñüêîãî Ïîë³ññÿ îáëàñò³ Âîëèíñü-
êîãî Ïîë³ññÿ Ïîë³ñüêîãî êðàþ çîíè ì³øàíèõ ë³ñ³â; çà ãåîáîòàí³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè
(1977) — öå Çàð³÷íåíñüêî-Âèñîöüêî-Ñàðíåíñüêèé ðàéîí ñîñíîâèõ ë³ñ³â ÷îðíèöåâî-çåëåíî-
ìîõîâèõ ³ áîë³ò ð³çíèõ òèï³â.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: ×åðåìñüêèé âîäíî-áîëîòíèé êîìïëåêñ ñôîðìîâàíèé ó ìåæàõ
ðåë³êòîâî¿ äîëèíè ç ïåðåâàæàííÿì ôëþâ³îãëÿö³àëüíèõ ôîðì ðåëüºôó. Äîì³íóþ÷èìè º ïî-
âåðõí³ ³ç àáñîëþòíèìè âèñîòàìè 155–160 ì íàä ð³âíåì ìîðÿ. Ïåðåâàæàþòü äåðíîâî-ï³äçî-
ëèñò³ ´ðóíòè ³ òîðôè. Òîðôîâèé ïîêëàä áàãàòîøàðîâî-äðàãîâèííî¿ áóäîâè, íàëåæèòü äî
ì³øàíî-ïåðåõîäîâîãî òèïó, ïî ïåðèôåð³¿ áîëîòà äîñÿãàº 3 ì ãëèáèíè. Ó òîðôîâîìó ïîêëàä³
âèä³ëÿþòü øàðè (çâåðõó äîíèçó): ñôàãíîâèé ìåçîòðîôíèé, îñîêîâî-ñôàãíîâèé òà î÷åðåòÿ-
íèé òîðô. Ïîêëàä ï³äñòèëàºòüñÿ ï³ñêîì. Áîëîòî ìàº ïåðèôåð³éíî-îë³ãîòðîôíèé òèï ðîç-
âèòêó, õàðàêòåðíèé äëÿ áîë³ò, ñôîðìîâàíèõ â îçåðîâèäíèõ óëîãîâèíàõ. Îçåðà ×åðåìñüêå
(ïëîùà — 7,7 ãà, ìàêñèìàëüíà ãëèáèíà — 7 ì) ³ Ðåäè÷³ (14 ãà, 4,5 ì) — ëüîäîâèêîâî-êàð-
ñòîâîãî ïîõîäæåííÿ. 
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: Òåðèòîð³ÿ çíàõîäèòüñÿ íà âîäîä³ë³ ð³÷îê
Ñòîõ³ä ³ Âåñåëóõà. Êë³ìàò ïîì³ðíî-êîíòèíåíòàëüíèé. Ñåðåäíüîð³÷íà òåìïåðàòóðà ëèïíÿ —
+18,7°Ñ, ñ³÷íÿ — –5,1°Ñ, ñåðåäíüîð³÷íà ê³ëüê³ñòü îïàä³â — 634,4 ìì.
Òèï ÂÁÓ: U, W, Õð, Î, 9.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: Ðîñëèíí³ñòü óã³ääÿ ïðåäñòàâëåíà ë³ñàìè, áîëîòàìè, ëóêàìè òà âîä-
íèìè óãðóïîâàííÿìè. Áîëîòà çàéìàþòü áëèçüêî òðåòèíè ïëîù³ ÂÁÓ. Íàéïîøèðåí³øèìè º
îñîêîâî-ñôàãíîâ³ áîëîòà ç äîì³íóâàííÿì îñîê çäóòî¿ Carex rostrata, ïóõíàòîïëîäî¿ C. lasio-
carpa, áàãíîâî¿ C. limosa òà ñôàãíîâèõ ìîõ³â Sphagnum fallax ³ S. cuspidatum. Íàéïîøè-
ðåí³øîþ º ë³ñîâà ðîñëèíí³ñòü, ÿêà çàéìàº áëèçüêî äâîõ òðåòèí ïëîù³ ÂÁÓ. Ïåðåâàæàþòü
ë³ñè ³ç ñîñíîþ çâè÷àéíîþ Pinus sylvestris, íàéïîøèðåí³øèìè º àñîö³àö³¿ Dicrano-Pinetum,
Cladonio-Pinetum, Vaccinio uliginosi-Pinetum. Äîì³íàíòàìè òðàâ’ÿíî-÷àãàðíèêîâîãî ÿðóñó º
÷îðíèöÿ Vaccinium myrtillus, áðóñíèöÿ V. vitis-idaea, ìîë³í³ÿ ãîëóáà Molinia caerulea. Çíà÷íó
ïëîùó çàéìàþòü çàáîëî÷åí³ â³ëüõîâ³ ë³ñè Alnus glutinosa ç äîì³íóâàííÿì îñîêè ãîñòðîâèä-
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íî¿ Carex acutiformis, ìåíøó — íåçàáîëî÷åí³ â³ëüõîâ³ ë³ñè. Ïî ïåðèôåð³¿ áîë³ò â³äì³÷åí³ óã-
ðóïîâàííÿ ç äîì³íóâàííÿì âåðáè ïîïåëÿñòî¿ Salix cinerea. ª ä³ëÿíêè ãðàáîâî-äóáîâèõ òà
ÿëèíîâèõ ë³ñ³â. Òðàïëÿþòüñÿ íåâåëèê³ ä³ëÿíêè ëó÷íî¿ ðîñëèííîñò³, íà ÿêèõ çäåá³ëüøîãî
äîì³íóº ùó÷íèê äåðíèñòèé Deschampsia caespitosa. Â îçåðàõ, êàíàâàõ ³ óçäîâæ ñòðóìê³â âè-
ÿâëåíî öåíîçè æàáóðíèêà çâè÷àéíîãî Hydrocharis morsus-ranae, ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar
lutea, ëàòàòòÿ ñí³æíî-á³ëîãî Nymphaea candida, ñï³ðîäåëè áàãàòîêîðåíåâî¿ Spirodela polyr-
rhiza, ðÿñêè ìàëî¿ Lemna minor, ïëàâóøíèêà áîëîòíîãî Hottonia palustris.
Ö³ííà ôëîðà: ²ç âèä³â ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó âèÿâëåíî ãë³ä óêðà¿íñüêèé Cratae-
gus ucrainica, ñì³ëêó ëèòîâñüêó Silene lithuanica, êîçåëüö³ óêðà¿íñüê³ Tragopogon ucrainicus.
Äî Äîäàòêó ² Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿ çàíåñåíî àëüäðîâàíäó ïóõèð÷àñòó Aldrovanda vesiculosa,
æèðîâèê Ëåçåëÿ Liparis loeselii, çîçóëèí³ ÷åðåâè÷êè Cypripedium calceolus, ñîí øèðîêîëèñòèé
Pulsatilla latifolia, ìîõ Dicranum viridae. Âèäè ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: àëüäðîâàíäà ïóõèð-
÷àñòà, áåðåçè íèçüêà Betula humilis ³ òåìíà B. obscura, îñîêà Äåâåëëà Carex davalliana, áóëàò-
êà ÷åðâîíà Cephalanthera rubra, êîðàëüêîâåöü òðè÷³íàäð³çàíèé Corallorhiza trifida, çîçóëèí³
÷åðåâè÷êè, ïàëü÷àòîêîð³ííèêè Ôóêñà Dactylorhiza fuchsii, ì’ÿñî÷åðâîíèé D. incarnata, ïëÿ-
ìèñòèé D. maculata ³ òðàâíåâèé D. majalis, êîðó÷êà øèðîêîëèñòà Epipactis helleborine, æèðî-
âèê Ëåçåëÿ, çîçóëèí³ ñëüîçè ÿéöåâèäí³ Listera ovata, ãí³çä³âêà çâè÷àéíà Neottia nidus-avis,
ëþáêè äâîëèñòà Platanthera bifolia ³ çåëåíîêâ³òêîâà P. chlorantha, âîâ÷³ ÿãîäè ïàõó÷³ Daphne
cneorum, ðîñè÷êè àíãë³éñüêà Drosera anglica òà ñåðåäíÿ D. intermedia, õàìàðá³ÿ áîëîòíà
Hammarbya paludosa, ä³ôàç³àñòðóì ñïëþñíóòèé Diphasiastrum complanatum, áàðàíåöü çâè÷àé-
íèé Huperzia selàgo, ë³êîïîä³ºëà çàïëàâíà Lycopodiella inundata, ïëàóí ð³÷íèé Lycopodium

annotinum, ùèòîëèñíèê
çâè÷àéíèé Hydrocotyle
vulgaris, ìîëîäèëüíèê
îçåðíèé Iso¸tes lacustris,
ñèòíèê áóëüáèñòèé Juncus
bulbosus, ë³ë³ÿ ë³ñîâà
Lilium martagon, æóðàâëè-
íà äð³áíîïëîäíà Oxy-
coccus microcarpus, âåðáè
÷îðíè÷íà Salix myrtilloides
³ Ñòàðêå S. starkeana, ìå-
åç³ÿ òðèãðàííà Meesia tri-
quetra, ìóòèí ñîáà÷èé
Mutinus caninus, õàðà âè-
òîí÷åíà Chara delicatula.
Ö³ííà ôàóíà:

Ññàâö³: Âèÿâëåíî òàê³
âèäè ç ×åðâîíî¿ êíèãè
Óêðà¿íè: áîðñóê çâè÷àé-
íèé Meles meles, ãîðíî-
ñòàé Mustela erminea,
íîðêà ºâðîïåéñüêà M. lut-
reola, ðÿñîí³æêà (êóòîðà)
ìàëà Neomys anomalus,
âèäðà ð³÷êîâà Lutra lutra
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(1 ïàðà), ðèñü çâè÷àéíà Felis lynx (1 ïàðà). Îñòàíí³ äâà âèäè, à òàêîæ âîâê Canis lupus âíå-
ñåí³ äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó.

Ïòàõè. ×åðåìñüêå áîëîòî, äâà îçåðà òà íàâêîëèøí³ ë³ñè, ùî âõîäÿòü ó êîìïëåêñ, º ì³ñöåì
ãí³çäóâàííÿ ð³äê³ñíèõ âèä³â ïòàõ³â, çîêðåìà æóðàâëÿ ñ³ðîãî Grus grus (4–7 ïàð), ãëóøöÿ
Tetrao urogallus (2–5 ïàð), ïóãà÷à Bubo bubo (1–2 ïàðè), ñîâè áîðîäàòî¿ Strix nebulosa
(1 ïàðà), ñêîïè Pandion haliaetus (º ãí³çäî, á³ëÿ ÿêîãî òðèìàþòüñÿ äîðîñë³ ïòàõè ïðîòÿãîì
ãí³çäîâîãî ïåð³îäó, ïðîòå ïòàøåíÿò íå â³äì³÷åíî), çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè,
à òàêîæ ³íøèõ âèä³â âîäíî-áîëîòÿíèõ ïòàõ³â (÷àéêà Vanellus vanellus, êîëîâîäíèê ë³ñîâèé
Tringa ochropus, áàðàíåöü çâè÷àéíèé Gallinago gallinago). Íàéá³ëüøó ö³íí³ñòü òåðèòîð³ÿ ìàº
äëÿ ì³ãðóþ÷èõ æóðàâë³â ñ³ðèõ, ÿê³ òóò ùîð³÷íî çóïèíÿþòüñÿ íà â³äïî÷èíîê ³ æèâëåííÿ (íà
çíà÷íèõ ïëîùàõ çðîñòàº æóðàâëèíà çâè÷àéíà) ó ê³ëüêîñò³ 150–400 îñîáèí. Çàãàëüíà ÷è-
ñåëüí³ñòü îðí³òîêîìïëåêñó ñêëàäàº â³ä 3 äî 6 òèñ. ïàð. Âèÿâëåí³ òàê³ âèäè ç ×åðâîíî¿ êíè-
ãè Óêðà¿íè: ï³äîðëèê ìàëèé Aquila pomarina (ïîñò³éíî â³äì³÷àºòüñÿ îäíà ïàðà), ëåëåêà
÷îðíèé Ciconia nigra (º îäíå ãí³çäî), çì³º¿ä Circaetus gallicus (îäíå ãí³çäî), ñîðîêîïóä ñ³ðèé
Lanius excubitor (çèìóº), çîëîòîìóøêà ÷åðâîíî÷óáà Regulus ignicapillus (éìîâ³ðíî, ãí³çäèòü-
ñÿ), î÷åðåòÿíêà ïðóäêà Acrocephalus paludicola (1 ïàðà), øóë³êà ðóäèé Milvus milvus. Äî
ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó çàíåñåíî îñòàíí³ äâà âèäè, à òàêîæ äåðêà÷à Crex crex. 

Ïëàçóíè: ì³äÿíêà Coronella austriaca (âèä ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè).
Çåìíîâîäí³: ðîïóõà î÷åðåòÿíà Bufo calamita (âèä ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè).
Êîìàõè: Âèäè ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: áàáêè — êðàñóíÿ-ä³âà Calopteryx virgo, äîçîðåöü-

³ìïåðàòîð Anax imperator, êîðäóëåãàñòåð ê³ëü÷àñòèé Cordulegaster annulatus annulatus; æó-
êè — êðàñîò³ë ïàõó÷èé Calosoma sycophanta, âîëîõàòèé ñòàô³ë³í Emus hirtus, æóê-îëåíü
Lucanus cervus, âóñà÷³ ìóñêóñíèé Aromia moschata òà âåëèêèé äóáîâèé Cerambyx cerdo cerdo;
ìåòåëèêè — ìàõàîí Papilio machaon, ðàéäóæíèöÿ âåëèêà Apatura iris, âàíåññà ÷îðíî-ðóäà
Nymphalis xanthomelas, ñèíÿâåöü ìåëåàãð Polyommatus daphnis, åíäðîì³ñ áåðåçîâèé Endromis
versicolora, ëþöèíà Hamearis lucina; ïåðåòèí÷àñòîêðèë³ — ëÿðà àíàôåìñüêà Larra anathema,
ìåãàðèñà ðîãîõâîñòîâà Megarhyssa superba, äæìåë³ ìîõîâèé Bombus muscorum ³ ÿñêðàâèé
B. ponorum, ñêîë³ÿ ñòåïîâà Scolia hirta, êòèð ã³ãàíòñüêèé Satanas gigas.

Òóò òàêîæ òðàïëÿºòüñÿ ï’ÿâêà ìåäè÷íà Hirudo medicinalis (“÷åðâîíîêíèæíèé âèä”).
Ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³: Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ º Ìåìîð³àëüíèé êîìïëåêñ ïàðòèçàíñü-
êî¿ ñëàâè.
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: äåðæàâíå. Ïðèëåãë³ çåìë³: äåðæàâíèé ë³ñîâèé
ôîíä.
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: ×åðåìñüêèé ïðèðîä-
íèé çàïîâ³äíèê. Ïðèëåãë³ çåìë³: Ìàíåâèöüêèé, Ëþáåø³âñüêèé ³ Ðàôàë³âñüêèé äåðæë³ñãîñïè.
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: Ïîðó÷
³ç ÂÁÓ ïðîâîäÿòüñÿ îñóøóâàëüíî-ìåë³îðàòèâí³ ðîáîòè òà âèðóáêà ë³ñ³â. Ìåë³îðàòèâíà ñèñ-
òåìà êàíàë³â ó ìåæàõ ÂÁÓ íå ï³äòðèìóºòüñÿ, âîíè çàðîñòàþòü ³ çàìóëþþòüñÿ.
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ó 2001 ð. ñòâîðåíî ×åðåìñüêèé ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê.
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ðîçðîáëåíî Ïðîåêò îð-
ãàí³çàö³¿ òà ðîçâèòêó òåðèòîð³¿ ×åðåìñüêîãî çàïîâ³äíèêà òà îõîðîíè éîãî ïðèðîäíèõ êîì-
ïëåêñ³â, ï³äãîòîâëåíå îá´ðóíòóâàííÿ ñòâîðåííÿ îõîðîííî¿ çîíè. 
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Ìàòåð³àëè äîñë³äæåíü çà ñïåö³àëüíîþ òåìîþ
”Îö³íêà ð³çíîìàí³òíîñò³ åêîñèñòåì” òà ùîð³÷íèõ íàóêîâèõ ñïîñòåðåæåíü ïðåäñòàâëåí³ â
1–3-ìó òîìàõ Ë³òîïèñó ïðèðîäè çàïîâ³äíèêà.
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Íèí³øí³é ñòàí ïðèðîäîîõîðîííî¿ îñâ³òè: Çàêëàäåíî äâà ìàðøðóòè åêîëîã³÷íèõ ñòåæîê,
ïðîâîäÿòüñÿ åêñêóðñ³¿.
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: ×åðåìñüêèé ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê. Àäðåñà: âóë. Êàðëà Ìàðêñà, 48, ñìò
Ìàíåâè÷³, Ìàíåâèöüêèé ðàéîí, Âîëèíñüêà îáëàñòü, 44600.
Á³áë³îãðàô³÷í³ äæåðåëà:

1) Àíäðèåíêî Ò. Ë., Øåëÿã-Ñîñîíêî Þ. Ð. Ðàñòèòåëüíûé ìèð Óêðàèíñêîãî Ïîëåñüÿ â àñ-
ïåêòå åãî îõðàíû. — Ê.: Íàóêîâà äóìêà, 1983. — 216 ñ.

2) Äiäóõ ß. Ï., Êîí³ùóê Â. Â. ×è áóäå ñòâîðåíî ×åðåìñüêèé ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê? //
Æèâà Óêðà¿íà. — 2001. — ¹ 5–6. — Ñ. 12.

3) Äiäóõ ß. Ï., Êîðîò÷åíêî ². À., Êîí³ùóê Â. Â. Ðîñëèíí³ñòü ë³ñ³â çà ó÷àñòþ Picea abies
(L.) Karst. Âîëèíñüêîãî Ïîë³ññÿ // Â³ñí. Ïîëòàâñüê. äåðæ. ïåä. óí³-òó. — 2004. —
Âèï. 4. — Ñåð³ÿ Åêîëîã³ÿ. Á³îë. íàóêè). — Ñ. 29–39.

4) Ë³òîïèñ ïðèðîäè. ×åðåìñüêèé ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê. Ò. 1–3. // Êîí³ùóê Â. Â. òà ³í. —
Ìàíåâè÷³, 2002–2004. — 163 ñ. (ò. 1), 242 ñ. (ò. 2), 200 ñ. (ò. 3).

5) Êîí³ùóê Â. Â. Âèêîðèñòàííÿ êàðòîìîäåëþâàííÿ äëÿ îö³íêè åêîñèñòåì ×åðåìñüêîãî çà-
ïîâ³äíèêà // Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè ôëîðèñòèêè, ñèñòåìàòèêè, åêîëîã³¿ òà çáåðåæåííÿ
ô³òîð³çíîìàí³òòÿ. — Ëüâ³â, 2002. — Ñ. 153–154.

6) Êîí³ùóê Â. Â. Ð³äê³ñí³ âèäè ðîñëèí ×åðåìñüêîãî ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíèêà // Óêð. áîò.
æóðí. — 2003. — Ò. 60. — ¹ 3. — Ñ. 264–272. 

7) Êîí³ùóê Â. Â. Òèïîëîã³ÿ ³ êàðòîãðàôóâàííÿ ´ðóíò³â ×åðåìñüêîãî ïðèðîäíîãî çà-
ïîâ³äíèêà // Óêð. ãåîãð. æóðí. — 2003. — ¹ 3. — Ñ. 40–45.

8) Êîí³ùóê Â. Â. Êàðòà ðîñëèííîñò³ ×åðåìñüêîãî ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíèêà // Óêð. áîò.
æóðí. — 2003. — Ò. 60. — ¹ 6. — Ñ. 659–669.

9) Êîí³ùóê Â.Â. Õâîéí³ ë³ñè ×åðåìñüêîãî ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíèêà // Ðîñëèíí³ñòü õâîé-
íèõ ë³ñ³â Óêðà¿íè: Ìàò-ëè ðîáî÷î¿ íàðàäè (Êè¿â, ëèñòîïàä 2003 ð.) — Ê.: Ô³òî-
ñîö³îöåíòð, 2003. — Ñ. 111–122.

10) Êîí³ùóê Â. Â. Êàðòîãðàô³÷íèé òà îðäèíàö³éíèé àíàë³ç åêîëîã³÷íèõ ôàêòîð³â ×åðåìñü-
êîãî ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíèêà // Óêð. áîò. æóðí. — 2004. — Ò. 61. — ¹ 3. — Ñ. 47–60.

11) Êîí³ùóê Â. Â. Íîâ³ ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ð³äê³ñíèõ ðîñëèí ó ×åðåìñüêîìó ïðèðîäíîìó çà-
ïîâ³äíèêó // Çàïîâ³äíà ñïðàâà â Óêðà¿í³. — Êàí³â, 2004. — Ò. 10. — Âèï. 1–2. — Ñ. 18–23.

12) Êîí³ùóê Â. Â. Ïðî äîö³ëüí³ñòü âñòàíîâëåííÿ îõîðîííî¿ çîíè ×åðåìñüêîãî ïðèðîäíîãî
çàïîâ³äíèêà // Æèâà Óêðà¿íà — 2004. — ¹ 9–10. — Ñ. 9–10.

13) Êîí³ùóê Â. Â. Åêîëîãî-öåíîòè÷íà õàðàêòåðèñòèêà áîòàí³÷íî¿ ïàì’ÿòêè ïðèðîäè
”Áîë³òöå” // Ìàò-ëè Âñåóêð. íàóê.-ïðàêòè÷. êîíô. ”Ëàíäøàôòíå òà á³îëîã³÷íå ð³çíî-
ìàí³òòÿ Õìåëüíè÷÷èíè, çáåðåæåííÿ òà â³äòâîðåííÿ” (ì. Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé,
17–18 ãðóäíÿ 2003 ð.). — Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, 2004. — Ñ. 47–53.

14) Êîí³ùóê Â. Â. Ð³äê³ñí³ âèäè ôàóíè ×åðåìñüêîãî ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíèêà // Ñó÷àñí³
ïðîáë. çîîë. íàóêè: Ìàò-ëè Âñåóêð. íàóê. êîíô. ”Íàóêîâ³ ÷èòàííÿ, ïðèñâÿ÷åí³
170-ð³÷÷þ çàñíóâàííÿ êàôåäðè çîîëîã³¿ òà 100-ð³÷÷þ ç äíÿ íàðîäæåííÿ ïðîôåñîðà
Î. Á. Ê³ñòÿê³âñüêîãî”. — Ê.: Âèä-âî Êè¿âñüê. óí-òó, 2004. — Ñ. 87–89.

15) Ïðÿäêî Å. È. Ðàñòèòåëüíîñòü è ñòðàòèãðàôèÿ áîëîòà ×åðåìîøñêîãî â Çàïàäíîì Ïî-
ëåñüå // Âîïð. ôèçèîë., áèîõèì., öèòîë. è ôëîðû Óêðàèíû. — Êèåâ: Íàóêîâà äóìêà,
1974. — Ñ. 28–30.

16) Õèìèí Ì. ×åðåìñüêå áîëîòî // ²ÂÀ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Òåðèòîð³¿, âàæëèâ³ äëÿ çáåðå-
æåííÿ âèäîâîãî ð³çíîìàí³òòÿ òà ê³ëüê³ñíîãî áàãàòñòâà ïòàõ³â. — Êè¿â: ÑîôòÀÐÒ,
1999. — Ñ. 70–71.

ÂÁÓ, ïåðñïåêòèâí³ äëÿ âíåñåííÿ äî Ðàìñàðñüêîãî ñïèñêó

171



17) Õèìèí Ì. Â. Ð³äê³ñí³ âèäè ïòàõ³â Çàõ³äíîãî Ïîë³ññÿ íà òåðèòîð³ÿõ ïðèðîäíî-çà-
ïîâ³äíîãî ôîíäó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ // Íàóêîâèé â³ñíèê Âîëèíñüêîãî äåðæ. óí-òó ³ì.
Ë. Óêðà¿íêè. Íàóê. êîíô. ”Ïðèðîäí³ ðåñóðñè Âîëèí³. Ðåçóëüòàòè ôóíäàìåíòàëüíèõ
äîñë³äæåíü (1993–2003 ðð.)” ¹ 1. — Ëóöüê: ÐÂÂ ”Âåæà”, 2004. — Ñ. 135–140. 

18) Õèìèí Ì. Â. Ñó÷àñíèé ñòàí ñèâêîïîä³áíèõ Charadriiformes Âîëèíñüêîãî Ïîë³ññÿ //
Ïðèðîäà Çàõ³äíîãî Ïîë³ññÿ òà ïðèëåãëèõ òåðèòîð³é. Çá. íàóê. ïð. — Ëóöüê: ÐÂÂ ”Âå-
æà”, 2004. — Ñ. 171–183.

19) Õèìèí Ì., Òóòåéêî Â., Ãðèöàé Î., Æåðø Í., Íàãàëþê Â., Øóìóê Î., Òðîõèìóê Â.
Ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèé ôîíä Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³. — Ëóöüê: ²í³ö³àë, 1999. — 48 ñ.

20) Cheremske mire // Important Bird Areas in Europe. Priority sites for conservation /Ed.
M. F. Heath and M. I. Evans. Vol. 2. Southern Europe. — Cambridge, U.K.: BirdLife
International, 2000. — P. 701.

21) Troglodytes. Çàõ³äíîóêðà¿íñüêèé îðí³òîôàóí³ñòè÷íèé ùîð³÷íèê. /Ðåä. Õèìèí Ì.,
Øèäëîâñüêèé ²., Ãîðáàíü ². — ¹ 6. — Ëóöüê: Ñâ³ò ïòàõ³â, 1996. — 43 ñ.

22) Troglodytes. Çàõ³äíîóêðà¿íñüêèé îðí³òîôàóí³ñòè÷íèé ùîð³÷íèê. /Ðåä. Õèìèí Ì.,
Øèäëîâñüêèé ²., Ãîðáàíü ². — ¹ 7. — Ëóöüê: Ñâ³ò ïòàõ³â, 1997. — 43 ñ.

5. Á³ëå îçåðî òà áîëîòî Êîçà-Áåðåçèíà

Óêëàäà÷³:
Îíèùåíêî Â³êòîð Àë³ìîâè÷, ê.á.í., ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, ²íñòèòóò áîòàí³êè ³ì.

Ì. Ã. Õîëîäíîãî ÍÀÍÓ, 01601, âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 2, Êè¿â, òåë./ôàêñ: (044) 272 3220,
e-mail: postmaster@ligazap.kiev.ua;

Ïðÿäêî Îëåíà ²âàí³âíà, ê.á.í., íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, ²íñòèòóò áîòàí³êè ³ì. Ì. Ã. Õîëîä-
íîãî ÍÀÍÓ, 01601, âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 2, Êè¿â, òåë./ôàêñ: (044) 272 3220, e-mail:
postmaster@ligazap.kiev.ua;

Õèìèí Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êîíòðîëþ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
òà çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é, Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â
Âîëèíñüê³é îáëàñò³, âóë. Ñóâîðîâà, 20, ì. Ëóöüê, Âîëèíñüêà îáë., 43025, òåë.: (03322)
27 106, :e-mail: eco@voleco.gov.ua.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 1 ÷åðâíÿ 2005 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 51°30' ïí. ø., 25°43' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: ÂÁÓ çíàõîäèòüñÿ ó Âîëîäèìèðåöüêîìó ðàéîí³ Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ ì³æ ñå-
ëàìè Îçåðö³, Ðóäêà, Á³ëüñüêà Âîëÿ ³ áåçïîñåðåäíüî ïðèëÿãàº äî íèõ.
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 156 ì, ñåðåäíÿ — 165 ì, ìàêñèìàëüíà — 195 ì.
Ïëîùà: 8051 ãà.
Îãëÿä: Òåðèòîð³ÿ âêëþ÷àº ãëèáîêå îë³ãîòðîôíå êàðñòîâå îçåðî Á³ëå, áîëîòî Êîçà-Áåðåçè-
íà, çàáîëî÷åí³ ë³ñè òà íåçàáîëî÷åí³ ñîñíîâ³ ë³ñè ì³æ íèìè.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 1, 2.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(1) Âêëþ÷àº òèïîâ³ äëÿ Çàõ³äíîãî Ïîë³ññÿ áîëîòà òà îäíå ç íàéá³ëüøèõ íà Ïîë³ññ³ êàð-
ñòîâèõ îçåð.

(2) Ôëîðà óã³ääÿ âêëþ÷àº ðÿä ð³äê³ñíèõ âèä³â ðîñëèí, â ò. ÷. ë³êîïîä³ºëó çàïëàâíó Lyco-
podiella inundata, ä³ôàç³àñòðóìè ñïëþùåíèé Diphaziastrum complanatum ³ òðèêîëîñêîâèé
D. tristachyum, ðîñè÷êè ïðîì³æíó Drosera intermedia òà àíãë³éñüêó D. anglica, øåéõöåð³þ
áîëîòíó Scheuchzeria palustris.
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Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Çà ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè (1968) òå-
ðèòîð³ÿ íàëåæèòü äî çîíè ì³øàíèõ ë³ñ³â îáëàñò³ Âîëèíñüêîãî Ïîë³ññÿ Íèæíüîãîðèíñüêîãî
ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íîãî ðàéîíó; çà ãåîáîòàí³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè (1977) — äî ªâðî-
ïåéñüêî¿ øèðîêîëèñòÿíîë³ñîâî¿ îáëàñò³, Ñõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ïðîâ³íö³¿, Ïîë³ñüêî¿ ï³äïðîâ³í-
ö³¿ (Âîëèíñüêîãî Ïîë³ññÿ), Çàõ³äíîïîë³ñüêîãî (Êîâåëüñüêî-Ñàðíåíñüêîãî) îêðóãó ³ çàéìàº
êðàéíþ ï³âí³÷íî-ñõ³äíó éîãî ÷àñòèíó. Êîíòèíåíòàëüíèé á³îãåîãðàô³÷íèé ðåã³îí íà êàðò³
Ñìàðàãäîâî¿ ìåðåæ³ ªâðîïè.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: Îçåðî Á³ëå êàðñòîâîãî ïîõîäæåííÿ ìàº ñåðåäíþ ãëèáèíó 10 ì,
ìàêñèìàëüíó — 26 ì, ïëîùó — 453 ãà, äîâæèíó — 3 êì, øèðèíó — 2 êì. Âîäíà ðîñëèíí³ñòü
ðîçâèíåíà ñëàáî, áåðåãè ïåðåâàæíî íåçàáîëî÷åí³. Áîëîòî Êîçà-Áåðåçèíà çíàõîäèòüñÿ â
ðåë³êòîâ³é äîëèí³, ìàº øèðèíó 1–4 êì. Ïðîòÿæí³ñòü ó ìåæàõ ÂÁÓ (òåðèòîð³ÿ Ð³âíåíñüêî-
ãî ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíèêà) ñòàíîâèòü 5 êì. Ïî áîëîòó ïðîò³êàº íåâåëè÷êà ð³÷êà Áåðåçèíà
ç êàíàë³çîâàíèì ðóñëîì. Çíà÷íèìè º íåçàáîëî÷åí³ òåðèòîð³¿ ç ë³ñîâîþ ðîñëèíí³ñòþ.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: Âîäîçá³ðíà òåðèòîð³ÿ ìàº ïëîùó áëèçüêî
300 êì2 (áåç óðàõóâàííÿ ÂÁÓ), çàë³ñíåíà íà 85%. Çàáîëî÷åí³ñòü ñòàíîâèòü áëèçüêî 8%, ñå-
ëà, îðí³ çåìë³ ³ ëóêè çàéìàþòü ìàéæå 2%. Ïîâåðõíÿ ñêëàäåíà àíòðîïîãåíîâèìè ôëþ-
â³îãëÿö³àëüíèìè, àëþâ³àëüíèìè òà áîëîòíî-îçåðíèìè ïåðåâàæíî ï³ùàíèìè â³äêëàäàìè, íà
ÿêèõ ñôîðìóâàëèñÿ äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ´ðóíòè. Àíòðîïîãåíîâ³ â³äêëàäè ï³äñòåëåí³ êàðáî-
íàòíèìè ïîðîäàìè êðåéäîâîãî òà ïàëåîãåíîâîãî â³êó, ÿê³ ì³ñöÿìè âèõîäÿòü íà ïîâåðõíþ.
Òèï ÂÁÓ: Î, U, W, Õð.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: Áîëîòíà ðîñëèíí³ñòü ïðåäñòàâëåíà çäåá³ëüøîãî îñîêîâî-ñôàãíîâè-
ìè áîëîòàìè ç äîì³íóâàííÿì îñîê ïóõíàòîïëîäî¿ Carex lasiocarpa òà çäóòî¿ C. rostrata. ª
ä³ëÿíêè ç ïåðåâàæàííÿì ó òðàâ’ÿíîìó ïîêðèâ³ êóíè÷íèêà ñ³ðóâàòîãî Calamagrostis canescens,
ì³òëèö³ ñîáà÷î¿ Agrostis canina. Ñåðåä ñôàãíîâèõ ìîõ³â íàé÷àñò³øå äîì³íóþòü Sphagnum fal-
lax, S. palustre, S. teres, S. flexuosum. ª åâòðîôí³ áîëîòà ç äîì³íóâàííÿì îñîê îìñüêî¿ Carex
omskiana òà çäóòî¿, à òàêîæ çåëåíèõ ìîõ³â, ä³ëÿíêè ÷àãàðíèêîâèõ åâòðîôíèõ áîë³ò ç ïåðå-

âàæàííÿì âåðáè ïîïåëÿñòî¿ Salix
cinerea, çàáîëî÷åíèõ â³ëüõîâèõ
ë³ñ³â Alnus glutinosa ç äîì³íóâàí-
íÿì îñîê ãîñòðîâèäíî¿ Carex acuti-
formis òà ïóõíàòîïëîäî¿, òåë³ïòåðè-
ñà áîëîòíîãî Thelypteris palustris,
êóíè÷íèêà ñ³ðóâàòîãî Calamagrostis
canescens, íåçàáîëî÷åíèõ â³ëüõîâèõ
ë³ñ³â ç äîì³íóâàííÿì áåçùèòíèêà
æ³íî÷îãî Athyrium filix-femina, êðî-
ïèâè äâîäîìíî¿ Urtica dioica s. l.
Íåâåëèêó ïëîùó çàéìàþòü îë³ãîò-
ðîôí³ áîëîòà. ª ëóêè ç äîì³íó-
âàííÿì êóíè÷íèêà íàçåìíîãî
Calamagrostis epigeios, ì³òëèöü òîí-
êî¿ Agrostis tenuis òà ïîâçó÷î¿ A.
stolonifera. Ë³ñè ïåðåâàæíî ñîñíîâ³,
ð³çíîãî ñòóïåíÿ çâîëîæåííÿ
(àñîö³àö³¿ Cladonio-Pinetum, Dic-
rano-Pinetum, Peucedano-Pinetum,
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Molinio-Pinetum, Vaccinio uliginosi-Pinetum). ª íåâåëèê³ ä³ëÿíêè áåðåçîâî-ãðàáîâèõ òà ÿëèíî-
âèõ ë³ñ³â.
Ö³ííà ôëîðà: Âèÿâëåíî âèäè: ç ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó — ñì³ëêó ëèòîâñüêó Silene
lithuanica; ³ç Äîäàòêó ² Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿ — ñîí øèðîêîëèñòèé Pulsatilla latifolia; ç ×åð-
âîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè — ìîëîäèëüíèê îçåðíèé Iso¸tes lacustris (ôîðìóº óãðóïîâàííÿ â îçåð³
Á³ëå), øåéõöåð³þ áîëîòíó Scheuchzeria palustris, âåðáó ÷îðíè÷íó Salix myrtilloides, áàðàíåöü
çâè÷àéíèé Huperzia selago, ë³êîïîä³ºëó çàïëàâíó Lycopodiella inundata, ä³ôàç³àñòðóìè ñïëþ-
ùåíèé Diphaziastrum complanatum ³ òðèêîëîñêîâèé D. tristachyum, ïëàóí ð³÷íèé Lycopodium
annotinum, ðîñè÷êè ïðîì³æíó Drosera intermedia ³ àíãë³éñüêó D. anglica, ñèòíèê áóëüáèñòèé
Juncus bulbosus, ëþáêè çåëåíîêâ³òêîâó Platanthera chlorantha òà äâîëèñòó P. bifolia, êîðó÷êó
òåìíî÷åðâîíó Epipactis atrorubens, áóëàòêó äîâãîëèñòó Cephalanthera longifolia, ë³ë³þ ë³ñîâó
Lilium martagon, ãóäàéºðó ïîâçó÷ó Goodyera repens, áåðåçó òåìíó Betula obscura. ²ç âèä³â, ùî
îõîðîíÿþòüñÿ â Ð³âíåíñüê³é îáëàñò³, âèÿâëåíî âåðáó ëàïëàíäñüêó Salix lapponum, îñîêè
äâîäîìíó Carex dioica òà òîíêîêîðåíåâèùíó C. chordorhiza, àñòðàãàë ï³ñêîâèé Astragalus are-
narius òà ³í. — çàãàëîì 21 âèä. 
Ö³ííà ôàóíà:

Ññàâö³: ëèñèöÿ Vulpes vulpes, êóíèöÿ ë³ñîâà Martes martes, âèäðà ð³÷êîâà Lutra lutra, áîáåð
ð³÷êîâèé Castor fiber, á³ëêà çâè÷àéíà Sciurus vulgaris, ñâèíÿ äèêà Sus scrofa òà ëîñü Alces alces. 

Ïòàõè. Çàãàëüíà ÷èñåëüí³ñòü ãí³çäîâîãî îðí³òîêîìïëåêñó óã³ääÿ ñêëàäàº áëèçüêî
5–7 òèñ. ïàð. Ñåðåä íèõ ïòàõè âîäíî-áîëîòÿíîãî êîìïëåêñó: ï³ðíèêîçà ÷îðíîøèÿ Podiceps
nigricollis, ëåá³äü-øèïóí Cygnus olor, êðèæåíü Anas platyrhynchos, æóðàâåëü ñ³ðèé Grus grus,
ëèñêà Fulica atra, ÷àéêà Vanellus vanellus, êîëîâîäíèêè ë³ñîâèé Tringa ochropus ³ çâè÷àéíèé
T. totanus, áàðàíåöü çâè÷àéíèé Gallinago gallinago, ïëèñêà æîâòîãîëîâà Motacilla citreola.
Ï³ä ÷àñ ì³ãðàö³é òóò â³äì³÷àºòüñÿ â³ä 10 äî 15 òèñ. ïòàõ³â. Ãîëîâíèìè ì³ñöÿìè ðîçìíîæåí-
íÿ ïòàõ³â, ñêóï÷åííÿ íà çóïèíêàõ äëÿ æèâëåííÿ ³ ï³ä ÷àñ ì³ãðàö³é º íèçèííå áîëîòî Êî-
çà ç ð³÷êîþ-êàíàëîì Áåðåçèíà, îçåðî Á³ëå òà ïðèëåãë³ çàáîëî÷åí³ ë³ñè. Â ð³çí³ ñåçîíè òóò
ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ïåâí³ ñêóï÷åííÿ îêðåìèõ âèä³â àáî ãðóï ïòàõ³â, çîêðåìà êðèæíÿ, æóðàâ-
ëÿ ñ³ðîãî (äî 600 îñ.), ïòàõ³â ðÿäó Ñèâêîïîä³áí³ Charadriiformes (6 òèñ. îñ.), äåðêà÷à Crex
crex (40–200 îñ.) òîùî. Òóò òàêîæ òðàïëÿºòüñÿ ëåëåêà ÷îðíèé Ciconia nigra — âèä ç ×åð-
âîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. 

Ïëàçóíè: ÿù³ðêè ïðóäêà Lacerta agilis ³ æèâîðîäíà L. vivipara, âóæ çâè÷àéíèé Natrix natrix.
Çåìíîâîäí³: ðîïóõà î÷åðåòÿíà Bufo calamita, æàáè òðàâ’ÿíà Rana terrestris, îçåðíà R. ridi-

bunda ³ ãîñòðîìîðäà R. arvalis.
Ðèáè. Âñüîãî â îçåð³ Á³ëå ïîøèðåíî 8 âèä³â ê³ñòêîâèõ ðèá, ñåðåä ÿêèõ çð³äêà òðàïëÿºòüñÿ

âóãîð ºâðîïåéñüêèé Anguilla anguilla.
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: äåðæàâíå. Ïðèëåãë³ çåìë³: äåðæàâíå (ïåðåâàæ-
íî), êîìóíàëüíå, ïðèâàòíå.
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: Ð³âíåíñüêèé ïðèðîä-
íèé çàïîâ³äíèê.
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: Äî ñòâî-
ðåííÿ çàïîâ³äíèêà ïðîâîäèëèñü îñóøóâàëüí³ ðîáîòè. Òîìó íà òåðèòîð³¿ º ê³ëüêà ìåë³îðà-
òèâíèõ êàíàë³â, ÿê³ íå ï³äòðèìóþòüñÿ, ³ ¿õ âïëèâ íà âîäíèé ðåæèì íåçíà÷íèé, à âíàñë³äîê
çàðîñòàííÿ ç ÷àñîì çìåíøóâàòèìåòüñÿ. Íà òåðèòîð³¿ ïðîâîäÿòüñÿ ñàí³òàðí³ ðóáêè ë³ñó ³ äî-
ãëÿä çà ë³ñîâèìè êóëüòóðàìè. Çàãàëüíèé îáñÿã ðóáîê ó 2003 ð. ñòàíîâèâ 2614 ì3. Öÿ
ä³ÿëüí³ñòü º àáñîëþòíî íå ñóì³ñíîþ ç ðåæèìîì ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíèêà ³ ìàº áóòè ïðèïè-
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íåíà. Íà ï³âí³÷íîìó áåðåç³ îçåðà Á³ëå çíàõîäÿòüñÿ ðåêðåàö³éí³ óñòàíîâè, ÿê³ º äæåðåëîì íå-
ãàòèâíîãî àíòðîïîãåííîãî âïëèâó íà îçåðî òà ïðèëåãë³ òåðèòîð³¿.
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ñòâîðåíî Ð³âíåíñüêèé ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê, äî ÿêîãî
âõîäèòü âñÿ òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ.
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ïðèïèíåííÿ ñàí³òàðíèõ ðó-
áîê. Ë³êâ³äàö³ÿ ðåêðåàö³éíèõ óñòàíîâ íà îçåð³ Á³ëîìó, ÿê³ ³ñíóâàëè äî ñòâîðåííÿ çàïîâ³äíè-
êà, à òîìó é óâ³éøëè äî éîãî ñêëàäó. Çà íîâèìè ìàòåð³àëàìè ë³ñîâïîðÿäêóâàííÿ öÿ òåðè-
òîð³ÿ (ï³âí³÷íèé áåðåã îçåðà) âèëó÷åíà ç³ ñêëàäó ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíèêà. ÂÁÓ òàêîæ íå
âêëþ÷àº öþ ïëîùó.
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Òåðèòîð³ÿ º ÷àñòèíîþ ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíè-
êà, òîìó ïðèðîäîçíàâ÷³ äîñë³äæåííÿ òóò ïðîâîäÿòü ÿê ñï³âðîá³òíèêè çàïîâ³äíèêà, òàê ³ ³íø³
ôàõ³âö³, çîêðåìà ç ²íñòèòóòó áîòàí³êè ÍÀÍ Óêðà¿íè.
Þðèñäèêö³ÿ: Òåðèòîð³àëüíà — Ð³âíåíñüêà îáëàñòü, Âîëîäèìèðåöüêèé ðàéîí. Ôóíêö³îíàëü-
íà — Ð³âíåíñüêèé ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê.
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: Ð³âíåíñüêèé ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê. Àäðåñà: óð. Äóáêè, ì. Ñàðíè,
Ð³âíåíñüêà îáëàñòü, 34500, òåë./ôàêñ: (03655) 34 763, òåë.: (03655) 34 752, e-mail:
rpz@sowa.com.ua. 
Á³áë³îãðàô³÷í³ äæåðåëà:

1) Àíäðèåíêî Ò. Ë., Øåëÿã-Ñîñîíêî Þ. Ð. Ðàñòèòåëüíûé ìèð Óêðàèíñêîãî Ïîëåñüÿ â àñ-
ïåêòå åãî îõðàíû. — Ê: Íàóêîâà äóìêà, 1983. — 216 ñ.
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6. Áîëîòíèé ìàñèâ Ñîìèíî

Óêëàäà÷³:
Îíèùåíêî Â³êòîð Àë³ìîâè÷, ê.á.í., ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, ²íñòèòóò áîòàí³êè

³ì. Ì. Ã. Õîëîäíîãî ÍÀÍÓ, âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 2, Êè¿â, 01601, òåë./ôàêñ: (044) 272
3220, e-mail: postmaster@ligazap.kiev.ua;

Õèìèí Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êîíòðîëþ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
òà çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é, Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â
Âîëèíñüê³é îáëàñò³, âóë. Ñóâîðîâà, 20, ì. Ëóöüê, Âîëèíñüêà îáë., 43025, òåë.: (03322)
27 106, e-mail: eco@voleco.gov.ua.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 23 òðàâíÿ 2005 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 51°24' ïí. ø., 26°55' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: ÂÁÓ çíàõîäèòüñÿ â Ñàðíåíñüêîìó ðàéîí³ Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³ çà 3 êì íà
ï³âí³÷ â³ä ñìò Êëåñ³â (5,2 òèñ. æèòåë³â), çà 2 êì íà ï³âí³÷ â³ä ñ. Ïóãà÷, çà 4 êì íà ï³âí³÷íèé
çàõ³ä â³ä ñ. Òîìàøãîðîä, çà 3 êì íà ñõ³ä ³ ï³âäåííèé ñõ³ä â³ä ñ. Êàðàñèí, çà 14 êì íà ñõ³ä
â³ä ì. Ñàðíè (29,8 òèñ. æèòåë³â).
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 150 ì, ñåðåäíÿ — 156 ì, ìàêñèìàëüíà — 165 ì.
Ïëîùà: 10852 ãà.
Îãëÿä: ÂÁÓ ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ïåðåâàæíî ìåçîòðîôíå îñîêîâî-ñôàãíîâå áîëîòî, ÿêå íà
çíà÷í³é ïëîù³ ìàº ð³äêîë³ñíèé õàðàêòåð. ª òàêîæ îçåðî, çàáîëî÷åí³ â³ëüõîâ³ ë³ñè, à íà
ï³äâèùåíèõ ì³ñöÿõ — ñîñíîâ³. Áîëîòî º îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ íà Ïîë³ññ³.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 1, 3.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(1) Áîëîòî Ñîìèíî º îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ íà Ïîë³ññ³ — â ðåã³îí³ ªâðîïè ç âèñîêîþ çà-
áîëî÷åí³ñòþ. 

(3) Â óã³ää³ âèÿâëåíî áàãàòî ð³äê³ñíèõ âèä³â ôëîðè, â ò. ÷. ëüîäîâèêîâèõ ðåë³êò³â. Òóò
çðîñòàþòü 2 âèäè ðîñëèí ç ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó, 11 âèä³â ç ×åðâîíî¿ êíè-
ãè Óêðà¿íè. Â³äì³÷åíî 8 âèä³â õðåáåòíèõ ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè òà 2 — ç ªâðîïåé-
ñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó. Ìåçîòðîôí³ áîëîòà íàëåæàòü äî çíèêàþ÷èõ â ªâðîï³ òèï³â
ïðèðîäíèõ ñåðåäîâèù, ùî âèçíà÷åí³ Ðåçîëþö³ºþ 4 (96) Ïîñò³éíîãî êîì³òåòó Áåðíñüêî¿
êîíâåíö³¿ (çà ¹ 54.5).

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Çà ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè (1968) òåðè-
òîð³ÿ íàëåæèòü äî çîíè ì³øàíèõ ë³ñ³â îáëàñò³ Âîëèíñüêîãî Ïîë³ññÿ Íèæíüîãîðèíñüêîãî ô³çè-
êî-ãåîãðàô³÷íîãî ðàéîíó; çà ãåîáîòàí³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè (1977) — äî ªâðîïåéñüêî¿
øèðîêîëèñòÿíîë³ñîâî¿ îáëàñò³, Ñõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ïðîâ³íö³¿, Çàõ³äíîïîë³ñüêîãî (Êîâåëüñüêî-
Ñàðíåíñüêîãî) îêðóãó ³ çàéìàº éîãî êðàéíþ ï³âí³÷íî-ñõ³äíó ÷àñòèíó. Ïîë³ñüêà ï³äïðîâ³íö³ÿ
(Âîëèíñüêå Ïîë³ññÿ) Ñõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ïðîâ³íö³¿ ªâðîïåéñüêî¿ øèðîêîëèñòÿíî¿ îáëàñò³.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: Ñåðåäíÿ ãëèáèíà òîðôîâèõ ïîêëàä³â ñòàíîâèòü 1,7 ì, ìàêñè-
ìàëüíà — 3 ì. Òîðô ìàéæå ñêð³çü ï³äñòèëàºòüñÿ ï³ñêîì ³ ëèøå â ì³ñöÿõ ç íàéá³ëüøîþ ãëè-
áèíîþ ìàº ñàïðîïåëåïîä³áíèé ïðîøàðîê. Ñåðåäí³é ñòóï³íü ðîçêëàäó òîðôó — 35%. Ó
íèæí³é ÷àñòèí³ ïåðåâàæàº î÷åðåòÿíèé òîðô, âèùå çíàõîäèòüñÿ îñîêîâèé, íàä ÿêèì íà ÷àñ-
òèí³ ïëîù³ º øàð ³ç ñôàãíîâîãî, ïóõ³âêîâî-ñôàãíîâîãî àáî îñîêîâî-ñôàãíîâîãî òîðôó. Íà
ï³äâèùåíèõ ä³ëÿíêàõ ïîøèðåí³ äåðíîâî-ï³äçîëèñò³ ´ðóíòè íà ï³ñêàõ. Ïðîêëàäåíî ìåë³îðà-
òèâí³ êàíàâè, àëå â ö³ëîìó á³ëüøà ÷àñòèíà áîëîòà äîáðå çáåðåæåíà. Ìåçîòðîôíå îçåðî Ñî-
ìèíî ìàº ïëîùó 56 ãà ³ ìàêñèìàëüíó ãëèáèíó 13 ì.
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Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: Óã³ääÿ ðîçòàøîâàíå íà ìåæèð³÷÷³ Ñëó÷³ òà
Ëüâè. Äî íüîãî ïðèëÿãàþòü ïåðåâàæíî çàë³ñíåí³ òåðèòîð³¿. Íà ï³âí³÷ ³ ï³âí³÷íèé ñõ³ä ðîç-
òàøîâàí³ ³íø³ çíà÷íî¿ ïëîù³ áîëîòà, ÿê³ òÿãíóòüñÿ íà äåñÿòêè ê³ëîìåòð³â ³ âêëþ÷àþòü ³íø³
ä³ëÿíêè Ð³âíåíñüêîãî ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíèêà — Ñèðó Ïîãîíþ ³ Ïåðåáðîäè. Áîëîòà òà çà-
áîëî÷åí³ ë³ñè âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿ ÷àñòêîâî îñóøåí³. Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà íàéòåïë³øîãî
ì³ñÿöÿ (ëèïíÿ) — +18,5°Ñ, íàéõîëîäí³øîãî ì³ñÿöÿ (ñ³÷íÿ) — –5,5°Ñ, ñåðåäíÿ ð³÷íà ê³ëüê³ñòü
îïàä³â — 570 ìì.
Ã³äðîëîã³÷íà ö³íí³ñòü: Áîëîòî º äîáðå çáåðåæåíèì, ìàëî ïîñòðàæäàëî â³ä îñóøóâàëüíî¿
ìåë³îðàö³¿. 
Òèï ÂÁÓ: U, Õð, Î, 9.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: Ïåðåâàæàþòü ìåçîòðîôí³ îñîêîâî-ñôàãíîâ³ áîëîòà ç äîì³íóâàííÿì
îñîêè ïóõíàòîïëîäî¿ Carex lasiocarpa ³ ñôàãíîâèõ ìîõ³â Sphagnum centrale, S. fallax, S. cuspi-
datum, S. subsecundum, S. magellanicum, S. palustre. Ç âèñîêîþ ÷àñòîòîþ òóò òðàïëÿþòüñÿ âîâ-
÷å ò³ëî áîëîòíå Comarum palustre, áîá³âíèê òðèëèñòèé Menyanthes trifoliata, ðèíõîñïîðà á³ëà
Rhynchospora alba, ñìîâäü áîëîòíà Peucedanum palustre, î÷åðåò çâè÷àéíèé Pragmites australis,
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ðîñè÷êà êðóãëîëèñòà Drosera rotundifolia, âåðáîç³ëëÿ çâè÷àéíå Lysimachia vulgaris, âåðáè ïî-
ïåëÿñòà Salix cinerea ³ ëàïëàíäñüêà S. lapponum. ª óãðóïîâàííÿ áëèçüêîãî âèäîâîãî ñêëàäó
ç äîì³íóâàííÿì îñîê çäóòî¿ Carex rostrata ³ îìñüêî¿ C. omskiana, î÷åðåòó çâè÷àéíîãî, ïóõ³âêè
ñòðóíêî¿ Eriophorum gracile. ×àñòî òðàïëÿþòüñÿ ð³äêîë³ñí³ (ç áåðåçîþ ïóõíàñòîþ Betula
pubescens) áîëîòà òàêîãî æ âèäîâîãî ñêëàäó. ª çíà÷í³ ä³ëÿíêè îë³ãîìåçîòðîôíèõ áîë³ò ç
äîì³íóâàííÿì ïóõ³âêè ï³õâîâî¿ Eriophorum vaginatum òà åâòðîôíèõ îñîêîâèõ áîë³ò. Íà
ï³äâèùåíèõ ä³ëÿíêàõ òðàïëÿþòüñÿ ñîñíîâ³ ë³ñè ð³çíîãî ñòóïåíÿ çâîëîæåííÿ — ñóõ³ ëèøàé-
íèêîâ³ ñîñíîâ³ ë³ñè (Cladonio-Pinetum), çåëåíîìîõîâ³ ñîñíîâ³ ë³ñè (Peucedano-Pinetum), âî-
ëîã³ ìîë³í³ºâ³ (Molinio-Pinetum). ª çàáîëî÷åí³ â³ëüõîâ³ (Sphagno squarrosi-Alnetum) òà ñîñíî-
â³ (Vaccinio uliginosi-Pinetum) ë³ñè, âîëîã³ ñîñíîâî-áåðåçîâî-â³ëüõîâ³ ë³ñè. Ïî ïåðèôåð³¿
îçåðà íàÿâíà ñìóãà çàâøèðøêè 2–6 ì ç äîì³íóâàííÿì î÷åðåòó. Òðàïëÿþòüñÿ íåâåëèê³
ä³ëÿíêè ñóõèõ ï³ùàíèõ ëóê ç äîì³íóâàííÿì áóëàâîíîñöÿ ñ³ðóâàòîãî Corynephorus canescens.
Ö³ííà ôëîðà: ²ç âèä³â ðîñëèí, çàíåñåíèõ äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó, âèÿâëåíî
ñì³ëêó ëèòîâñüêó Silene lithuanica, äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè — ïàëü÷àòîêîð³ííèêè ì’ÿñî-
÷åðâîíèé Dactylorhiza incarnata ³ Ôóêñà D. fuchsii, ðîñè÷êó ïðîì³æíó Drosera intermedia, õà-
ìàðá³þ áîëîòíó Hammarbya paludosa, ùèòîëèñíèê çâè÷àéíèé Hydrocotyle vulgaris, ñèòíèê
áóëüáèñòèé Juncus bulbosus, ë³êîïîä³ºëó çàïëàâíó Lycopodiella inundata, ïëàóí ð³÷íèé Lyco-
podium annotinum, øåéõöåð³þ áîëîòíó Scheuchzeria palustris, øîëóäèâíèê êîðîë³âñüêèé
Pedicularis sceptrum-carolinum, âåðáó ÷îðíè÷íó Salix myrtilloides.
Ö³ííà ôàóíà:

Ññàâö³: ¿æàê á³ëî÷åðåâèé Erinaceus concolor, êð³ò ºâðîïåéñüêèé Talpa europaea, áóðîçóáêè
ìàëà Sorex minutus ³ ñåðåäíÿ S. caecutiens, áîáåð ð³÷êîâèé Castor fiber, ðèñü çâè÷àéíà Felis
lynx, ãîðíîñòàé Mustela erminea. Îñòàíí³ äâà âèäè çàíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. 

Ïòàõè: ï³ðíèêîçà âåëèêà Podiceps cristatus, áóãàé Botaurus stellaris (2–5 ïàð), ÷àïëÿ ñ³ðà
Ardea cinerea, ãóñêà ñ³ðà Anser anser (éìîâ³ðíî 1 ïàðà çàãí³çäèëàñÿ, íà ì³ãðàö³ÿõ —
1–2 òèñ. îñ.), êðèæåíü Anas platyrhynchos (10–50 ãí³çäîâèõ ïàð, 1–5 òèñ. ì³ãðóþ÷èõ îñîáèí),
÷èðÿíêè ìàëà A. crecca (10–100 îñ.) ³ âåëèêà A. querquedula (20–100 îñ.), íåðîçåíü A. stre-
pera (2–4 îñ.), ñâèù A. penelope (50–100 îñ.), ïîïåëþõ Aythya ferina (50–200), æóðàâåëü
ñ³ðèé Grus grus (5–10 ïàð, ï³ä ÷àñ ì³ãðàö³é 200–500 îñ.), ïîãîíè÷³ çâè÷àéíèé Porzana porza-
na ³ ìàëèé P. parva, äåðêà÷ Crex crex (ïîíàä 30 ñàìö³â), êóðî÷êà âîäÿíà Gallinula chloropus,
ëèñêà Fulica atra (50–200 îñ.), ÷àéêà Vanellus vanellus, êîëîâîäíèê ë³ñîâèé Tringa ochropus,
íàáåðåæíèê Actitis hypoleucos, áàðàíö³ çâè÷àéíèé Gallinago gallinago ³ âåëèêèé G. media, ìàð-
òèí çâè÷àéíèé Larus ridibundus, êðÿ÷êè ÷îðíèé Chlidonias niger, á³ëîêðèëèé C. leucopterus,
ð³÷êîâèé Sterna hirundo ³ ìàëèé S. albifrons, ïëèñêà æîâòîãîëîâà Motacilla citreola. Çàãàëîì
ó ð³çí³ ñåçîíè òóò ñïîñòåð³ãàþòüñÿ â³ä 3 äî 20 òèñ. ïòàõ³â âîäíî-áîëîòÿíîãî îðí³òîêîìïëåê-
ñó. Ð³äê³ñí³ âèäè, çàíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: ëåëåêà ÷îðíèé Ciconia nigra, çì³º¿ä
Circaetus gallicus, ï³äîðëèê ìàëèé Aquila pomarina, ïóãà÷ Bubo bubo, æóðàâåëü ñ³ðèé, ñîðî-
êîïóä ñ³ðèé Lanius excubitor.

Ïëàçóíè. Òóò ñïîñòåð³ãàþòüñÿ óñ³ 7 âèä³â, ùî òðàïëÿþòüñÿ íà Ïîë³ññ³; ñåðåä íèõ, çîêðå-
ìà, ÷åðåïàõà áîëîòÿíà Emys orbicularis, ÿù³ðêà æèâîðîäíà Lacerta vivipara, âåðåò³ëüíèöÿ
Anguis fragilis, ì³äÿíêà Coronella austriaca (âèä ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè), ãàäþêà çâè÷àé-
íà Vipera berus.

Çåìíîâîäí³: 6 âèä³â, ñåðåä íèõ — ÷àñíè÷íèöÿ çâè÷àéíà Pelobates fuscus, êâàêøà çâè÷àéíà
Hyla arborea, ðîïóõà î÷åðåòÿíà Bufo calamita (âèä ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè).

Ðèáè. Âñüîãî íà òåðèòîð³¿ â³äì³÷åíî 11 âèä³â ê³ñòêîâèõ ðèá, ñåðåä íèõ âóãîð Anquilla
anguilla, êàðàñü çâè÷àéíèé Carassius carassius.
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Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: äåðæàâíà âëàñí³ñòü íà çåìëþ, ïåðåäàíó â
ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ àäì³í³ñòðàö³¿ Ð³âíåíñüêîãî ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíèêà. Àäì³í³ñòðàö³¿
çàïîâ³äíèêà âèäàíî Àêò íà ïðàâî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ òåðèòîð³¿ óã³ääÿ. Ïðè-
ëåãë³ çåìë³: çåìë³ äåðæàâí³ ë³ñîãîñïîäàðñüê³, ïðèâàòí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³, à òàêîæ íàñå-
ëåíèõ ïóíêò³â (ïðèâàòí³ òà ìóí³öèïàëüí³).
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: Ð³âíåíñüêèé ïðèðîä-
íèé çàïîâ³äíèê.
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: Àíòðî-
ïîãåííèé âïëèâ íà òåðèòîð³þ ïîëÿãàº â íåçíà÷í³é çì³í³ âîäíîãî ðåæèìó âíàñë³äîê ã³äðî-
ìåë³îðàòèâíèõ ðîá³ò. Ìàþòü ì³ñöå ðóáêè ë³ñó íåâåëèêî¿ ³íòåíñèâíîñò³ — ïåðåâàæíî ñàí³-
òàðí³. Àëå òåðèòîð³ÿ º ïðèðîäíèì çàïîâ³äíèêîì, òîìó ðóáêè âçàãàë³ ìàþòü áóòè ïðèïèíåí³.
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: 3 êâ³òíÿ 1999 ð. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ñòâîðåíî
Ð³âíåíñüêèé ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê (47046,8 ãà), îäíîþ ç ÷îòèðüîõ ä³ëÿíîê ÿêîãî ñòàâ áî-
ëîòíèé ìàñèâ Ñîìèíî (10852 ãà). Ìåíåäæìåíò á³îð³çíîìàí³òòÿ çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî
Çàêîíó ”Ïðî ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèé ôîíä Óêðà¿íè” (1991 ð.) ³ Ïîëîæåííÿ ïðî Ð³âíåíñüêèé
ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê (1999 ð. ³ç çì³íàìè ó 2001 ð.).
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ðîçðîáêà ñïåö³àëüíîãî ìå-
íåäæìåíò-ïëàíó äëÿ öüîãî ÂÁÓ ì³æíàðîäíîãî çíà÷åííÿ.
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Áîòàí³÷í³ äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëèñü Àíäð³-
ºíêî Ò. Ë. òà Ïðÿäêî Î. ². ó 1975, 1978, 1979, 2001–2004 ðð. Ñï³âðîá³òíèêè çàïîâ³äíèêà ïðî-
âîäÿòü äîñë³äæåííÿ çà ïðîãðàìîþ Ë³òîïèñó ïðèðîäè. 
Íèí³øí³é ñòàí ïðèðîäîîõîðîííî¿ îñâ³òè: Ó ñêëàä³ Ð³âíåíñüêîãî ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíèêà º
â³ää³ë åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè, ÿêèé íà ðåãóëÿðí³é îñíîâ³ çä³éñíþº åêîëîãî-îñâ³òíþ ä³ÿëüí³ñòü.
Þðèñäèêö³ÿ: Þðèñäèêö³ÿ — Ð³âíåíñüêà îáëàñòü, Ñàðíåíñüêèé ðàéîí. ª ÷àñòèíîþ Ð³âíåí-
ñüêîãî ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíèêà (Êàðàñèíñüêå ë³ñíèöòâî).
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: Ð³âíåíñüêèé ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê. Àäðåñà: óð. Äóáêè, ì. Ñàðíè,
Ð³âíåíñüêà îáëàñòü, 34500, òåë./ôàêñ: (03655) 34 763, òåë.: (03655) 34 752, e-mail:
rpz@sowa.com.ua. 
Á³áë³îãðàô³÷í³ äæåðåëà:

1) Àíäð³ºíêî Ò. Ë., Ïðÿäêî Î. ². Áîëîòíèé ìàñèâ Ñîìèíå íà Ðîâåíùèí³, éîãî íàóêîâà ³
ãîñïîäàðñüêà ö³íí³ñòü // Óêð. áîò. æóðí. — 1980. — Ò. 36. — ¹ 4. — Ñ. 65–69.

2) Àíäðèåíêî Ò. Ë., Øåëÿã-Ñîñîíêî Þ. Ð. Ðàñòèòåëüíûé ìèð Óêðàèíñêîãî Ïîëåñüÿ â àñ-
ïåêòå åãî îõðàíû. — Ê: Íàóêîâà äóìêà, 1983. — 216 ñ.

3) Âîëîøèíîâà Í. Î., Áà÷óê Â. À. Äîñë³äæåííÿ â Ð³âíåíñüêîìó ïðèðîäíîìó çàïîâ³äíè-
êó // Íàóêîâèé â³ñíèê Âîëèíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ë. Óêðà¿íêè. —
Ëóöüê: ÐÂÂ ”Âåæà”, 2004. — Ñ. 26–28.

4) Äàâèäåíêî ². Â., Çåìëÿíñüêèõ ². ²., Ïîëóäà À. Ì. Ð³äê³ñí³ âèäè ïòàõ³â ìåæèð³÷÷ÿ Ãî-
ðèí³ òà Ñòâ³ãè // Ìàòåð³àëè ²²² êîíôåðåíö³¿ ìîëîäèõ îðí³òîëîã³â Óêðà¿íè (ì. Êè¿â,
14–15 áåðåçíÿ 1998 ð.). — ×åðí³âö³, 1998. — Ñ. 40–43.

5) Êëåñòîâ Í. Ë., Ãàâðèñü Ã. Ã. Ñåðûé æóðàâëü (Grus grus) â Óêðàèíå: òåððèòîðèàëüíîå
ðàçìåùåíèå, ÷èñëåííîñòü è îõðàíà // Ïðàö³ Óêð. îðí³òîëîã. òîâàðèñòâà. — Êè¿â,
1996. — Ò. 1. — Ñ. 192–201.

6) Ë³òîïèñ ïðèðîäè Ð³âíåíñüêîãî ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíèêà. — Ò. 1–3. — Ñàðíè,
2001–2003.

7) Ìàòåð³àëè ë³ñîâîãî âïîðÿäêóâàííÿ Ð³âíåíñüêîãî ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíèêà. — 2004.
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8) Ìåëüíè÷óê Â. À., Êëºñòîâ Ì. Ë. Íàðèñ êîìïëåêñ³â õðåáåòíèõ òâàðèí ïðîåêòîâàíîãî
Ð³âíåíñüêîãî ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíèêà // Ðîëü îõîðîíþâàíèõ ïðèðîäíèõ òåðèòîð³é ó
çáåðåæåíí³ á³îð³çíîìàí³òòÿ: Ìàò. êîíô., ïðèñâ. 75-ð³÷÷þ Êàí³âñüêîãî ïðèðîäíîãî çà-
ïîâ³äíèêà (ì. Êàí³â, 8–10 âåðåñíÿ 1998 ð.). — Êàí³â: Ô³òîñîö³îöåíòð, 1998. —
Ñ. 206–208.

9) Õèìèí Ì. Â. Ñó÷àñíèé ñòàí ñèâêîïîä³áíèõ Charadriiformes Âîëèíñüêîãî Ïîë³ññÿ //
Ïðèðîäà Çàõ³äíîãî Ïîë³ññÿ òà ïðèëåãëèõ òåðèòîð³é. Çá. íàóê. ïð. — Ëóöüê: ÐÂÂ ”Âå-
æà”, 2004. — Ñ. 171–183.

10) The EBCC Atlas of European Breeding Birds. Their distribution and abundance / Edited
by Ward J. M. Hagemeijer, Michael J. Blair. Published for the European Bird Census
Council by T. & A. Poyser. — London, 1997. — 903 p.

7. Áîëîòíèé ìàñèâ Ñèðà Ïîãîíÿ

Óêëàäà÷³:
Àíäð³ºíêî Òåòÿíà Ëåîí³ä³âíà, ä.á.í., ïðîôåñîð, çàâ. ì³æâ³äîì÷îþ êîìïëåêñíîþ ëàáîðà-

òîð³ºþ íàóêîâèõ îñíîâ çàïîâ³äíî¿ ñïðàâè, ²íñòèòóò áîòàí³êè ³ì. Ì. Ã. Õîëîäíîãî
ÍÀÍÓ, âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 2, Êè¿â, 01601, òåë./ôàêñ: (044) 272 3220, e-mail:
postmaster@ligazap.kiev.ua; 

Îíèùåíêî Â³êòîð Àë³ìîâè÷, ê.á.í., ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, ²íñòèòóò áîòàí³êè ³ì.
Ì. Ã. Õîëîäíîãî ÍÀÍÓ, âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 2, Êè¿â, 01601, òåë./ôàêñ: (044) 272 3220,
e-mail: postmaster@ligazap.kiev.ua;

Õèìèí Ìèõàéëî Âàñèëüîâè÷, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó êîíòðîëþ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â
òà çàïîâ³äíèõ òåðèòîð³é, Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â â
Âîëèíñüê³é îáëàñò³, âóë. Ñóâîðîâà, 20, ì. Ëóöüê, Âîëèíñüêà îáë., 43025, òåë.: (03322)
27 106, e-mail: eco@voleco.gov.ua.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 13 ÷åðâíÿ 2005 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 51°31' ïí. ø., 27°13' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: ÂÁÓ çíàõîäèòüñÿ íà ï³âäåíü â³ä ñ. Ãðàáóíü òà íà ï³âí³÷ â³ä ñ. Á³ëüñüê Ðî-
êèòí³âñüêîãî ðàéîíó Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³. 
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 147 ì, ñåðåäíÿ — 152 ì, ìàêñèìàëüíà — 163 ì. 
Ïëîùà: 9926 ãà.
Îãëÿä: ÂÁÓ ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ óí³êàëüíèé äëÿ Óêðà¿íè òà Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè áîëîòíèé
ìàñèâ, ÿêèé º êîìïëåêñîì ï³äíåñåíèõ ãîðá³â òà îáâîäíåíèõ ìî÷àæèí. Ãîðáè âêðèâàþòü
çäåá³ëüøîãî îë³ãîòðîôí³ ñîñíîâî-ïóõ³âêîâî-ñôàãíîâ³ öåíîçè (ç Eriophorum vaginatum, Sphag-
num fuscum, S. magellanicum), òèì÷àñîì ÿê â îáâîäíåíèõ çíèæåííÿõ áåçë³ñèõ ìî÷àæèí ïå-
ðåâàæàþòü îñîêîâî-ñôàãíîâ³ òà øåéõöåð³ºâî-ñôàãíîâ³ óãðóïîâàííÿ.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 1, 2.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(1) ÂÁÓ âêëþ÷àº óí³êàëüíå äëÿ Óêðà¿íè òà Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè äîáðå çáåðåæåíå ãîðáèñ-
òî-ìî÷àæèííå áîëîòî. Á³ëüøó ÷àñòèíó ÂÁÓ çàéìàþòü ð³äê³ñí³ ðîñëèíí³ óãðóïîâàííÿ,
çàíåñåí³ äî Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. 

(2) Ó ÂÁÓ âèÿâëåíî 10 âèä³â ñóäèííèõ ðîñëèí, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè.
Ãí³çäèòüñÿ 9 âèä³â ïòàõ³â ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè òà 4 âèäè ïòàõ³â ç ªâðîïåéñüêîãî
÷åðâîíîãî ñïèñêó. Ï³ä ÷àñ ì³ãðàö³é ùîðîêó çóïèíÿºòüñÿ ê³ëüêà ñîòåíü îñîáèí æóðàâëÿ
ñ³ðîãî Grus grus.
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Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàê-
òåðèñòèêà: Çà ô³çèêî-
ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíó-
âàííÿì Óêðà¿íè (1968)
òåðèòîð³ÿ íàëåæèòü äî
çîíè ì³øàíèõ ë³ñ³â
îáëàñò³ Âîëèíñüêîãî
Ïîë³ññÿ Íèæíüîãî-
ðèíñüêîãî ô³çèêî-ãåî-
ãðàô³÷íîãî ðàéîíó; çà
ãåîáîòàí³÷íèì ðàéî-
íóâàííÿì Óêðà¿íè
(1977) — äî ªâðîïåé-
ñüêî¿ øèðîêîëèñòÿíî-
ë³ñîâî¿ îáëàñò³, Ñõ³äíî-
ºâðîïåéñüêî¿ ïðîâ³íö³¿,
Çàõ³äíîïîë³ñüêîãî (Êî-
âåëüñüêî-Ñàðíåíñüêî-
ãî) îêðóãó ³ çíàõîäèòü-
ñÿ á³ëÿ éîãî ñõ³äíî¿
ãðàíèö³. Êîíòèíåíòàëü-
íèé á³îãåîãðàô³÷íèé
ðåã³îí íà êàðò³ Ñìàðàã-
äîâî¿ ìåðåæ³ ªâðîïè. 
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³
ÂÁÓ: Ãëèáèíà òîðôîâîãî ïîêëàäó ñòàíîâèòü 4 ì. Äî ãëèáèíè 1–1,5 ì çàëÿãàº øàð ñôàãíî-
âîãî ìàëîðîçêëàäåíîãî âåðõîâîãî òîðôó, íèæ÷å — øàðè òðàâ’ÿíî-ñôàãíîâîãî âåðõîâîãî, à
ùå íèæ÷å — òðàâ’ÿíî-ñôàãíîâîãî ïåðåõîäîâîãî òîðôó. Òîðô ìàº âèñîêó êèñëîòí³ñòü òà
íèçüêó çîëüí³ñòü (3–7%), ï³äñòåëÿºòüñÿ ï³ñêîì. Íà íåçàáîëî÷åíèõ ä³ëÿíêàõ ïîâåðõíþ ñêëà-
äàþòü ïåðåâàæíî ïëåéñòîöåíîâ³ àëþâ³àëüí³ ï³ùàí³ â³äêëàäè, íà ÿêèõ ñôîðìóâàëèñÿ äåðíî-
âî-ï³äçîëèñò³ ´ðóíòè. 
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: ÂÁÓ º â³äîêðåìëåíèì óðî÷èùåì íàéá³ëüøîãî
â Óêðà¿í³ áîëîòíîãî ìàñèâó Êðåì³ííå, ðîçòàøîâàíîãî â óëîãîâèí³ íà ìåæèð³÷÷³ Ëüâè òà
Ñòâèãè ó ïðàäîëèí³, ÿêà ìàº íàçâó Ñòèð-Ñëîâå÷íî. Õàðàêòåðèçóºòüñÿ äóæå âèñîêèìè çàë³ñ-
íåí³ñòþ ³ çàáîëî÷åí³ñòþ. Íàñåëåí³ ïóíêòè ³ îðí³ çåìë³ ðàçîì çàéìàþòü áëèçüêî 10%. Ñåðåä-
íÿ òåìïåðàòóðà ëèïíÿ — +18,5°Ñ, ñ³÷íÿ — –5,7°Ñ; ñåðåäíÿ ð³÷íà ê³ëüê³ñòü îïàä³â — 640 ìì.
Ã³äðîëîã³÷íà ö³íí³ñòü: Áîëîòíèé ìàñèâ ðåãóëþº ð³âåíü âîäè ³ äî ïåâíî¿ ì³ðè ïîì’ÿêøóº
êë³ìàò íà ïðèëåãëèõ òåðèòîð³ÿõ.
Òèï ÂÁÓ: U, Õð, 9.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ïåðåâàæàþòü îë³ãîòðîôí³ áîëîòí³ óãðóïîâàííÿ,
íàÿâí³ ð³äê³ñí³ ìî÷àæèíí³ öåíîçè. Ðàçîì âîíè ñòâîðþþòü óí³êàëüíèé äëÿ Óêðà¿íè òà Öåí-
òðàëüíî¿ ªâðîïè ãîðáèñòî-ìî÷àæèííèé êîìïëåêñ. Ìåçîòðîôí³ öåíîçè òðàïëÿþòüñÿ ëèøå
ïî ïåðèôåð³éí³é ÷àñòèí³ áîë³ò. Íàéá³ëüø³ ïëîù³ çàéìàþòü ïóõ³âêîâî-ñôàãíîâ³ öåíîçè (ç
ïóõ³âêîþ ï³õâîâîþ Eriophorum vaginatum, Sphagnum magellanicum, S. fuscum) ç ïðèãí³÷åíîþ
ñîñíîþ. Ï³ä ÿðóñîì ñîñíè ç ïóõ³âêîþ ñï³âäîì³íóþòü áàãíî áîëîòíå Ledum palustre, æóðàâ-
ëèíà áîëîòíà Oxycoccus palustris, ëîõèíà Vaccinium uliginosum. Ãîðáè, ÿê³ çàéìàþòü ö³
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óãðóïîâàííÿ, îâàëüíî-âèäîâæåíî¿ ôîðìè, ïîäåêóäè íàãàäóþòü ãðÿäè. Îáâîäíåí³ âèäîâæåí³
ìî÷àæèíè ñóö³ëüíî âêðèâàº Sphagnum cuspidatum. Òðàâ’ÿíèé ïîêðèâ â íèõ ðîçð³äæåíèé
(20–30%), äîì³íóþòü øåéõöåð³ÿ áîëîòíà Scheuchzeria palustris òà äåÿê³ îñîêè (áàãíîâà Carex
limosa, çäóòà C. rostrata, ³íîä³ ïîïåëÿñòî-ñ³ðà C. cinerea). Çíà÷íó ïëîùó çàéìàþòü ñîñíîâ³
ë³ñè, º ä³ëÿíêè ë³ñ³â â³ëüõè ÷îðíî¿ Alnus glutinosa.
Ö³ííà ôëîðà: Âèÿâëåíî 10 âèä³â ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: âåðáà ÷îðíè÷íà Salix myr-
tilloides, ãí³çä³âêà çâè÷àéíà Neottia nidus-avis, æóðàâëèíà äð³áíîïëîäà Oxycoccus microcarpus,
ëþáêà äâîëèñòà Platanthera bifolia, ïëàóí ð³÷íèé Lycopodium annotinum, ðîñè÷êè àíãë³éñüêà
Drosera anglica òà ïðîì³æíà D. intermedia, ñèòíèê áóëüáèñòèé Juncus bulbosus, õàìåäàôíà
÷àøêîâà Chamaedaphne calyculata, øåéõöåð³ÿ áîëîòíà Scheuchzeria palustris. ²ç âèä³â, ÿê³ îõî-
ðîíÿþòüñÿ â Ð³âíåíñüê³é îáëàñò³, ñë³ä â³äì³òèòè âåðáó ëàïëàíäñüêó Salix lapponum òà ðî-
ñè÷êó êðóãëîëèñòó Drosera rotundifolia. Ãîðáèñòî-ìî÷àæèííèé áîëîòíèé êîìïëåêñ ç ïðèãí³-
÷åíîþ ñîñíîþ, ôóñêóì-ñôàãíîâ³ óãðóïîâàííÿ ç ïðèãí³÷åíîþ ñîñíîþ ³ øåéõöåð³ºâî-ñôàãíîâ³
öåíîçè çàíåñåí³ äî Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè.
Ö³ííà ôàóíà:

Ññàâö³: ðèñü çâè÷àéíà Felis lynx, ëîñü Alces alces.
Ïòàõè. Ì³ñöÿ ãí³çäóâàííÿ ð³äê³ñíèõ âèä³â, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: ÷åðí³

á³ëîîêî¿ Aythya nyroca (äî 10 îñ.), æóðàâëÿ ñ³ðîãî Grus grus (4–10 ïàð, ï³ä ÷àñ ì³ãðàö³é —
400–1000 îñ.), ëåëåêè ÷îðíîãî Ciconia nigra (5–7 ïàð), ï³äîðëèê³â âåëèêîãî Aquila clanga
(ìîæëèâå ãí³çäóâàííÿ 1 ïàðè) ³ ìàëîãî A. pomarina (ìîæëèâå ãí³çäóâàííÿ 1 ïàðè), çì³º¿äà
Circaetus gallicus (2–3 ïàðè), ïóãà÷à Bubo bubo (1–2 ïàðè), ñîâè áîðîäàòî¿ Strix nebulosa
(2–3 ïàðè), î÷åðåòÿíêè ïðóäêî¿ Acrocephalus paludicola (15–20 ñàìö³â), à òàêîæ ð³äê³ñíèõ
âèä³â, çàíåñåíèõ äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó òà ×åðâîíîãî ñïèñêó ÌÑÎÏ: äåðêà÷à
Crex crex (25–30 ñàìö³â), êóëüîíà âåëèêîãî Numenius arquata (éìîâ³ðíå ãí³çäóâàííÿ
1–3 ïàð), áàðàíöÿ âåëèêîãî Gallinago media (éìîâ³ðíå ãí³çäóâàííÿ 1–5 ïàð). Êð³ì òîãî,
òóò — íà îäíîìó ç íàéá³ëüøèõ âåðõîâèõ áîë³ò Óêðà¿íè — çíàõîäÿòüñÿ ì³ñöÿ ãí³çäóâàííÿ
³íøèõ âèä³â ïòàõ³â âîäíî-áîëîòÿíîãî êîìïëåêñó: ÷àéêè Vanellus vanellus, êîëîâîäíèê³â
ë³ñîâîãî Tringa ochropus ³ çâè÷àéíîãî T. totanus, áàðàíöÿ çâè÷àéíîãî Gallinago gallinago,
ãðèöèêà âåëèêîãî Limosa limosa, êðÿ÷ê³â á³ëîêðèëîãî Chlidonias leucopterus ³ ÷îðíîãî C.
nigra, ïëèñêè æîâòîãîëîâî¿ Motacilla citreola (5–15 ïàð). Çàãàëüíà ÷èñåëüí³ñòü ãí³çäîâèõ
ïòàõ³â âîäíî-áîëîòÿíîãî êîìïëåêñó ñêëàäàº 3–4 òèñ. ïàð. Ï³ä ÷àñ ì³ãðàö³é òóò ïðîë³òàº ³
æèâèòüñÿ 10–20 òèñ. ïòàõ³â, çîêðåìà ïîíàä 300–500 îñîáèí æóðàâëÿ ñ³ðîãî.

Çåìíîâîäí³: êóìêà çâè÷àéíà Bombina bombina òà êâàêøà çâè÷àéíà Hyla arborea, çàíåñåí³
äî ×åðâîíîãî ñïèñêó ÌÑÎÏ.
Ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³: ÂÁÓ ìàº íàóêîâå òà íàóêîâî-ï³çíàâàëüíå çíà÷åííÿ.
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: äåðæàâíå.
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: àêò íà ïðàâî
ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ çåìëåþ ìàº Ð³âíåíñüêèé ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê.
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: ª ä³ëÿíêîþ ”Ñèðà Ïîãîíÿ” Ð³âíåíñüêîãî ïðèðîäíîãî çà-
ïîâ³äíèêà ³ ñï³âïàäàº ç òåðèòîð³ºþ Á³ëüñüêîãî òà Ãðàáóíñüêîãî ë³ñíèöòâ çàïîâ³äíèêà.
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ðîçðîáêà ñïåö³àëüíîãî ìå-
íåäæìåíò-ïëàíó äëÿ öüîãî ÂÁÓ ì³æíàðîäíîãî çíà÷åííÿ.
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Ó 1955–1957 ðð. ª. Ì. Áðàä³ñ òà ². Ì. Ãðèãî-
ðà âèâ÷àëè ðîñëèííèé ïîêðèâ ³ òîðôîâ³ ïîêëàäè áîëîòà. Ó 1975–1976 ðð. Ò. Ë. Àíäð³ºíêî
äîñë³äæóâàëà ðîñëèíí³ñòü ³ ôëîðó áîëîòà. Ó 2002 ð., ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ Ð³âíåíñüêîãî ïðèðîä-
íîãî çàïîâ³äíèêà, Ò. Ë. Àíäð³ºíêî òà Î. ². Ïðÿäêî ïðîäîâæèëè âèâ÷àòè ôëîðó òà ðîñëèíí³ñòü
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Ñèðî¿ Ïîãîí³. Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü ïåðåäàíî Ð³âíåíñüêîìó ïðèðîäíîìó çàïîâ³äíèêó.
Ñï³âðîá³òíèêè çàïîâ³äíèêà ïðîâîäÿòü äîñë³äæåííÿ çà ïðîãðàìîþ Ë³òîïèñó ïðèðîäè.
Íèí³øí³é ñòàí ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó: Ðåêðåàö³ÿ ³ òóðèçì íå çä³éñíþþòüñÿ. ÂÁÓ º ïåðñïåê-
òèâíèì äëÿ íàóêîâîãî (íàñàìïåðåä, ì³æíàðîäíîãî) òóðèçìó ÿê óí³êàëüíèé áîëîòíèé ìàñèâ.
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: Ð³âíåíñüêèé ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê. Àäðåñà: óð. Äóáêè-Ðîçâèëêà, ì.
Ñàðíè, Ð³âíåíñüêà îáëàñòü, 34500, òåë.: (03655) 34 763, 34 752.
Á³áë³îãðàô³÷í³ äæåðåëà:

1) Àíäðèåíêî Ò. Ë., Øåëÿã-Ñîñîíêî Þ. Ð. Ðàñòèòåëüíûé ìèð Óêðàèíñêîãî Ïîëåñüÿ â àñ-
ïåêòå åãî îõðàíû. — Ê: Íàóêîâà äóìêà, 1983. — 216 ñ.
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Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1958. — 37 ñ.
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8. Ä³äîâå îçåðî òà óðî÷èùå Ïëîòíèöÿ

Óêëàäà÷³:
Àíäð³ºíêî Òåòÿíà Ëåîí³ä³âíà, ä.á.í., ïðîôåñîð, çàâ. ì³æâ³äîì÷îþ êîìïëåêñíîþ ëàáîðà-

òîð³ºþ íàóêîâèõ îñíîâ çàïîâ³äíî¿ ñïðàâè, ²íñòèòóò áîòàí³êè ³ì. Ì. Ã. Õîëîäíîãî
ÍÀÍÓ, âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 2, Êè¿â, 01601, òåë./ôàêñ: (044) 272 3220, e-mail:
postmaster@ligazap.kiev.ua;

Ãàâðèñü Ãë³á Ãåîðã³éîâè÷, ê.á.í., ²íñòèòóò çîîëîã³¿ ³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðà¿íè,
âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 15, Êè¿â, 01601, òåë.: (044) 235 0112, e-mail: gavris@izan.kiev.ua.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 27 ÷åðâíÿ 2005 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 51°22' ïí. ø., 28°0' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: Óã³ääÿ çíàõîäèòüñÿ çà 3 êì íà ï³âí³÷íèé ñõ³ä â³ä ñ. Óñòèí³âêà Îëåâñüêîãî
ðàéîíó ³ çà 3 êì íà çàõ³ä â³ä ñ. Êîâàíêà Îâðóöüêîãî ðàéîíó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Ç³ ñõî-
äó ÂÁÓ ïðèëÿãàº äî ï³âäåííî-çàõ³äíî¿ ÷àñòèíè Ïîë³ñüêîãî ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíèêà. ÂÁÓ
çíàõîäèòüñÿ çà 52 êì â³ä ì. Îâðó÷ (18,9 òèñ. ìåøêàíö³â), çà 27 êì íà ï³âí³÷ â³ä ñìò Íîâ³
Á³ëîêîðîâè÷³ (5,9 òèñ. æèòåë³â), çà 26 êì íà ï³âí³÷íèé ñõ³ä â³ä ñìò Îëåâñüê (12,2 òèñ. æè-
òåë³â). Äîâæèíà ÂÁÓ ñòàíîâèòü 6 êì.
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 172 ì, ñåðåäíÿ — 174 ì, ìàêñèìàëüíà — 188 ì.
Ïëîùà: 754 ãà.
Îãëÿä: ÂÁÓ ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ö³ë³ñíèé êîíòóð, â ìåæàõ ÿêîãî âèä³ëÿþòü äâ³ ä³ëÿíêè.
Ä³äîâå îçåðî çàéìàº ï³âí³÷íî-ñõ³äíó ÷àñòèíó ÂÁÓ ³ º çàáîëî÷åíèì îçåðîì ç ïðèëåãëèìè ìå-
çîòðîôíèìè (ç ï³âí³÷íîãî áîêó) òà åâòðîôíèìè (ç ï³âäåííîãî áîêó) áîëîòàìè. Ä³ëÿíêà
Ïëîòíèöÿ — öå áîëîòíèé ìàñèâ, îòî÷åíèé çàáîëî÷åíèìè ë³ñàìè. Íàéá³ëüø³ ïëîù³ íà
ä³ëÿíö³ çàéìàþòü îë³ãîòðîôí³ áîëîòà âèñîêîãî ñòóïåíÿ ðîçâèòêó.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 1, 2.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(1) Òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ âêëþ÷àº äîáðå çáåðåæåí³ òèïîâ³ äëÿ Ïîë³ññÿ áîëîòÿí³ óãðóïîâàííÿ, à
òàêîæ òàê³ ð³äê³ñí³ òèïè âîäíî-áîëîòíèõ óã³äü Óêðà¿íñüêîãî Ïîë³ññÿ, ÿê îçåðî ïîñò-
ãëÿö³àëüíîãî ïîõîäæåííÿ ç ïëàâàìè, îë³ãîòðîôíå áîëîòî âèñîêîãî ñòóïåíÿ ðîçâèòêó ç³
ñôàãíîâèìè ìîõàìè Sphagnum fuscum i S. rubellum, à òàêîæ âèõîäè ãðàí³ò³â Óêðà¿íñüêî-
ãî êðèñòàë³÷íîãî ùèòà.
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(2) Â óã³ää³ âèÿâëåíî 8 âèä³â ðîñëèí ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, 6 ðåã³îíàëüíî ð³äê³ñíèõ
âèä³â, 3 óãðóïîâàííÿ, çàíåñåí³ äî Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. Â³äì³÷åíî 5 âèä³â ññàâö³â,
çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, ³ 3 âèäè, çàíåñåí³ äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî
ñïèñêó, 6 âèä³â ïòàõ³â ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè.

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Çà ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè (1968) òå-
ðèòîð³ÿ íàëåæèòü äî çîíè ì³øàíèõ ë³ñ³â îáëàñò³ Æèòîìèðñüêîãî (Öåíòðàëüíîãî) Ïîë³ññÿ;
çà ãåîáîòàí³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè (1977) — äî ªâðîïåéñüêî¿ øèðîêîëèñòÿíîë³ñîâî¿
îáëàñò³, Ñõ³äíî-ªâðîïåéñüêî¿ ïðîâ³íö³¿, Ïîë³ñüêî-Ïðèäí³ïðîâñüêîãî îêðóãó ñîñíîâèõ òà äó-
áîâî-ñîñíîâèõ ë³ñ³â òà ãðàáîâèõ ä³áðîâ, åâòðîôíèõ áîë³ò òà çàïëàâíèõ ëóê (íà ìåæ³ ç
Êîðîñòåíñüêî-Æèòîìèðñüêèì (Öåíòðàëüíîïîë³ñüêèì) îêðóãîì).
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: Âêëþ÷àº äâ³ ïîðÿä ðîçòàøîâàí³ ä³ëÿíêè, ÿê³ óòâîðþþòü ºäèíèé
êîíòóð. Óðî÷èùå Ä³äîâå çàéìàº ï³âí³÷íî-ñõ³äíó ÷àñòèíó ÂÁÓ ³ º êîìïëåêñîì îçåðà Ä³äîâå
òà ïðèëåãëîãî áîëîòà, ïî ïåðèôåð³¿ — çàáîëî÷åíîãî ë³ñó. Ìàº ïëîùó 22 ãà, ìàêñèìàëüíó
ãëèáèíó — 2 ì, òîðôîâ³ ³ ìóëèñò³ äîíí³ â³äêëàäè. Óðî÷èùå Ïëîòíèöÿ º ïåðåâàæíî îë³ãîò-
ðîôíèì áîëîòíèì ìàñèâîì ç ïðèëåãëèìè ñîñíîâèìè ë³ñàìè. Òîðôîâ³ ïîêëàäè íà ÂÁÓ
ì³øàíîãî òèïó ³ç øàðîì ñôàãíîâîãî òîðôó ó âåðõíüîìó ãîðèçîíò³. Ç îçåðà Ä³äîâå áåðå ïî-
÷àòîê ð³÷êà Áîëîòíèöÿ. Íà ä³ëÿíö³ Ïëîòíèöÿ º â³äñëîíåííÿ êðèñòàë³÷íèõ ïîð³ä. Áîëîòà
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ïîñòãëÿö³àëüíîãî ïîõîäæåííÿ, óòâîðèëèñÿ â äîëèíàõ ñòîêó ëüîäîâèêîâèõ âîä, ÷àñòêîâî ïðè
óòâîðåíí³ ñôàãíîâèõ ïëàâ³â íà âîäí³é ïîâåðõí³. Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà íàéòåïë³øîãî ì³ñÿöÿ
(ëèïíÿ) — +18,4°C, íàéõîëîäí³øîãî ì³ñÿöÿ (ñ³÷íÿ) — –5,9°C. Ñåðåäíÿ ð³÷íà ê³ëüê³ñòü
îïàä³â ñòàíîâèòü 580 ìì.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: Çíàõîäèòüñÿ ó ï³âí³÷íî-çàõ³äí³é ÷àñòèí³ Óê-
ðà¿íñüêîãî êðèñòàë³÷íîãî ùèòà. Âîäîçá³ð ÂÁÓ ìàéæå ñóö³ëüíî çàë³ñíåíèé, ç ïåðåâàæàííÿì
äåðíîâî-ï³äçîëèñòèõ ´ðóíò³â.
Ã³äðîëîã³÷íà ö³íí³ñòü: Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ çíàõîäÿòüñÿ âèòîêè ð. Áîëîòíèöÿ. Òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ
ñòàá³ë³çóº ¿¿ âîäíèé ðåæèì.
Òèï ÂÁÓ: Î, U, Õf, Õð, 9.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: Óçäîâæ áåðåã³â îçåðà Ä³äîâå ðîñëèíí³ñòü ïðåäñòàâëåíà ôðàãìåíòà-
ìè óãðóïîâàíü î÷åðåòó Phragmites australis, îñîê îìñüêî¿ Carex omskiana ³ çäóòî¿ C. rostrata.
Ñïðàâæíÿ âîäíà ðîñëèíí³ñòü — öåíîçàìè ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar lutea òà ëàòàòòÿ ñí³æíî-
á³ëîãî Nymphaea candida. Îçåðî îòî÷åíå áîëîòàìè, çäåá³ëüøîãî åâòðîôíèìè òà ìåçîåâòðîô-
íèìè. Ïîäåêóäè òðàïëÿþòüñÿ ë³ñîâ³ áîëîòà ç â³ëüõè ÷îðíî¿ Alnus glutinosa, ÿê³ ïî êðàÿõ ïå-
ðåõîäÿòü ó ì³øàíèé çàáîëî÷åíèé ë³ñ. Ó çàõ³äí³é ÷àñòèí³ ä³ëÿíêè Ïëîòíèöÿ ðîçì³ùåí³
îë³ãîòðîôí³ öåíîçè íàéâèùîãî ñòóïåíÿ ðîçâèòêó — ç ïðèãí³÷åíîþ ñîñíîþ Pinus sylvestris,
äîì³íóâàííÿì ïóõ³âêè ï³õâîâî¿ Eriophorum vaginatum ³ ñôàãíîâèõ ìîõ³â Sphagnum fuscum,
S. rubellum, S. magellanicum, ì³ñöÿìè ñï³âäîì³íóº æóðàâëèíà áîëîòíà Oxycoccus palustris. Ó
ï³âí³÷í³é ÷àñòèí³ çíàõîäèòüñÿ çàáîëî÷åíèé ñîñíîâî-áåðåçîâèé ë³ñ ³ç ìîë³í³ºþ ãîëóáîþ
Molinia caerulea. ª íåâåëèê³ ìî÷àæèíí³ ä³ëÿíêè ç äîì³íóâàííÿì îñîêè áàãíîâî¿ Carex limosa
òà øåéõöåð³¿ áîëîòíî¿ Scheuchzeria palustris íà ïîêðèâ³ ç ñôàãíîâèì ìîõîì Sphagnum cuspi-
datum. Ì³íåðàëüí³ îñòðîâè âêðèò³ ñîñíîâî-áåðåçîâèì ë³ñîì.
Ö³ííà ôëîðà: Â óã³ää³ çðîñòàþòü âèäè ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè — øåéõöåð³ÿ áîëîòíà
Scheuchzeria palustris, ä³ôàç³àñòðóì Çåéëåðà Diphasiastrum zeilleri, ë³ë³ÿ ë³ñîâà Lilium marta-
gon, æóðàâëèíà äð³áíîïëîäà Oxycoccus microcarpus, ñèòíèê áóëüáèñòèé Juncus bulbosus, âåð-
áà ÷îðíè÷íà Salix myrtilloides, ïàëü÷àòîêîð³ííèêè ì’ÿñî÷åðâîíèé Dactylorhiza incarnata ³
Ôóêñà D. fuchsii, à òàêîæ ðåã³îíàëüíî ð³äê³ñí³ âèäè — îñîêà áàãíîâà Carex limosa, ðèíõîñïî-
ðà á³ëà Rhynchospora alba, ðîñè÷êà êðóãëîëèñòà Drosera rotundifolia, îñîêà òîíêîêîðåíåâèù-
íà Carex chordorrhiza. Âèÿâëåíî óãðóïîâàííÿ ³ç Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: îë³ãîòðîôí³ áîëîòí³
ñôàãíîâ³ ç Sphagnum fuscum òà S. rubellum, âîäí³ öåíîçè ç äîì³íóâàííÿì ëàòàòòÿ ñí³æíî-
á³ëîãî Nymphaea candida òà ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar lutea.
Ö³ííà ôàóíà: Ó ìåæàõ óã³ääÿ â³äì³÷àºòüñÿ 137 âèä³â õðåáåòíèõ òâàðèí: ññàâö³â — 23, ïòà-
õ³â — 87, ïëàçóí³â — 5, çåìíîâîäíèõ — 8, ðèá — 14 âèä³â. Îñíîâó íàñåëåííÿ ñêëàäàþòü âè-
äè âîäíî-áîëîòíîãî, êîëîâîäíîãî ³ äåðåâíî-÷àãàðíèêîâîãî êîìïëåêñ³â. Çíà÷íà ¿õ ÷àñòèíà
ìàº áîðåàëüíå (òàéãîâå) ïîõîäæåííÿ. Ö³ êîìïëåêñè º ðåïðåçåíòàòèâíèìè äëÿ Ïðàâîáåðåæ-
íîãî Ïîë³ññÿ Óêðà¿íè. Ìåæóâàííÿ íà ï³âíî÷³ ç Ïîë³ñüêèì ïðèðîäíèì çàïîâ³äíèêîì ñïðèÿº
ï³äâèùåííþ âèäîâîãî ð³çíîìàí³òòÿ òâàðèí çà ðàõóíîê ïðîíèêíåííÿ ð³äê³ñíèõ âèä³â ç òåðè-
òîð³¿, ùî ìàº àáñîëþòíèé ðåæèì îõîðîíè. Òâàðèííèé ñâ³ò áåçïîñåðåäíüî Ä³äîâîãî îçåðà íå
â³äð³çíÿºòüñÿ ð³çíîìàí³òí³ñòþ ³ ïðåäñòàâëåíèé òèïîâèìè âîäíî-áîëîòíèìè âèäàìè, ç ÿêèõ
íàéá³ëüø ö³êàâèì º áîáåð.

Ññàâö³: Ç âèä³â, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, òóò ïîøèðåí³ âèäðà ð³÷êîâà Lutra
lutra, áîðñóê çâè÷àéíèé Meles meles, ãîðíîñòàé Mustela erminea, áîáåð ð³÷êîâèé Castor fiber.
Ó ïîøóêàõ ¿æ³ òåðèòîð³þ â³äâ³äóº ðèñü çâè÷àéíà Felis lynx. Íå âèêëþ÷åíà ìîæëèâ³ñòü
çóñòð³÷³ çàéöÿ á³ëîãî Lepus timidus. Íåð³äêî çàõîäèòü âîâê Canis lupus — ïðåäñòàâíèê ªâðî-
ïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó.
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Ïòàõè. ²ç âèä³â, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, òóò òðàïëÿþòüñÿ æóðàâåëü ñ³ðèé
Grus grus (2–4 ïàðè) ³ ãëóøåöü Tetrao urogallus (1–2 òîêè). Ó ïîøóêàõ ¿æ³ òåðèòîð³þ
â³äâ³äóþòü ëåëåêà ÷îðíèé Ciconia nigra, çì³º¿ä Circaetus gallicus, âåëèêèé ï³äîðëèê Aquila
clanga, áîðîäàòà ñîâà Strix nebulosa. Íå âèêëþ÷åíà ìîæëèâ³ñòü çóñòð³÷³ ñè÷à âîëîõàòîãî
Aegolius funereus. Ç ö³êàâèõ áîðåàëüíèõ âèä³â ìîæíà â³äì³òèòè òåòåðóêà Lyrurus tetrix, îðÿá-
êà Tetrastes bonasia, æîâíó ÷îðíó Dryocopus martinus, äÿòëà á³ëîñïèííîãî Dendrocopos leuco-
tos, ñèíèöü ÷îðíó Parus ater ³ ÷óáàòó P. cristatus, ùî òðàïëÿþòüñÿ íà ä³ëÿíêàõ ì³øàíîãî çà-
áîëî÷åíîãî ë³ñó. Ó ì³ãðàö³éíèé ïåð³îä îçåðî ñëóãóº ì³ñöåì çóïèíîê íåâåëèêèõ çãðàé ãóñåé,
êà÷îê, ìàðòèí³â òà îêðåìèõ îñîáèí ÷àïåëü ³ ï³ðíèê³ç. 

Ïëàçóíè. Äîñèòü ïîøèðåí³ ãàäþêà çâè÷àéíà Vipera berus òà ÿù³ðêà æèâîðîäíà Lacerta
vivipara.
Ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³: Òåðèòîð³ÿ Ä³äîâîãî îçåðà ìàº ³ñòîðè÷íå çíà÷åííÿ. Òóò ó
1941–1944 ðð. ä³ÿëè ïàðòèçàíñüê³ çàãîíè, à îçåðî Ä³äîâå âçèìêó â³ä³ãðàâàëî ðîëü ëüîäîâî-
ãî ïàðòèçàíñüêîãî àåðîäðîìó.
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: äåðæàâíå (äåðæë³ñôîíä). Ïðèëåãë³ çåìë³: äåð-
æàâíå (äåðæë³ñôîíä), â ò.÷. òåðèòîð³ÿ Ïîë³ñüêîãî ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíèêà.
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: Çàãàëîì
âïëèâ íà ÂÁÓ º ïîì³ðíèì. Íà âîäíèé ðåæèì âïëèâàº îñóøåííÿ òåðèòîð³é, ðîçòàøîâàíèõ
ï³âí³÷í³øå ÂÁÓ.
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ñòâîðåíî äâà çàêàçíèêè çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ, ùî
ìåæóþòü, — ëàíäøàôòíèé ”Ïëîòíèöÿ” (294 ãà, 1980 ð.) ³ ã³äðîëîã³÷íèé ”Ä³äîâå îçåðî”
(460 ãà, 1980 ð.).
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ðîçøèðåííÿ ðîçòàøîâàíîãî
ïîðÿä Ïîë³ñüêîãî ïðèðîäíîãî çàïîâ³äíèêà çà ðàõóíîê âêëþ÷åííÿ äî éîãî ñêëàäó ÂÁÓ.
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Ó 1980–1985 ðîêàõ ðîñëèííèé ñâ³ò ÂÁÓ âèâ-
÷àëè Ò. Ë. Àíäð³ºíêî, Ñ. Þ. Ïîïîâè÷ òà Î. ². Ïðÿäêî, à ó 2000–2004 ðð. — Î. Î. Îðëîâ.
Íèí³øí³é ñòàí ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó: Íà ä³ëÿíö³ Ä³äîâå îçåðî ïåð³îäè÷íî ïðîâîäÿòüñÿ ³ñòî-
ðèêî-êðàºçíàâ÷³ åêñêóðñ³¿, ïðèñâÿ÷åí³ ä³ÿëüíîñò³ ïàðòèçàí³â.
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ó Æèòîìèðñüê³é
îáëàñò³.
Á³áë³îãðàô³÷í³ äæåðåëà:

1) Àíäðèåíêî Ò. Ë., Øåëÿã-Ñîñîíêî Þ. Ð. Ðàñòèòåëüíûé ìèð Óêðàèíñêîãî Ïîëåñüÿ â àñ-
ïåêòå åãî îõðàíû. — Êèåâ: Íàóêîâà äóìêà, 1983. — 216 ñ.

2) Àíäð³ºíêî Ò. Ë., Ïðÿäêî Î. ²., Ïîïîâè÷ Ñ. Þ. Ð³äê³ñí³ óãðóïîâàííÿ îë³ãîòðîôíèõ áîë³ò
Óêðà¿íè // Óêð. áîò. æóðí. — 1987. — Ò. 44. — ¹ 2. — Ñ. 60–64.

3) Àíäð³ºíêî Ò. Ë., Ïîïîâè÷ Ñ. Þ., Ãîëîâà÷ Î. Ô. Îçåð âîäà æèâà. — Ê.: Óðîæàé, 1990. —
173 ñ. 

4) Æèëà Ñ. Ì., Çåí³íà ². Ì. Õðåáåòí³ Ïîë³ñüêîãî çàïîâ³äíèêà // Ïîë³ñüêîìó çàïîâ³äíè-
êó — 30 ðîê³â: Çá. íàóê. ïðàöü. — Âèï.1. — Æèòîìèð, 1999. — Ñ. 62–72.

5) Ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèé ôîíä Óêðà¿íè çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ. Äîâ³äíèê. — Ê.,
1999. — 240 ñ.
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9. Áóçüê³ áðîÿêè

Óêëàäà÷³:
Êîëîì³ºöü Ãàííà Âàëåð³¿âíà, ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò, Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ ³ ïðèðîä-

íèõ ðåñóðñ³â ó Ìèêîëà¿âñüê³é îáë., ïð. Ëåí³íà, 16, Ìèêîëà¿â, òåë.: (0512) 46 0241,
42 6679, e-mail: koloanka@mail.ru;

Òàðàùóê Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷, ê.á.í., íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, ²íñòèòóò çîîëîã³¿ ³ì.
². ². Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðà¿íè, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 15, Êè¿â, òåë.: (044) 235 5187,
(044) 456 7756, e-mail: tarashch@i.com.ua.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 25 âåðåñíÿ 2003 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 47°52' ïí. ø., 31°7' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: Ä³ëÿíêà àäì³í³ñòðàòèâíî íàëåæèòü äî Ïåðâîìàéñüêîãî, Àðáóçèíñüêîãî,
Âîçíåñåíñüêîãî ³ Äîìàí³âñüêîãî ðàéîí³â Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³. 
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 35 ì, ìàêñèìàëüíà — 130 ì.
Ïëîùà: 2950 ãà.
Îãëÿä: Òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ ïîâí³ñòþ âõîäèòü äî ñêëàäó ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó
(ÐËÏ) ”Ãðàí³òíî-ñòåïîâå Ïîáóææÿ”, ÿêèé áóëî ñòâîðåíî çà ð³øåííÿì Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñ-
íî¿ ðàäè ¹ 27 â³ä 18.03.94 òà ðîçøèðåíî çà ð³øåííÿìè Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ¹ 10
â³ä 28.04.1995 ³ ¹ 7 â³ä 25.10.1996. Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè ”Ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó
ïðîãðàìó ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîìåðåæ³” òåðèòîð³ÿ ìàº óâ³éòè äî ñêëàäó íàö³îíàëüíî-
ãî ïðèðîäíîãî ïàðêó. Îô³ñ ïàðêó çíàõîäèòüñÿ â ñ. Ìèã³ÿ Ïåðâîìàéñüêîãî ðàéîíó (ïîíàä
4 òèñ. ìåøêàíö³â). ÂÁÓ ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ïîðîæèñòå ð³÷èùå ð. Ï³âäåííèé Áóã ç ÷èñëåííè-
ìè íàäâîäíèìè ³ ï³äâîäíèìè ñêåëÿìè. Âèõîäè äîêåìáð³éñüêèõ êðèñòàë³÷íèõ ïîð³ä — â³äñëî-
íåííÿ ÷àðíîêèò³â, ð³çíîìàí³òíèõ ãíåéñ³â òà êðèñòàëîñëàíö³â, ïðèêðàøåíèõ ÷åðâîíèìè ãðàíà-
òàìè ãðàí³ò³â, — óòâîðþþòü ÷óäîâ³ êðàºâèäè, äå ïîºäíóþòüñÿ êàíüéîíè, ïîðîãè, ñòð³ì÷àêè ³
ò³ñíèíè. Ïðèðóñëîâà ÷àñòèíà äîëèíè òà îñòðîâè ïîäåêóäè âêðèò³ çàïëàâíèìè ë³ñàìè. Íåâå-
ëèê³ ñìóãè âçäîâæ ð³÷êè çàéìàþòü çàïëàâí³ ëóêè i ïðèáåðåæíà âîäÿíà ðîñëèíí³ñòü. Îñîáëè-
âîñò³ ôîðìóâàííÿ ôëîðè îáóìîâèëè êîíöåíòðàö³þ i ïðîñòîðîâó ³çîëÿö³þ â öèõ ì³ñöÿõ íèç-
êè åíäåì³÷íèõ òà ðåë³êòîâèõ âèä³â. Òàê, íà âèñîêèõ îñòðîâàõ, ùî íå çàòîïëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ
ïîâåíåé, çáåðåãëèñÿ ïîïóëÿö³¿ íèçêè âóçüêîåíäåì³÷íèõ âèä³â ðîñëèí. ÂÁÓ íàäçâè÷àéíî âàæ-
ëèâå äëÿ ï³äòðèìàííÿ ïîïóëÿö³é ðåîô³ëüíèõ âèä³â ðèá, ùî ï³äëÿãàþòü îñîáëèâ³é îõîðîí³.
Ñâîºð³äíèé ã³äðîëîã³÷íèé ðåæèì, ùî, ÿê ïðàâèëî, çàïîá³ãàº çàìåðçàííþ ð³÷êè, ñïðèÿº çèì³âë³
òóò ðÿäó âèä³â âîäîïëàâíèõ ïòàõ³â. Õî÷à ñêóï÷åííÿ ïòàõ³â íå áóâàþòü ÷èñåëüíèìè, âîíè óò-
âîðþþòüñÿ êîæíî¿ çèìè ³ º ö³ííèìè çà âèäîâèì ñêëàäîì. Ñâîºð³äí³ñòü ³ íåïîâòîðí³ñòü áóçü-
êèõ ïîðîã³â, ”áðîÿê³â” íà ì³ñöåâîìó ä³àëåêò³, â³äçíà÷àâ â³äîìèé óêðà¿íñüêèé åòíîãðàô ³
êðàºçíàâåöü Äìèòðî ßâîðíèöüêèé. Ç áàãàòüìà ç íèõ ïîâ’ÿçàí³ ³ñòîðè÷í³ ïåðåêàçè òà ì³ôè, ÿê³
ñòîñóþòüñÿ äîáè óí³êàëüíîãî ÿâèùà â ºâðîïåéñüê³é êóëüòóð³ — Çàïîðîçüêî¿ Ñ³÷³. 
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 1, 2, 3, 4, 7, 8.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(1) Ëàíäøàôò ”Áóçüêèõ áðîÿê³â” º óí³êàëüíèì äëÿ ð³âíèííèõ ð³÷îê. Ï³ñëÿ çàòîïëåííÿ
Äí³ïðîâñüêèõ ïîðîã³â âîäàìè âîäîñõîâèù â³í º ºäèíèì ïîä³áíèì, ùî çàëèøèâñÿ ó Ñòå-
ïîâ³é çîí³ ªâðîïè. Óí³êàëüíîþ º òàêîæ á³îòà ÂÁÓ. Îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ ôëîðè
òåðèòîð³¿ îáóìîâèëè êîíöåíòðàö³þ i ïðîñòîðîâó ³çîëÿö³þ ðÿäó åíäåì³÷íèõ òà ðåë³êòî-
âèõ âèä³â ðîñëèí. ”Áóçüê³ áðîÿêè” íàäçâè÷àéíî âàæëèâ³ äëÿ ï³äòðèìàííÿ ïîïóëÿö³é
íèçêè âèä³â ðèá, ùî ï³äëÿãàþòü îñîáëèâ³é îõîðîí³.
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(2) ÂÁÓ ï³äòðèìóº ³ñíóâàííÿ âðàçëèâîãî âèäó — ìàðåíè äí³ïðîâñüêî¿ Barbus barbus borys-
thenicus äëÿ àáñîëþòíî¿ á³ëüøîñò³ ³ñíóþ÷îãî ó ñâ³ò³ ïîãîë³â’ÿ.

(3) ÂÁÓ çàáåçïå÷óº ³ñíóâàííÿ ïîïóëÿö³é ðÿäó âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí, ÿê³ º íàäçâè÷àéíî
âàæëèâèìè äëÿ ï³äòðèìàííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ á³îãåîãðàô³÷íèõ ðåã³îí³â Ïðè÷îðíîìîð’ÿ
³ Ñòåïîâî¿ çîíè ªâðîïè â ö³ëîìó. 

(4) Óã³ääÿ º íàéá³ëüøèì ó ñâ³ò³ íåðåñòîâèùåì äëÿ ìàðåíè äí³ïðîâñüêî¿ Barbus barbus
borysthenicus. 

(7) Óã³ääÿ º íàéá³ëüøèì ó ñâ³ò³ ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ ìàðåíè äí³ïðîâñüêî¿ Barbus barbus borys-
thenicus, ÿêà çàáåçïå÷óº ³ñíóâàííÿ ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ ïîãîë³â’ÿ öüîãî åíäåì³÷íîãî
ï³äâèäó, çàíåñåíîãî äî îõîðîííèõ ñïèñê³â Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿ ³ ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. 

(8) ÂÁÓ º íàéâàæëèâ³øèì ó ñâ³òè ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ, íåðåñòîâèùåì, êîðìîâîþ ñòàö³ºþ
äëÿ ìàðåíè äí³ïðîâñüêî¿ Barbus barbus borysthenicus, à òàêîæ âàæëèâèì á³îòîïîì äëÿ
øåìà¿ äóíàéñüêî¿ Chalcalburnus chalcoides, ãîëîâíÿ Leuciscus cephalus, ñîìà ºâðîïåéñüêîãî
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Silurus glanis, ñóäàêà çâè÷àéíîãî Lucioperca lucioperca, ðèáöÿ ìàëîãî Vimba vimba, êîðî-
ïà çâè÷àéíîãî Cyprinus carpio.

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Áîòàí³êî-ãåîãðàô³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü — ªâðîïåéñüêî-
Àç³éñüêà ñòåïîâà îáëàñòü, Ïðè÷îðíîìîðñüêà ñòåïîâà ïðîâ³íö³ÿ, Ïðèàçîâñüêî-×îðíîìîðñüêà
ñòåïîâà ï³äïðîâ³íö³ÿ, Äí³ñòðîâñüêî-Áóçüêèé òà Áóçüêî-Äí³ïðîâñüêèé îêðóãè. Çîîãåî-
ãðàô³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü — Ïàëåàðêòè÷íèé â³ää³ë, ªâðîïåéñüêî-Ñèá³ðñüêà îáëàñòü, ªâðî-
ïåéñüêà ñòåïîâà ïðîâ³íö³ÿ. ÂÁÓ âõîäèòü äî Áóçüêîãî (äîâãîòíîãî) òà Ñòåïîâîãî (øèðîòíî-
ãî) êîðèäîð³â íàö³îíàëüíî¿ åêîìåðåæ³, à çà ðåêîìåíäàö³ÿìè ²íñòèòóòó çîîëîã³¿
³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðà¿íè — äî ãåíåðàëüíî¿ ñõåìè ðîçâèòêó Óêðà¿íè — Áóçüêî-
ñòåïîâîãî á³îñôåðíîãî ÿäðà. 
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: Çà ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíóâàííÿì óã³ääÿ â³äíîñÿòü äî Ñòå-
ïîâî¿ çîíè, Ï³âí³÷íîñòåïîâî¿ ï³äçîíè, Äí³ïðîâñüêî-Äí³ñòðîâñüêî¿ ï³âí³÷íî-ñòåïîâî¿ ïðîâ³íö³¿,
Ï³âäåííî-Ïîä³ëüñüêî¿ ñõèëîâî-âèñî÷èííî¿ îáëàñò³ (×è÷èêë³éñüêî-Áóçüêèé ðàéîí), Ï³âäåííî-
Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ ñõèëîâî-âèñî÷èííî¿ îáëàñò³ (Àðáóçèíñüêî-Íîâîóêðà¿íñüêèé, Âîçíåñåíñüêî-
ªëàíåöüêèé ðàéîíè) ñõèëîâî-âèñî÷èííî¿ îáëàñò³. ÂÁÓ ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ð³÷èùå ð. Ï³âäåí-
íèé Áóã ç ïîðîãàìè, âîäîãðàÿìè, ïðèáåðåæíèìè ñêåëÿìè, îñòðîâàìè òà êàì³ííÿì,
íåâåëè÷êèìè ä³ëÿíêàìè çàïëàâíèõ ë³ñ³â, ÷àãàðíèê³â, î÷åðåò³â ³ ëóê. Çàïëàâè ð. Ï³âäåííèé Áóã
òà éîãî ïðèòîê, ÿê³ òóò ìàëî ðîçâèíóò³, âêðèò³ àëþâ³àëüíèìè â³äêëàäàìè. Îñòàíí³ ïðåäñòàâ-
ëåí³ æîâòóâàòî-áóðèìè àáî ñ³ðóâàòî-æîâòèìè êàðáîíàòíèìè ñóãëèíêàìè òà ñóï³ñÿìè, ùî îáó-
ìîâëþº óòâîðåííÿ òóò ëó÷íèõ, ëó÷íî-áîëîòíèõ ³ áîëîòíèõ ´ðóíò³â. Òåðèòîð³ÿ îá’ºêòó ðîçòà-
øîâàíà â ìåæàõ Ïîä³ëüñüêî¿ ³ Òàøëèöüêî¿ ãåîõ³ìè÷íèõ ïðîâ³íö³é Óêðà¿íñüêîãî
êðèñòàë³÷íîãî ùèòà. Ñêëàä÷àñòèé êîìïëåêñ äîêåìáð³éñüêîãî áëîêîâîãî ôóíäàìåíòó (Íèæí³é
ïðîòåðîçîé) ñêëàäåíèé ïîðîäàìè êàì’ÿíî-êîñòîâàöüêî¿ ñâ³òè Áóçüêî¿ ñåð³¿, ç ÿêèìè ïàðàãåíå-
òè÷íî ïîâ’ÿçàí³ ïîðîäè ïîä³ëüñüêîãî óëüòðàìåòàìîðô³÷íîãî êîìïëåêñó. Íà òåêòîí³÷íó ñèòó-
àö³þ â ðàéîí³ ”Áóçüêèõ áðîÿê³â” âïëèâàº ðîçòàøóâàííÿ ó çîí³ ç÷ëåíóâàííÿ ï³âäåííî-çàõ³äíî-
ãî ñõèëó Óêðà¿íñüêîãî êðèñòàë³÷íîãî ùèòà ç Ïðè÷îðíîìîðñüêîþ çàïàäèíîþ, ùî ðîçñ³êàºòüñÿ
Îäåñüêî-Òàëüí³âñüêîþ çîíîþ ïîñòíèæíüîïàëåîçîéñüêî¿ àêòèâ³çàö³¿. Ðàéîí óã³ääÿ õàðàêòåðè-
çóºòüñÿ â³äíîñíèì îïóùåííÿì ç³ øâèäê³ñòþ â³ä 4–5 ìì íà ð³ê (ì. Ïåðâîìàéñüê) äî 1–2 ìì
íà ð³ê (ì. Âîçíåñåíñüê). Òðèâàë³ñòü áåçìîðîçíîãî ïåð³îäó ñòàíîâèòü 173 äîáè íà ï³âíî÷³ ÂÁÓ
³ 174 äîáè íà ï³âäí³; ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà ñ³÷íÿ — –4,8°Ñ íà ï³âíî÷³ ³ –3,9°Ñ íà ï³âäí³; ñåðåä-
íÿ òåìïåðàòóðà ëèïíÿ äîñÿãàº +21,4°Ñ íà ï³âíî÷³ ³ +22,4°Ñ íà ï³âäí³ ÂÁÓ.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: ÂÁÓ ðîçòàøîâàíå íà ð. Ï³âäåííèé Áóã.
Ï³âí³÷íèé êîðäîí ÂÁÓ çíàõîäèòüñÿ íà 4 êì íèæ÷å çà òå÷³ºþ â³ä âîäîïîñòó Ïåðâîìàéñüê
(195,3 êì â³ä ãèðëà); ï³âäåííèé — ó ðàéîí³ âîäîïîñòó Âîçíåñåíñüêà ÃÅÑ (á³ëÿ ñ. Îëåê-
ñàíäð³âêà, 133,4 êì â³ä ãèðëà). Ï³âäåííèé Áóã (äîâæèíà — 806 êì, ïëîùà áàñåéíó —
63,7 òèñ. êì2) âïàäàº â ×îðíå ìîðå. Çà äåÿêèìè êëàñèô³êàö³ÿìè éîãî â³äíîñÿòü äî áàñåéíó
Äí³ïðà. ÂÁÓ ÿâëÿº ñîáîþ ïîðîæèñòå ð³÷èùå Ï³âäåííîãî Áóãó ç ÷èñëåííèìè íàäâîäíèìè ³
ï³äâîäíèìè ñêåëÿìè. Âèõîäè äîêåìáð³éñüêèõ êðèñòàë³÷íèõ ïîð³ä — â³äñëîíåííÿ ÷àðíîê³ò³â,
ð³çíîìàí³òíèõ ãíåéñ³â òà êðèñòàëîñëàíö³â, ïðèêðàøåíèõ ÷åðâîíèìè ãðàíàòàìè ãðàí³ò³â, —
óòâîðþþòü ÷óäîâ³ êðàºâèäè, äå ïîºäíóþòüñÿ êàíüéîíè, ïîðîãè, ñòð³ì÷àêè ³ ò³ñíèíè.
Ã³äðîëîã³÷íà ö³íí³ñòü: Â ðàéîí³ óã³ääÿ Õ- ³ V-ïîä³áí³ ä³ëÿíêè äîëèíè Ï³âäåííîãî Áóãó ïå-
ðåìåæîâàí³ ç êàíüéîíîïîä³áíèìè. Ñêåë³ ³íîä³ äîñÿãàþòü 40–50 ì çàââèøêè, ðóñëî ïîðîæè-
ñòå ç âîäîãðàÿìè òà îñòðîâàìè. Øèðèíà ð³÷èùà — 70–100 ì, ãëèáèíà êîëèâàºòüñÿ â³ä 1 ì
äî 4–5 ì. Ñåðåäí³é ñò³ê Ï³âäåííîãî Áóãó âåñíîþ — 134 ì3/ñåê, â ìåæåíü — 57 ì3/ñåê, âî-
ñåíè — 58,2 ì3/ñåê, âçèìêó — 75 ì3/ñåê.
Òèï ÂÁÓ: Ì, W, Õf.
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Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: ÂÁÓ ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ïîðîæèñòå ð³÷èùå ð. Ï³âäåííèé Áóã ç ÷èñ-
ëåííèìè íàäâîäíèìè ³ ï³äâîäíèìè ñêåëÿìè. Ïðèðóñëîâà ÷àñòèíà äîëèíè òà îñòðîâè ïîäå-
êóäè âêðèò³ çàïëàâíèìè ë³ñàìè. Íåâåëèêi ñìóãè óçäîâæ ð³÷êè çàéìàþòü çàïëàâí³ ëóêè i
ïðèáåðåæíî-âîäÿíà ðîñëèíí³ñòü. Ñåðåä âóçüêîëîêàëüíèõ åíäåì³ê³â íà òåðèòîð³¿ óã³ääÿ òðàï-
ëÿþòüñÿ: âèøíÿ Êëîêîâà Cerasus klokovii, ãâîçäèêà áóçüêà Dianthus hypanicus, î÷èòîê Áîðè-
ñîâî¿ Sedum borissovae, à òàêîæ åíäåì³÷í³ äëÿ Ïðè÷îðíîìîð’ÿ øèïøèíà óêðà¿íñüêà Rosa
ucrainica, âîëîøêà Áåññåðà Centaurea besseriana, ç³ðî÷êè Øîâiöà Gagea szovitsii, ãîëîíàñií-
íèê îäåñüêèé Gymnospermium odessanum. 
Ö³ííà ôëîðà: Îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ ôëîðè ÂÁÓ îáóìîâèëè êîíöåíòðàö³þ i ïðîñòîðîâó
³çîëÿö³þ ðÿäó åíäåì³÷íèõ òà ðåë³êòîâèõ âèä³â. Òàê íà âèñîêèõ îñòðîâàõ, ùî íå çàëèâàþòü-
ñÿ âîäîþ ï³ä ÷àñ ïîâåíåé, çáåðåãëèñÿ ïîïóëÿö³¿ âóçüêîåíäåì³÷íèõ âèä³â ðîñëèí. Äî ×åðâî-
íî¿ êíèãè Óêðà¿íè çàíåñåí³ ãâîçäèêà áóçüêà Dianthus hypanicus, ÿêà òàêîæ îõîðîíÿºòüñÿ çà
ªâðîïåéñüêèì ×åðâîíèì ñïèñêîì òà Áåðíñüêîþ êîíâåíö³ºþ, âèøíÿ Êëîêîâà Cerasus
klokovii, ãîëîíàñ³ííèê îäåñüêèé Gymnospermium odessanum, ðÿñòêà Áóøå Ornithogalum
boucheanum. Ìåðèíã³ÿ áóçüêà Moehringia hypanica ï³äëÿãàº îñîáëèâ³é îõîðîí³ çã³äíî ç
Áåðíñüêîþ êîíâåíö³ºþ, Ñïèñêîì âðàçëèâèõ âèä³â Ì³æíàðîäíîãî ñîþçó îõîðîíè ïðèðîäè
(IUCN) òà ×åðâîíîþ êíèãîþ Óêðà¿íè. Ç ðîñëèííèõ óãðóïîâàíü, çàíåñåíèõ äî Çåëåíî¿ êíè-
ãè Óêðà¿íè, òóò â³äçíà÷åíà ôîðìàö³ÿ ãëå÷èê³â æîâòèõ (Nuphareta luteae).
Ö³ííà ôàóíà:

Ññàâö³: Òóò ïîøèðåí³ çàíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè ðÿñîí³æêà (êóòîðà) ìàëà
Neomys anomalis òà âèäðà ð³÷êîâà Lutra lutra (ïîíàä 20 îñ.), ÿêà îõîðîíÿºòüñÿ òàêîæ Áåðíñü-
êîþ êîíâåíö³ºþ, Ñïèñêîì âðàçëèâèõ âèä³â Ì³æíàðîäíîãî ñîþçó îõîðîíè ïðèðîäè (IUCN),
³ ªâðîïåéñüêèì ÷åðâîíèì ñïèñêîì.

Ïòàõè. Ï³ä ÷àñ êî÷³âåëü, ïåðåëüîò³â òà íà çèì³âë³ íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ñïîñòåð³ãàëèñü òàê³
âèäè ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè ³ ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó, ÿê ëåëåêà ÷îðíèé
Ciconia nigra, êîñàð Platalea leucorodia, êîðîâàéêà Plegadis falcinellus, ëåá³äü ìàëèé Cygnus
bewickii, êàçàðêà ÷åpâîíîâîëà Rufibrenta ruficollis, ÷åðíü á³ëîîêà Aythya nyroca, ãîãîëü
Bucephala clangula, êðåõ ñåðåäí³é Mergus serrator, ñàâêà Oxyura leucocephala, ñêîïà Pandion
haliaetus, æóðàâåëü ñ³ðèé Grus grus, äåðêà÷ Crex crex, êîëîâîäíèê ñòàâêîâèé Tringa stagnatilis,
êóëüîíè ñåðåäí³é Numenius phaeopus òà ìàëèé N. tenuirostris. Ñåðåä âèä³â, ùî ïîñò³éíî çè-
ìóþòü â óã³ää³, íàñàìïåðåä ìîæíà â³äçíà÷èòè êðèæíÿ Anas platyrhynchos (äî 1 òèñ. îñ.) òà
ëåáåäÿ-øèïóíà Cygnus olor (äî 100 îñ.).

Ñåðåä ïëàçóí³â äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè çàíåñåíèé ïîëîç ë³ñîâèé Elaphe longissima.
Ì³ñöåâà ïîïóëÿö³ÿ ïîëîçà ë³ñîâîãî — ºäèíà, ÿêà çáåðåãëàñÿ â ñòåïîâ³é çîí³ ªâðîïè. Äëÿ
âèäó, çàíåñåíîãî äî îõîðîííèõ ñïèñê³â Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿, — âóæà âîäÿíîãî Natrix tessel-
lata — ï³âí³÷íà ìåæà óã³ääÿ º ï³âí³÷íîþ ìåæåþ ïîøèðåííÿ âèäó ïî Ï³âäåííîìó Áóãó. 

Çåìíîâîäí³. Æàáà òðàâ’ÿíà Rana temporaria ³ ðîïóõà çâè÷àéíà Bufo bufo º áîðåàëüíèìè âè-
äàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü òóò íà ï³âäåíí³é ìåæ³ ñâî¿õ àðåàë³â.

Ðèáè. ÂÁÓ º âàæëèâèì äëÿ ï³äòðèìàííÿ ïîïóëÿö³é òàêèõ øèðîêî ðîçïîâñþäæåíèõ âèä³â
ðèá, ÿê ïë³òêà çâè÷àéíà Rutilus rutilus rutilus, ãîëîâåíü Leuciscus cephalus, ñîì ºâðîïåéñüêèé
Silurus glanis, âåðõîâîäêà Alburnus alburnus, ëÿù çâè÷àéíèé Abramis brama, ïëîñêèðêà ºâðî-
ïåéñüêà Blicca bjoerkna, ëèí îçåðíèé Tinca tinca, á³ëèçíà çâè÷àéíà Aspius aspius, ðèáåöü
ìàëèé Vimba vimba, êîðîï çâè÷àéíèé Cyprinus carpio, êàðàñü ñð³áëÿñòèé C. gibelio, ùóêà
çâè÷àéíà Esox lucius, áè÷êè êðóãëÿê Neogobius fluviatilis òà öóöèê Proterorhinus marmoratus,
ñóäàê çâè÷àéíèé Lucioperca lucioperca, îêóíü çâè÷àéíèé Perca fluviatilis òîùî. ÂÁÓ º ì³ñöåì,
äå ï³äòðèìóºòüñÿ íàéá³ëüøà ó ñâ³ò³ ïîïóëÿö³ÿ ìàðåíè äí³ïðîâñüêî¿ Barbus barbus
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borysthenicus, ÿêó çàíåñåíî äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. Òóò íåðåñòèòüñÿ “÷åðâîíîêíèæíèé”
âèä øåìàÿ äóíàéñüêà Chalcalburnus chalcoides, â³äîì³ ïîîäèíîê³ çíàõ³äêè âèðåçóáà Rutilus
frisii frisii ³ ñòåðëÿä³ Acipencer ruthenus. Ðåã³îíàëüíî¿ îõîðîíè ïîòðåáóþòü ÿëåöü çâè÷àéíèé
Leuciscus leuciscus, â’ÿçü çâè÷àéíèé L. idus, ñèíåöü Abramis ballerus, áèñòðÿíêà ðîñ³éñüêà
Alburnoides bipunctatus rossicus, ãîëåöü çâè÷àéíèé Barbatula barbatula, ìèíüîê ð³÷êîâèé Lota
lota, éîðæ-íîñàð Acerina acerina. 

Êîìàõè. Òóò òðàïëÿþòüñÿ çàíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè ïðåäñòàâíèêè ðÿäó áàáêè
Odonata — êðàñóíÿ-ä³âà Calopteryx virgo ³ äîçîðåöü-³ìïåðàòîð Anax imperator. Ç ðÿäó æóêè
Coleoptera äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè òà ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó çàíåñåíèé êðàñîò³ë
ïàõó÷èé Calosoma sycophanta, äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè — ñòàô³ë³íè ïàõó÷èé Ocypus olens
òà âîëîõàòèé Emus hirtus. Ç ðÿäó ëóñêîêðèë³ (Lepidoptera) äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñ-
êó òà ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè çàíåñåíà ïîë³êñåíà Zerynthia polyxena, äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óê-
ðà¿íè — ìàõàîí Papilio machaon, ïîäàë³ð³é Iphiclides podalirius, ðàéäóæíèöÿ âåëèêà Apatura iris. 

Ìîëþñêè. Òóò âèÿâëåíî ñëèìàêà âèíîãðàäíîãî Helix pomatia, ÿêîãî çàíåñåíî äî ªâðî-
ïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó, òà ð³äê³ñí³ âîäí³ âèäè Bithinia producta òà Viviparus ater. 
Ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³: Òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ íàäçâè÷àéíî áàãàòà íà àðõåîëîã³÷í³ ïëàñ-
òè: ïàëåîë³ò, ìåçîë³ò, íåîë³ò, òðèï³ëüñüêó òà ÷åðíÿõ³âñüêó êóëüòóðè, ì³äíèé i çàë³çíèé â³êè,
åïîõó áðîíçè, ñâ³äîöòâà ïîñåëåíü ê³ììåð³éö³â, ñàâðîìàò³â, ñê³ô³â, îëüâ³îïîë³ò³â, äàâí³õ
ñëîâ’ÿí, ðèìëÿí. Âñüîãî â öüîìó ðàéîí³ ì³æ ñåëàìè Ìèãiÿ i Îëåêñàíäð³âêà âèÿâëåíî 98 àð-
õåîëîã³÷íèõ ïàì’ÿòîê. Óíàñë³äîê çíèùåííÿ ñó÷àñíèìè âîäîñõîâèùàìè êàíüéîíîïîä³áíèõ
äîëèí Äí³ïðà i Äí³ñòðà, ¿õ àíàëîãè â ³íøèõ ðàéîíàõ Ïðè÷îðíîìîð’ÿ ïðàêòè÷íî â³äñóòí³. Íà-
óêîâå çíà÷åííÿ öèõ ïàì’ÿòîê ïîñèëþºòüñÿ ùå é òèì, ùî âîíè ðîçì³ùåí³ â îäíîìó ç
íàéö³êàâ³øèõ â àðõåîëîã³÷íîìó â³äíîøåíí³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè, ÿêèé áóâ ù³ëüíî çàñåëåíèé
ïðîòÿãîì äåñÿòêà òèñÿ÷îë³òü, ïî÷èíàþ÷è â³ä ï³çíüîãî ïàëåîë³òó. Òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ ò³ñíî
ïîâ’ÿçàíà ç îñòàíí³ì â ªâðîï³ ñâ³òñüêèì ëèöàðñüêèì îðäåíîì — Â³éñüêîì Çàïîðîçüêèì Íè-
çîâèì òà éîãî äåðæàâîþ — âñåñâ³òíüî â³äîìîþ Çàïîð³çüêîþ Ñ³÷÷þ (XVI-XVIII ñò.). Ï³âäåí-
íèé Áóã çàïîðîæö³ ââàæàëè äðóãîþ çà çíà÷åííÿì ð³÷êîþ ï³ñëÿ Äí³ïðà-Ñëàâóòè÷à. Íà òå-
ðèòîð³¿ ÂÁÓ çíàõîäèâñÿ Ãàðä — àäì³í³ñòðàòèâíèé öåíòð Áóãî-Ãàpäîâî¿ ïàëàíêè, íàéá³ëüøî¿
çà ðîçì³ðàìè ñåðåä òåðèòîð³àëüíèõ îäèíèöü Çàïîð³çüêî¿ ðåñïóáë³êè. Äîêóìåíòè ”Çà-
ïîð³çüêîãî àðõ³âó” ñâ³ä÷àòü, ùî ðèáà ëîâèëàñü òóò ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³, ïðè÷îìó ïåðåâàæíî
ö³ííèõ ïîð³ä. Öå ï³äòâåðäæóþòü i àðõåîëîã³÷í³ ðîçêîïêè. Ì³ñöÿìè íà ð³÷ö³ ùå i ñüîãîäí³
çáåðåãëèñü çàëèøêè ãàðäiâ (ãðåáë³ äëÿ âèëîâó ðèáè, ÿê³ ñêëàäàëèñÿ ç âåëèêîãî êàì³ííÿ,
óëàìê³â ñêåëü òîùî). Ïîðîãè Ï³âäåííîãî Áóãó ìàþòü ì³ñöåâó íàçâó — áðîÿêè. ²ç íèìè, ÿê
i ç áàãàòüìà îñòðîâàìè òà ñêåëÿìè, ïîâ’ÿçàíà çíà÷íà ê³ëüê³ñòü çàïîð³çüêî-ãàéäàìàöüêèõ ëå-
ãåíä, ïåðåêàç³â. Âîíè áóëè ñâ³äêàìè êîçàöüêèõ ñòàðîæèòíîñòåé òà áóâàëüùèí. Ïðî ìèíóëå
íàì ãîâîðÿòü ¿õ íàçâè: îñòð³â êîçàêà Ìàìàÿ, Çàïîð³çüêà áðîÿêà, ñêåë³ Òóðåöüêèé ñò³ë i Ïó-
ãà÷, Êîçàöüêi âîðîòà òà ³íø³. Óðî÷èùå Ïpîò³÷ ç êîçàöüêîþ ñâÿòèíåþ — Ïpîòè÷àíñüêîþ ñêå-
ëåþ — áóëî â³äîìå â óñüîìó Çàïîðîçüêîìó êðà¿.
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: äåðæàâíèé âîäíèé ôîíä. Ïðèëåãë³ çåìë³: ïî-
íàä 30 ì³ñöåâèõ ãðîìàä.
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: äåðæàâíå. Ïðèëåãë³
çåìë³: áëèçüêî 100 ïðîìèñëîâèõ ³ àãðàðíèõ ï³äïðèºìñòâ; íàéá³ëüøèé êîðèñòóâà÷ — ïðîìèñ-
ëîâå îá’ºäíàííÿ ”Ï³âäåííî-Óêðà¿íñüêà àòîìíà ñòàíö³ÿ”. 
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: ÂÁÓ:
Ïðîåêò — çàðåãóëþâàííÿ ð³÷êè ³ çàïîâíåííÿ (ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ) ðóñëîâîãî Îëåê-
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ñàíä³âñüêîãî âîäîñõîâèùà. Ó ìèíóëîìó — áóä³âíèöòâî Êîñòÿíòèí³âñüêîãî âîäîñõîâèùà.
Íèí³ — ñòâîðåííÿ êàð’ºð³â ó ïðèáåðåæí³é ñìóç³ ³ âîäîîõîðîíí³é çîí³. Ïðèëåãë³ çåìë³: Ïðî-
åêò — ïîäàëüøà ðîçáóäîâà ÀÅÑ (4-é áëîê). Íèí³ — ïðîìèñëîâ³ òà ïîáóòîâ³ ñòîêè ì³ñò Ïåð-
âîìàéñüê òà Þæíîóêðà¿íñüê, çìèâ ó ð³÷êó ç àãðîëàíäøàôò³â. Ó ìèíóëîìó — çàðåãóëþâàí-
íÿ ñòîêó ð. Ï³âäåííèé Áóã ãðåáëÿìè Ïåðâîìàéñüêî¿ ³ Âîçíåñåíñüêî¿ ÃÅÑ.
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ñòâîðåííÿ ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó (ÐËÏ)
”Ãðàí³òíî-ñòåïîâå Ïîáóææÿ” (ñòâîðåíî çã³äíî ç ð³øåííÿì Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè
¹ 27 â³ä 18.03.1994 òà ðîçøèðåíî ð³øåííÿìè Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè ¹ 10 â³ä
28.04.1995 ³ ¹ 7 â³ä 25.10.1996). 
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óê-
ðà¿íè ”Ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó ïðîãðàìó ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîìåðåæ³ íà ïåð³îä äî
2015 ð” òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ ìàº óâ³éòè äî ñêëàäó íàö³îíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàðêó, ÿêèé ìàº
áóòè ñòâîðåíèé íà áàç³ ÐËÏ ”Ãðàí³òíî-ñòåïîâå Ïîáóææÿ”. 
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäÿòüñÿ çã³äíî ç íàóêîâîþ
ïðîãðàìîþ ÐËÏ ”Ãðàí³òíî-ñòåïîâå Ïîáóææÿ” (íàóêîâèé êóðàòîð — ²íñòèòóò çîîëîã³¿
³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðà¿íè) ³ç çàëó÷åííÿì ôàõ³âö³â ÍÀÍ Óêðà¿íè òà íèçêè
â³ò÷èçíÿíèõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. 
Íèí³øí³é ñòàí ïðèðîäîîõîðîííî¿ îñâ³òè: Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ïðîâîäèëè ³ ïðîâîäÿòü ó÷áî-
âî-íàóêîâó ïðàêòèêó ç³ ñòóäåíòàìè â³ò÷èçíÿí³ âóçè: Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò
³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, Ìèêîëà¿âñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò, Îäåñüêèé óí³âåðñèòåò
³ì. ². ². Ìå÷í³êîâà, Í³æèíñüêèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Ì. Â. Ãîãîëÿ, Êè¿âñüêèé ïåäà-
ãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Ì. Ï. Äðàãîìàíîâà. Ïðè îô³ñ³ ÐËÏ ”Ãðàí³òíî-ñòåïîâå Ïîáóææÿ”
ñòâîðþºòüñÿ ïðèðîäíè÷èé ìóçåé ³ öåíòð â³äâ³äóâàíü. Âèäàíî äâà áóêëåòè, ðîçðîáëåíî êîì-
ïëåêò íàóêîâî-ïîïóëÿðíèõ ïëàêàò³â.
Íèí³øí³é ñòàí ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó: Ðåêðåàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ êîîðäèíóº
äèðåêö³ÿ ÐËÏ ”Ãðàí³òíî-ñòåïîâå Ïîáóææÿ”. Ñëóæáà ðåêðåàö³¿ ðåã³îíàëüíîãî ïàðêó ðîçðî-
áèëà ³ óñï³øíî âïðîâàäæóº äåê³ëüêà ï³øîõ³äíèõ åêñêóðñ³é òåðèòîð³ºþ ÂÁÓ. Ïðèâàòíà
ô³ðìà ”Ïîáóææÿ òóð” ó âçàºìîä³¿ ç ÐËÏ ðîçðîáèëà, ñåðòèô³êóâàëà ³ çä³éñíþº äâà âîäí³
ìàðøðóòè. Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ (óðî÷èùå Ïðîò³÷) ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â ïðîâîäÿòüñÿ
íàö³îíàëüí³ ³ ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ (êóáîê Ï³âäåííîãî Áóãó) ³ç âîäíîãî ñëàëîìó, à òàêîæ ³ç
ñêåëåëàç³ííÿ (óðî÷èùå Ãàðä, ñêåëÿ Ñòóïà òîùî). 
Þðèñäèêö³ÿ: ÐËÏ ”Ãðàí³òíî-ñòåïîâå Ïîáóææÿ” ï³äïîðÿäêîâàíèé Ìèêîëà¿âñüê³é îáëàñí³é
äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿.
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: ÐËÏ ”Ãðàí³òíî-ñòåïîâå Ïîáóææÿ”. Àäðåñà: âóë. Êîëãîñïíà, ñ. Ìèã³ÿ,
Ïåðâîìàéñüê³é ðàéîí, Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü, òåë.: (051) 616 13 70, e-mail: granit@prm.mk.ua.
Á³áë³îãðàô³÷í³ äæåðåëà:

1) Ãåîãðàô³÷íà åíöèêëîïåä³ÿ Óêðà¿íè. /Â³äï. ðåä. Î. Ì. Ìàðèíè÷ — Ê. ÓÅ, 1989. — Ò. 1 —
416 ñ. 

2) Çàêîí Óêðà¿íè Ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó ïðîãðàìó ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿
ìåðåæ³ Óêðà¿íè íà 2000–2015 ðîêè // ÂÐ Óêðà¿íè. Çàêîí Óêðà¿íè ¹ 1989-III
â³ä 21.09.2000. — Ê., 1999. — C. 13–22.

3) ×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè: Òâàðèííèé ñâ³ò — Ê.: ÓÅ, 1994. — 464ñ. 
4) ×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè: Ðîñëèííèé ñâ³ò — Ê.: ÓÅ, 1996. — 608 ñ.
5) Ë³òîïèñ ïðèðîäè ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó ”Ãðàí³òíî-ñòåïîâå Ïîáóææÿ” (ðó-

êîïèñ). Ò. ², ²².
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10. Ï³âí³÷íî-ñõ³äíà ÷àñòèíà Êè¿âñüêîãî âîäîñõîâèùà

Óêëàäà÷³:
Ïðÿäêî Îëåíà ²âàí³âíà, ê.á.í., íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Ì³æâ³äîì÷î¿ êîìïëåêñíî¿ ëàáîðà-

òîð³¿ íàóêîâèõ îñíîâ çàïîâ³äíî¿ ñïðàâè, ²íñòèòóò áîòàí³êè ³ì. Ì. Ã. Õîëîäíîãî ÍÀÍÓ,
âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 2, Êè¿â, 01601, òåë./ ôàêñ: (044) 272 3220, e-mail:
postmaster@ligazap.kiev.ua;

Äóáèíà Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, ä.á.í., ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, ²íñòèòóò áîòàí³êè
³ì. Ì. Ã. Õîëîäíîãî ÍÀÍÓ, âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 2, Êè¿â, 01601, òåë.: (044) 234 8334,
e-mail: geobot@ukr.net;

Ãàâðèñü Ãë³á Ãåîðã³éîâè÷, ê.á.í., ²íñòèòóò çîîëîã³¿ ³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðà¿íè,
âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 15, Êè¿â, 01601, òåë.: (044) 235 0112, e-mail: gavris@izan.kiev.ua.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 1 êâ³òíÿ 2005 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 51°09' ïí. ø., 30°34' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: Ñõ³äíà ìåæà óã³ääÿ ïðîñòÿãàºòüñÿ äî 4 êì íà çàõ³ä â³ä ñ. Ëîøàêîâà Ãóòà, çà
1 êì íà çàõ³ä â³ä ñ. Êîñà÷³âêà, óçäîâæ ñ³ë Òóæàð, Ñîðîêîøè÷³, çà 1 êì íà çàõ³ä â³ä ñ. Âàñè-
ëåâà Ãóòà (ïåðø³ ÷îòèðè ñåëà — Êîçåëåöüêîãî ðàéîíó, îñòàííº — ×åðí³ã³âñüêîãî ðàéîíó
×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³). Çàõ³äíà ³ ï³âäåííà ìåæ³ óã³ääÿ çá³ãàþòüñÿ ç ãðàíèöåþ Êè¿âñüêî¿ ³
×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñòåé. ÂÁÓ ðîçòàøîâàíå çà 46 êì íà ï³âäåííèé çàõ³ä â³ä ì. ×åðí³ãîâà
(301 òèñ. æèòåë³â), çà 20 êì íà ï³âí³÷íèé çàõ³ä â³ä ì. Îñòåð ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³
(8,4 òèñ. æèòåë³â). Äîâæèíà ÂÁÓ — 32,6 êì.
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 113 ì, ñåðåäíÿ — 116,5 ì, ìàêñèìàëüíà — 120 ì.
Ïëîùà: 25600 ãà.
Îãëÿä: Âêëþ÷àº ÷àñòèíó Êè¿âñüêîãî âîäîñõîâèùà ³ ïðèáåðåæíó ñìóãó, ïðèëåãëó äî íüîãî
ç³ ñõîäó, à òàêîæ âåëèêó ê³ëüê³ñòü äð³áíèõ îñòðîâ³â ç áàãàòîþ ôàóíîþ õðåáåòíèõ.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 2, 5, 8.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(2) Ï³âí³÷íà ÷àñòèíà Êè¿âñüêîãî âîäîñõîâèùà º îäíèì ³ç íàéá³ëüøèõ íà Ïîë³ññ³ ì³ñöü
êîíöåíòðàö³¿ âîäíî-áîëîòÿíèõ ïòàõ³â. Äî Äîäàòêó ² Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿ çàíåñåíî äâà
âèäè ðîñëèí, ùî òðàïëÿþòüñÿ ó ÂÁÓ: ñàëüâ³í³þ ïëàâàþ÷ó Salvinia natans ³ âîäÿíèé
ãîð³õ ïëàâàþ÷èé Trapa natans. Äî Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè çàíåñåíî óãðóïîâàííÿ ëàòàò-
òÿ á³ëîãî Nymphaea alba òà ñí³æíî-á³ëîãî N. candida, ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar lutea, âî-
äÿíîãî ãîð³õà ïëàâàþ÷îãî, ñàëüâ³í³¿ ïëàâàþ÷î¿. Âèÿâëåíî 9 âèä³â âèùèõ ñóäèííèõ
ðîñëèí ³ 13 âèä³â õðåáåòíèõ, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè.

(5) Ï³ä ÷àñ ì³ãðàö³é ðåãóëÿðíî ñêóï÷óºòüñÿ ê³ëüêà äåñÿòê³â òèñÿ÷ âîäíî-áîëîòÿíèõ ïòàõ³â.
(8) ÂÁÓ º âàæëèâèì äëÿ íåðåñòó òà íàãóëó ìîëîäíÿêó áàãàòüîõ âèä³â ðèá.

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Çà ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè (1968)
ÂÁÓ íàëåæèòü äî çîíè ì³øàíèõ ë³ñ³â, îáëàñò³ ×åðí³ã³âñüêîãî Ïîë³ññÿ, Äí³ïðîâñüêî-Äåñ-
íÿíñüêîãî ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íîãî ðàéîíó; çà ãåîáîòàí³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè (1977) —
äî ªâðîïåéñüêî¿ øèðîêîëèñòÿíîë³ñîâî¿ îáëàñò³, Ñõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ïðîâ³íö³¿, Ïîë³ñüêî¿
ï³äïðîâ³íö³¿, ×åðí³ã³âñüêî-Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüêîãî ãåîáîòàí³÷íîãî îêðóãó äóáîâî-ñîñíîâèõ òà
ñîñíîâèõ ë³ñ³â, Îñòåðñüêîãî ãåîáîòàí³÷íîãî ðàéîíó ñîñíîâèõ ë³ñ³â çåëåíîìîõîâèõ òà ëèøàé-
íèêîâèõ, åâòðîôíèõ îñîêîâèõ áîë³ò òà ñïðàâæí³õ ëóê.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: Áëèçüêî äâîõ òðåòèí ÂÁÓ çàéìàº Êè¿âñüêå âîäîñõîâèùå. Ð³âåíü
âîäè º íàéâèùèì ó òðàâí³-÷åðâí³, íàéíèæ÷èì — â ëþòîìó-áåðåçí³. Ãëèáèíà âîäîñõîâèùà
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çá³ëüøóºòüñÿ íà çàõ³ä òà ï³âäåíü.
Íà ï³âíî÷³ çàòîïëåííÿ çàïëàâè º
íåçíà÷íèì. Ãëèáèíà âîäè â ðàéîí³
ôàðâàòåðó ñòàíîâèòü 5–7 ìåòð³â.
ÂÁÓ âêëþ÷àº âåëèêó ê³ëüê³ñòü
äð³áíèõ îñòðîâ³â òà ï³âîñòðîâ³â.
Íà ï³âäåííîìó ñõîä³ ÂÁÓ º íåâå-
ëèêà ä³ëÿíêà ïåðøî¿ íàäçàïëàâíî¿
òåðàñè Äí³ïðà, ñôîðìîâàíà ï³ùà-
íèìè â³äêëàäàìè ³ âêðèòà ñîñíî-
âèì ë³ñîì. Ó âîäîñõîâèù³ ïåðåâà-
æàþòü ìóëèñò³ òà ìóëèñòî-ï³ùàí³
äîíí³ â³äêëàäè; çà ìåæàìè âîäî-
ñõîâèùà — áîëîòí³, òîðôóâàòî-áî-
ëîòí³, äåðíîâ³ òà äåðíîâî-ï³äçî-
ëèñò³ ´ðóíòè. Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà
íàéòåïë³øîãî ì³ñöÿ (ëèïíÿ) —
+20,3°C, íàéõîëîäí³øîãî (ñ³÷íÿ) —
–6,6°C. Ñåðåäíÿ ð³÷íà ê³ëüê³ñòü
îïàä³â ñòàíîâèòü 534 ìì.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿
òåðèòîð³¿: Óã³ääÿ ðîçòàøîâàíå ïå-
ðåâàæíî ó çàïëàâ³ Äí³ïðà, âîäîç-
áîðîì òåðèòîð³¿ º âåëèêà ÷àñòèíà
éîãî áàñåéíó. ²ç çàõîäó òà ï³âäíÿ
ÂÁÓ ïðîñòÿãàºòüñÿ âîäîñõîâèùå,
ç³ ñõîäó — çäåá³ëüøîãî çàë³ñíåí³
ä³ëÿíêè ç äåðíîâî-ï³äçîëèñòèìè
´ðóíòàìè òà ñîñíîâèìè ë³ñàìè.
Òèï ÂÁÓ: 6, W, Õf.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: Ì³ëêî-
âîääÿ ãëèáèíîþ ïîíàä 50 ñì çàé-
ìàþòü óãðóïîâàííÿ ñïðàâæíüî¿
âîäÿíî¿ ðîñëèííîñò³ ç äîì³íóâàí-
íÿì ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar lutea,
ëàòàòòÿ á³ëîãî Nymphaea alba,
ðäåñíèê³â ãðåá³í÷àñòîãî Pota-

mogeton pectinatus, ïðîíèçàíîëèñòîãî P. perfoliatus, Áåðõòîëüäà P. berchtoldii òà áëèñêó÷îãî
P. lucens, âîäÿíîãî ãîð³õà ïëàâàþ÷îãî Trapa natans, åëîäå¿ êàíàäñüêî¿ Elodea canadensis, âî-
äîïåðèö³ êîëîñèñòî¿ Myriophyllum spicatum. Íà ãëèáèí³ äî 50 ñì ïîøèðåí³ óãðóïîâàííÿ ç
äîì³íóâàííÿì âîäÿíîãî ð³çàêà àëîåâèäíîãî Stratiotes aloides, ñòð³ëîëèñòà ñòð³ëîëèñòîãî
Sagittaria sagittifolia, áóëüáîêîìèøà ìîðñüêîãî Bolboschoenus maritimus, ëåïåøíÿêà âåëèêîãî
Glyceria maxima, îìåãà âîäÿíîãî Oenanthe aquatica, î÷åðåòó çâè÷àéíîãî Phragmites australis,
ñõåíîïëåêòó îçåðíîãî Schoenoplectus lacustris, ðîãîç³â âóçüêîëèñòîãî Typha angustifolia òà øè-
ðîêîëèñòîãî T. latifolia òà ³í. Ñåðåä öåíîç³â ïëàâàþ÷èõ ðîñëèí ïîøèðåí³ óãðóïîâàííÿ ñï³ðî-
äåëè áàãàòîêîðåíåâî¿ Spirodela polyrrhiza, ðÿñêè òðèáîðîçåí÷àñòî¿ Lemna trisulca, ñàëüâ³í³¿
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ïëàâàþ÷î¿ Salvinia natans. Íà çíèæåíèõ òåðèòîð³ÿõ, ùî çàòîïëþþòüñÿ íà òðèâàëèé ÷àñ, ïå-
ðåâàæàþòü óãðóïîâàííÿ ç äîì³íóâàííÿì áóëüáîêîìèøà ìîðñüêîãî Bolboschoenus maritimus,
ñóñàêà çîíòè÷íîãî Butomus umbellatus, îñîêè ãîñòðî¿ Carex acuta, íà á³ëüø êîðîòêèé — ç
äîì³íóâàííÿì âîäÿíîãî õð³íó áîëîòíîãî Rorippa palustris, æèâîêîñòó ë³êàðñüêîãî Symphytum
officinale, êàëþæíèö³ áîëîòíî¿ Caltha palustris.

Óçäîâæ áåðåãà º ä³ëÿíêè ÷àãàðíèêîâèõ áîë³ò ç ïåðåâàæàííÿì âåðáè ïîïåëÿñòî¿ Salix
cinerea ³ îñîêîâî-ã³ïíîâèõ — ç äîì³íóâàííÿì îñîê îìñüêî¿ Carex omskiana òà ñèòíè÷êîâèä-
íî¿ C. juncella, îñíîâí³ ïëîù³ ÿêèõ ðîçòàøîâàí³ ó ï³âí³÷í³é ÷àñòèí³ ÂÁÓ. Ó ïðèòåðàñí³é ÷à-
ñòèí³ çàïëàâè òà ïî çíèæåíèõ êðàÿõ îñòðîâ³â òðàïëÿþòüñÿ â³ëüõîâ³ ë³ñè ç äîì³íóâàííÿì
êðîïèâè äâîäîìíî¿ Urtica dioica, ðîçðèâ-òðàâè äð³áíîêâ³òêîâî¿ Impatiens parviflora, òåë³ïòå-
ðèñà áîëîòíîãî Thelypteris palustris. Îñòðîâè çíà÷íîþ ì³ðîþ âêðèò³ ìàëîïðîäóêòèâíèìè ñî-
ñíîâèìè ë³ñàìè ç ïåðåâàæàííÿì ó òðàâîñòî¿ çëàê³â, ïî çíèæåííÿõ — ç îæèíîþ íåñ³éñüêîþ
Rubus nessensis. Á³ëüø çíèæåí³ ì³ñöÿ çàéíÿò³ ë³ñàìè ç äîì³íóâàííÿì ó äåðåâîñòàí³ áåðåçè
ïîâèñëî¿ Betula pendula, îñèêè Populus tremula, âåðáè á³ëî¿ Salix alba. Íà íåçàòîïëåíèõ
ä³ëÿíêàõ òåðàñè äîì³íóþòü ñîñíîâ³ ë³ñè çåëåíîìîõîâ³ òà ÷îðíèöåâî-çåëåíîìîõîâ³.
Ö³ííà ôëîðà: Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ âèÿâëåíî âèäè ðîñëèí ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: àëüäðî-
âàíäó ïóõèð÷àñòó Aldrovanda vesiculosa, ñàëüâ³í³þ ïëàâàþ÷ó Salvinia natans, âîäÿíèé ãîð³õ
ïëàâàþ÷èé Trapa natans, áåðåçó íèçüêó Betulus humilis, ïàëü÷àòîêîð³ííèêè ì’ÿñî÷åðâîíèé
Dactylorhiza incarnata ³ òðàâíåâèé D. majalis, êîðó÷êè áîëîòíó Epipactis palustris ³ ìîðîçíè-
êîâèäíó Epipactis helleborine, çîçóëèíåöü áîëîòíèé Orchis palustris. Òðè ïåðø³ âèäè çàíåñåí³
òàêîæ äî Äîäàòêó ² Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿. ²ç âèä³â, ùî îõîðîíÿþòüñÿ â ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñò³,
â³äì³÷åíî îñîêó ñèòíè÷êîâèäíó Carex juncella, ñóíèö³ ìóñêóñí³ Fragaria moschata, î÷èòîê
øåñòèðÿäíèé Sedum sexangulare, ð³çóõó âåëèêó Najas major, ðÿñêó ãîðáàòó Lemna gibba, ëà-
òàòòÿ ñí³æíî-á³ëå Nymphaea candida, ùèòíèêè ãðåáåíÿñòèé Dryopteris cristata ³ àâñòð³éñüêèé
D. austriaca, âóæà÷êó çâè÷àéíó Ophioglossum vulgatum. Çíà÷íèé íàóêîâèé ³ åêîëîã³÷íèé ³íòå-
ðåñ ñòàíîâèòü íàÿâí³ñòü òàêèõ âèä³â, ÿê êàóë³í³ÿ ìàëà Caulinia minor, ð³çóõà ìîðñüêà Najas
marina, ïóõèðíèêè ìàëèé Utricularia minor òà çâè÷àéíèé U. vulgaris, âîëüô³ÿ áåçêîðåíåâà
Wolffia arrhiza. Äî Çåëåíî¿ êíèãè çàíåñåíî óãðóïîâàííÿ ëàòàòòÿ ñí³æíî-á³ëîãî òà á³ëîãî
Nymphaea alba, ñàëüâ³í³¿ ïëàâàþ÷î¿, âîäÿíîãî ãîð³õà ïëàâàþ÷îãî, êóøèðó ï³äâîäíîãî
Ceratophyllum submersum, ¿æà÷î¿ ãîë³âêè ìàëåíüêî¿ Sparganium minimum.
Ö³ííà ôàóíà: Çà ïðèáëèçíèìè ï³äðàõóíêàìè ôàóíó õðåáåòíèõ óã³ääÿ ñêëàäàþòü áëèçüêî
230 âèä³â. Îñíîâó òâàðèííèõ êîìïëåêñ³â ñêëàäàþòü âèäè âîäíî-áîëîòÿíîãî, êîëîâîäíîãî ³,
÷àñòêîâî, äåðåâíî-÷àãàðíèêîâîãî êîìïëåêñ³â. Ï³ñëÿ àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ á³ëüøà
÷àñòèíà òåðèòîð³¿ óã³ääÿ âèëó÷åíà ç ãîñïîäàðñüêîãî îáîðîòó ³ îõîðîíÿºòüñÿ, ùî ïåâíîþ
ì³ðîþ ñïðèÿº çáåðåæåííþ òâàðèííîãî ñâ³òó ðåã³îíó, íå äèâëÿ÷èñü íà ïîøèðåíå áðà-
êîíüºðñòâî ³ íåçàêîííó ðèáíó ëîâëþ.

Ññàâö³ ïðåäñòàâëåí³ ïåðåâàæíî çâè÷àéíèìè âèäàìè. Ç ïðåäñòàâíèê³â ×åðâîíî¿ êíèãè Óê-
ðà¿íè òóò â³äì³÷åí³ âèäðà ð³÷êîâà Lutra lutra, ãîðíîñòàé Mustela erminea òà íîðêà ºâðîïåéñü-
êà Mustela lutreola.

Ïòàõè. Îáøèðí³ ì³ëêîâîäí³ ä³ëÿíêè ç ÷èñëåííèìè çàðîñëèìè îñòðîâàìè òà çàðîñòÿìè âè-
ùî¿ âîäÿíî¿ ðîñëèííîñò³ ñëóãóþòü ì³ñöåì ìàñîâî¿ çóïèíêè íà ì³ãðàö³ÿõ âîäîïëàâíèõ ïòàõ³â
ç òàêèõ ðÿä³â, ÿê Ãàãàðîïîä³áí³ Gaviiformes, Ï³ðíèêîçîïîä³áí³ Podicipediformes, Ãóñåïîä³áí³
Anseriformes (Anser sp., Cygnus sp., Anas sp.), Ñèâêîïîä³áí³ Charadriiformes (Larus sp., Chlidoni-
as sp., Sterna sp.), Æóðàâëåïîä³áí³ Gruiformes (Fulica atra). Çàãàëüíà ÷èñåëüí³ñòü ì³ãðóþ÷èõ
ïòàõ³â ìîæå äîñÿãàòè 100–150 òèñ. îñîáèí. Ç âèä³â ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè â ïåðøó ÷åð-
ãó òðåáà çãàäàòè îðëàíà-á³ëîõâîñòà Haliaeetus albicilla, 4–6 ïàð ÿêîãî ãí³çäÿòüñÿ ó ïðèëåã-

Âîäíî-áîëîòí³ óã³ääÿ Óêðà¿íè

196



ëèõ ë³ñîâèõ ìàñèâàõ ïðàâîãî ³ ë³âîãî áåðåã³â. Îðëàíè â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä óòâîðþþòü
çíà÷í³ ñêóï÷åííÿ â ìåæàõ óã³ääÿ, ÷èñåëüí³ñòü ¿õ ìîæå äîñÿãàòè 50 îñîáèí. Ç ³íøèõ
ð³äê³ñíèõ õèæàê³â òóò íà ïðîëüîò³ áóâàþòü ñêîïà Pandion halietus òà áåðêóò Aquila chrysae-
tos, ó ãí³çäîâèé ïåð³îä òðàïëÿþòüñÿ çì³º¿ä Circaetus gallicus òà ìàëèé ï³äîðëèê Aquila poma-
rina. Â çíà÷í³é ê³ëüêîñò³ (çãðà¿ ïî 100–200 îñ.) çóïèíÿºòüñÿ íà àêâàòîð³¿ ï³ä ÷àñ ñåçîííèõ
ì³ãðàö³é ”÷åðâîíîêíèæíèé” ãîãîëü Bucephala clangula. Çóñòð³÷àºòüñÿ êðåõ ñåðåäí³é Mergus
serrator òà äóæå ð³äêî ÷åðíü á³ëîîêà Aythya nyroca. Íà ïðèáåðåæíèõ êîñàõ ³ ï³ùàíèõ îñòðî-
âàõ â íåâåëèê³é ê³ëüêîñò³ ãí³çäèòüñÿ êóëèê-ñîðîêà Haemantopus ostralegus òà ñïîðàäè÷íî ëå-
æåíü Burhinus oedicnemus. Ç ðåã³îíàëüíî ð³äê³ñíèõ ïòàõ³â ñë³ä â³äì³òèòè ÷åïóðó âåëèêó
Egretta alba, êîëîí³ÿ ÿêî¿ ç 50–150 ïàð ðîçòàøîâàíà â ïëàâíÿõ ãèðëà Ïðèï’ÿò³.

Ðèáè. Àêâàòîð³ÿ óã³ääÿ º äóæå âàæëèâîþ ÿê ãîëîâíå íåðåñòîâèùå ö³ííèõ âèä³â ðèá ó
Êè¿âñüêîìó âîäîñõîâèù³ òà ì³ñöå íàãóëó ðèáíîãî ìîëîäíÿêó. Äî íàéö³íí³øèõ âèä³â ðèá,
ùî òóò íåðåñòÿòüñÿ òà íàãóëþþòüñÿ, â³äíîñÿòüñÿ: êîðîï çâè÷àéíèé Cyprinus carpio, òîâñòî-
ëîáèêè á³ëèé Hypophthalmichthys molitrix ³ ñòðîêàòèé Aristichthys nobilis, àìóð á³ëèé Cteno-
pharyngodon idella, ãîëîâåíü Leuciscus cephalus, â’ÿçü çâè÷àéíèé Leuciscus idus, ëÿù çâè÷àé-
íèé Abramis brama, ñîì ºâðîïåéñüêèé Silurus glanis, ñóäàê çâè÷àéíèé Lucioperca lucioperca. 
Ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³: Åíåðãåòèêà, âîäíèé òðàíñïîðò, ïîñòà÷àííÿ âîäè.
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: äåðæàâíà âëàñí³ñòü (çåìë³ âîäíîãî òà ë³ñîâîãî
ôîíä³â). Ïðèëåãë³ çåìë³: ïåðåâàæíî äåðæàâíà âëàñí³ñòü (çåìë³ âîäíîãî òà ë³ñîâîãî ôîíä³â,
çåìë³ îáîðîííîãî ïðèçíà÷åííÿ).
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ: ÂÁÓ: ð³÷êîâèé òðàíñïîðò, ðèáíå ãîñïîäàðñòâî, ìèñëèâñüêå
ãîñïîäàðñòâî, ðåêðåàö³ÿ (òóðèçì), ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ïðèðîäîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü. Ïðè-
ëåãë³ çåìë³: ð³÷êîâèé òðàíñïîðò, ã³äðîåíåðãåòèêà, ðèáíå ãîñïîäàðñòâî, ìèñëèâñòâî, ðåêðåà-
ö³ÿ (òóðèçì), ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, âîäîïîñòà÷àííÿ.
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Òåðèòîð³þ âêëþ÷åíî äî Ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàð-
êó ”Ì³æð³÷èíñüêèé”. Ñòâîðåíî òðè ã³äðîëîã³÷í³ çàêàçíèêè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ.
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Á³îð³çíîìàí³òòÿ äåòàëüíî íå
âèâ÷àëè, êàðòà ðîñëèííîñò³ íå ñêëàäåíà.
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Ó 1960–1970-õ ðð. ðîñëèíí³ñòü òà õàðàêòåð
çàðîñòàííÿ âîäîñõîâèùà âèâ÷àëè Ê. Ê. Çåðîâ òà ². Ë. Êîðåëÿêîâà. Ó 1985 ð. âîäíó ðîñ-
ëèíí³ñòü âèâ÷àâ Ä. Â. Äóáèíà, ó 2003 ð. ðîñëèíí³ñòü ³ ôëîðó ñóäèííèõ ðîñëèí — Î. ². Ïðÿä-
êî, ôàóíó õðåáåòíèõ — Ì. Ë. Êëºñòîâ, êîìàõ — Ç. Ë. Áåðåñò. 
Íèí³øí³é ñòàí ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó: Òåðèòîð³ÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ìèñëèâñüêå óã³ääÿ. Íà
áåðåç³ âîäîñõîâèùà º äåê³ëüêà ìèñëèâñüêèõ áàç.
Þðèñäèêö³ÿ: Òåðèòîð³àëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíà — Êîçåëåöüêèé òà ×åðí³ã³âñüêèé ðàéîíè ×åð-
í³ã³âñüêî¿ îáëàñò³.
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: 1) Ì³æð³÷èíñüêèé ðåã³îíàëüíèé ëàíäøàôòíèé ïàðê. Àäðåñà: âóë. Ëåí³-
íà, 53, ñ. Ëåáåä³âêà, Âèøãîðîäñüêèé ðàéîí, Êè¿âñüêà îáë., 07360, òåë./ôàêñ: (044) 229 55 61;
2) Êè¿âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â Äí³ïðîâñüêîãî áàñåéíîâîãî óïðàâë³ííÿ
âîäíèõ ðåñóðñ³â. Àäðåñà: âóë. Êè¿âñüêà, 10, ì. Âèøãîðîä, Êè¿âñüêà îáëàñòü, 07300, òåë./ôàêñ:
(04469) 546 95, e-mail: dbuvr@ukr.net.
Á³áë³îãðàô³÷í³ äæåðåëà:

1) Ãåéíû Ñ., Ãîðáèê Â. Ï., Ãóñàê Ø., Êëîêîâ Â. Ì. Ñîîáùåñòâà âåðõíåé ÷àñòè Êèåâñêî-
ãî âîäîõðàíèëèùà // Êëàññèôèêàöèÿ ðàñòèòåëüíîñòè ÑÑÑÐ. — Ì.: ÌÃÓ, 1986. —
Ñ. 39–47.
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2) Äóáèíà Ä. Â. Ïîøèðåííÿ, ô³òîöåíîëîã³ÿ òà ïðîäóêòèâí³ñòü ëàòàòòºâèõ ó âîäîñõîâèùàõ
Äí³ïðîâñüêîãî êàñêàäó // Óêð. áîò. æóðí. — 1973. — Ò. 30. — ¹ 6. — Ñ. 694–702.

3) Çåðîâ Ê. Ê. Ôîðìèðîâàíèå ðàñòèòåëüíîñòè è çàðàñòàíèå âîäîõðàíèëèù Äíåïðîâñêîãî
êàñêàäà. — Êèåâ: Íàóêîâà äóìêà, 1976. — 142 ñ.

4) Êëåñòîâ Í. Ë. Ôîðìèðîâàíèå îêîëîâîäíûõ îðíèòîêîìïëåêñîâ ïîä âëèÿíèåì ãèäðîñòðî-
èòåëüñòâà (íà ïðèìåðå ð. Äíåïð). — Êèåâ: Èíñòèòóò çîîëîãèè ÀÍ ÓÑÑÐ, 1991. — 70 ñ.

5) Êîðåëÿêîâà ². Ë. Åêîëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà âîäíî¿ ðîñëèííîñò³ Âåðõíüîãî Äí³ïðà //
Ïèòàííÿ åêîëîã³¿ ³ öåíîëîã³¿ âîäíèõ îðãàí³çì³â Äí³ïðà. — Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ,
1963. — Ñ. 3–14.

6) Êîðåëÿêîâà È. Ë. Ðàñòèòåëüíûé ïîêðîâ ìåëêîâîäèé çîíû Êèåâñêîãî âîäîõðàíèëè-
ùà // Êèåâñêîå âîäîõðàíèëèùå. — Êèåâ: Íàóêîâà äóìêà, 1972. — Ñ. 135–155.

7) Êîðåëÿêîâà È. Ë. Ðàñòèòåëüíîñòü Äíåïðîâñêèõ âîäîõðàíèëèù: Àâòîðåô. äèñ ... ä-ðà
áèîë. íàóê. — Êèøèíåâ, 1982. — 42 ñ.

8) Êîðåëÿêîâà È. Ë., Ãîðáèê Â. Ï. Ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå çàðàñòàíèå âîäîõðàíèëèù, è
îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè ýòîãî ïðîöåññà // Ðàñòèòåëüíîñòü è áàêòåðèàëüíîå íàñåëå-
íèå Äíåïðà è åãî âîäîõðàíèëèù. — Êèåâ, 1989. — Ñ. 12–20. 

9) Ïðÿäêî Î. ². Öåíîòè÷íå òà ôëîðèñòè÷íå ð³çíîìàí³òòÿ ÐËÏ ”Ì³æð³÷èíñüêèé”
(×åðí³ã³âñüêà îáë.) // Â³ñí. Çàïîð³çüêîãî äåðæ. óí-òó. — 2004. — ¹ 1. — Ñ. 190–195.

10) Öååá ß. ß., Ìàéñòðåíêî Þ. Ã. Êèåâñêîå âîäîõðàíèëèùå. Ãèäðîõèìèÿ, ãèäðîáèîëîãèÿ,
ïðîäóêòèâíîñòü. — Êèåâ: Íàóêîâà äóìêà, 1972. — 460 ñ.

11) ²ÂÀ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè: òåðèòîð³¿, âàæëèâ³ äëÿ çáåðåæåííÿ âèäîâîãî ð³çíîìàí³òòÿ òà
ê³ëüê³ñíîãî áàãàòñòâà ïòàõ³â. — Çà ðåä. Î. Ìèêèòþêà. — Êè¿â: ÑîôòÀÐÒ, 1999. — 324 ñ. 

11. Çàïëàâà Äåñíè ì³æ ì. Îñòåð òà ñ. Ñìîëèí

Óêëàäà÷³:
Ïðÿäêî Îëåíà ²âàí³âíà, ê.á.í., íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Ì³æâ³äîì÷î¿ êîìïëåêñíî¿ ëàáîðà-

òîð³¿ íàóêîâèõ îñíîâ çàïîâ³äíî¿ ñïðàâè, ²íñòèòóò áîòàí³êè ³ì. Ì. Ã. Õîëîäíîãî ÍÀÍÓ,
âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 2, Êè¿â, 01601, òåë./ ôàêñ: (044) 272 3220, e-mail:
postmaster@ligazap.kiev.ua;

Ãàâðèñü Ãë³á Ãåîðã³éîâè÷, ê.á.í., ²íñòèòóò çîîëîã³¿ ³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðà¿íè,
âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 15, Êè¿â, 01601, òåë.: (044) 235 0112, e-mail: gavris@izan.kiev.ua.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 29 ÷åðâíÿ 2005 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 51°06' ïí. ø., 30°56' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: Çíàõîäèòüñÿ â çàïëàâ³ Äåñíè â ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñò³ ì³æ ì. Îñòåð
(8,4 òèñ. æèòåë³â) íà ï³âäí³ òà ñåëàìè Íàäèí³âêà ³ Ñìîëèí íà ï³âíî÷³. Äîâæèíà ÂÁÓ ñòà-
íîâèòü 38,4 êì.
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 98 ì, ñåðåäíÿ — 105 ì, ìàêñèìàëüíà — 120 ì.
Ïëîùà: 23650 ãà.
Îãëÿä: ª çàïëàâîþ ð. Äåñíè ç îêðåìèìè ä³ëÿíêàìè íàäçàïëàâíî¿ òåðàñè. Ïåðåâàæàº ëó÷íà
ðîñëèíí³ñòü.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 1, 2.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(1) ÂÁÓ ÿâëÿº ñîáîþ ä³ëÿíêó çàïëàâè çíà÷íî¿ ïëîù³ ç ìàéæå íåçì³íåíèì ã³äðîëîã³÷íèì
ðåæèìîì — çáåðåãëèñÿ âåñíÿí³ ïîâåí³, ìåàíäðóâàííÿ ðóñëà. Âåëèêîþ º ð³çíîìàí³òí³ñòü
ëó÷íî¿ ðîñëèííîñò³. 

Âîäíî-áîëîòí³ óã³ääÿ Óêðà¿íè

198



(2) Òóò âèÿâëåíî âèäè ðîñëèí ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: çîçóëèíö³ æèëêóâàòèé Orchis
nervulosa òà áîëîòíèé O. palustris, ïàëü÷àòîêîð³ííèê ì’ÿñî÷åðâîíèé Dactylorhiza incar-
nata, ñàëüâ³í³þ ïëàâàþ÷ó Salvinia natans, à òàêîæ äåê³ëüêà âèä³â ðîñëèí, ÿê³ îõîðîíÿ-
þòüñÿ ó ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñò³. Âèÿâëåíî óãðóïîâàííÿ ç äîì³íóâàííÿì ëàòàòòÿ á³ëîãî
Nymphaea alba òà ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar lutea, çàíåñåí³ äî Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè.
Âèÿâëåíî 9 âèä³â õðåáåòíèõ, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè (îñîáëèâî âàæëè-
âîþ º òåðèòîð³ÿ äëÿ êóëèêà-ñîðêè Haematopus ostralegus), ³ 2 âèäè (âèäðà ð³÷êîâà Lutra
lutra ³ äåðêà÷ Crex crex) — äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó.

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Çà ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè (1968)
ÂÁÓ íàëåæèòü äî çîíè ì³øàíèõ ë³ñ³â, îáëàñò³ ×åðí³ã³âñüêîãî Ïîë³ññÿ, Äí³ïðîâñüêî-Äåñ-
íÿíñüêîãî ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íîãî ðàéîíó; çà ãåîáîòàí³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè (1977) —
äî ªâðîïåéñüêî¿ øèðîêîëèñòÿíîë³ñîâî¿ îáëàñò³, Ñõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ïðîâ³íö³¿, Ïîë³ñüêî¿
ï³äïðîâ³íö³¿, ×åðí³ã³âñüêî-Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüêîãî ãåîáîòàí³÷íîãî îêðóãó äóáîâî-ñîñíîâèõ òà
ñîñíîâèõ ë³ñ³â, Îñòåðñüêîãî ãåîáîòàí³÷íîãî ðàéîíó ñîñíîâèõ ë³ñ³â çåëåíîìîõîâèõ òà ëèøàé-
íèêîâèõ, åâòðîôíèõ îñîêîâèõ áîë³ò ³ ñïðàâæí³õ ëóê.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: ÂÁÓ ÿâëÿº ñîáîþ çàïëàâó ð. Äåñíè (ë³âà ïðèòîêà Äí³ïðà) ç îê-
ðåìèìè ä³ëÿíêàìè ïåðøî¿ íàäçàïëàâíî¿ òåðàñè. Øèðèíà çàïëàâè — áëèçüêî 6 êì. Ðóñëî
çâèâèñòå, º áàãàòî çàòîê ³ ñòàðèöü. Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà íàéõîëîäí³øîãî ì³ñÿöÿ (ñ³÷íÿ) —
–6,4°C, íàéòåïë³øîãî ì³ñÿöÿ (ëèïíÿ) — +19,3°C. Ñåðåäíÿ ð³÷íà ê³ëüê³ñòü îïàä³â ñòàíîâèòü
560 ìì. ¥ðóíòè ïåðåâàæíî ëó÷í³ òà äåðíîâ³.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: ÂÁÓ çíàõîäèòüñÿ â íèæí³é òå÷³¿ ð. Äåñíè, òî-
ìó âîäîçáîðîì òåðèòîð³¿ º á³ëüøà ÷àñòèíà ¿¿ áàñåéíó (éîãî çàãàëüíà ïëîùà — 88,9 òèñ. êì2).
Ñåðåäíÿ âèòðàòà âîäè Äåñíè — 361 ì3/ñåê.
Ã³äðîëîã³÷íà ö³íí³ñòü: ÂÁÓ º âàæëèâèì äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ÷èñòîòè âîäè â Äåñí³ íèæ÷å çà
òå÷³ºþ, äå çä³éñíþºòüñÿ âîäîçàá³ð äëÿ ì. Êèºâà.
Òèï ÂÁÓ: Ì, Ð, U, W, Õf.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: Âåëèê³ ïëîù³ ÂÁÓ çàéìàþòü ñïðàâæí³ ëóêè, ùî õàðàêòåðíî äëÿ
çàïëàâè Äåñíè. Òóò ïðåäñòàâëåí³ óãðóïîâàííÿ êîñòðèö³ ëó÷íî¿ Festuca pratensis, ëèñîõâî-
ñòà ëó÷íîãî Alopecurus pratensis, ì³òëèö³ òîíêî¿ Agrostis tenuis, òîíêîíîãà ëó÷íîãî Poa
pratensis. Ìåíøèìè º ïëîù³ ëóê ç äîì³íóâàííÿì îñîêè ãîñòðî¿ Carex acuta òà ùó÷íèêà
äåðíèñòîãî Deschampsia caespitosa. Çíèæåí³ ä³ëÿíêè ðåëüºôó çàéìàþòü åâòðîôí³ áîëîòà,
ïåðåâàæíî îñîêîâ³ — ç îñîêàìè îìñüêîþ Carex omskiana òà çáëèæåíîþ C. appropinquata.
Âîäíà òà ïðèáåðåæíî-âîäíà ðîñëèíí³ñòü º ð³çíîìàí³òíîþ. Ñìóãè ïðèáåðåæíî-âîäíî¿
ðîñëèííîñò³ óòâîðåí³ çäåá³ëüøîãî óãðóïîâàííÿìè ëåïåøíÿêó âåëèêîãî Glyceria maxima,
ñòð³ëîëèñòó ñòð³ëîëèñòîãî Sagittaria sagittifolia. Ñåðåä ñïðàâæíüî¿ âîäíî¿ ðîñëèííîñò³ ïî-
øèðåí³ öåíîçè ðäåñíèêà ïðîíèçàíîëèñòîãî Potamogeton perfoliatus, êóøèðó òåìíî-çåëåíî-
ãî Ceratophyllum demersum. ª ë³ñè â³ëüõè ÷îðíî¿ Alnus glutinosa ç äîì³íóâàííÿì êðîïèâè
æàáð³éîëèñòî¿ Urtica galeopsifolia, ùó÷íèêà äåðíèñòîãî, òåë³ïòåðèñà áîëîòíîãî Thelypteris
palustris, îñîêè ãîñòðîâèäíî¿ Carex acutiformis. Ïåðåâàæíî ó ïðèðóñëîâ³é ÷àñòèí³ çàïëà-
âè òðàïëÿþòüñÿ ë³ñè ç äîì³íóâàííÿì òîïîëü ÷îðíî¿ Populus nigra òà á³ëî¿ P. alba. Òðàï-
ëÿþòüñÿ ðîçð³äæåí³ ä³áðîâè ç ëó÷íèìè òà ë³ñîâèìè âèäàìè. Íàäçàïëàâíà òåðàñà âêðèòà
ïåðåâàæíî ñîñíîâèìè ë³ñàìè.
Ö³ííà ôëîðà: Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ âèÿâëåíî âèäè ðîñëèí, çàíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óê-
ðà¿íè: çîçóëèíö³ æèëêóâàòèé Orchis nervulosa ³ áîëîòíèé O. palustris, ïàëü÷àòîêîð³ííèê
ì’ÿñî÷åðâîíèé Dactylorhiza incarnata, ñàëüâ³í³ÿ ïëàâàþ÷à Salvinia natans. ²ç ñïèñêó âèä³â, ùî
îõîðîíÿþòüñÿ ó ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñò³, âèÿâëåí³ ï³âíèêè ñèá³ðñüê³ Iris sibirica, âóæà÷êà
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çâè÷àéíà Ophioglossum vulgatum, ñóíèö³ ìóñêóñí³ Fragaria moschata. Âèÿâëåíî âîäí³ óãðóïî-
âàííÿ ç äîì³íóâàííÿì ëàòàòòÿ á³ëîãî Nymphaea alba òà ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar lutea, çàíå-
ñåí³ äî Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè.
Ö³ííà ôàóíà: Òóò âèÿâëåíî 149 âèä³â õðåáåòíèõ òâàðèí: ññàâö³â — 25 âèä³â, ïòàõ³â — 81,
ïëàçóí³â — 4, çåìíîâîäíèõ — 10, ðèá — 29 âèä³â. Îñíîâó ñêëàäàþòü ïðåäñòàâíèêè êîëîâîä-
íîãî ³ âîäíî-áîëîòíîãî êîìïëåêñ³â, ùî ìåøêàþòü íà ÷èñëåííèõ îçåðàõ ³ ñòàðèöÿõ, ïî áåðå-
ãàõ Äåñíè òà íà ïðèëåãëèõ çàïëàâíèõ ëóêàõ.

Ç ññàâö³â ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè òóò òðàïëÿºòüñÿ âèäðà ð³÷êîâà Lutra lutra, ãîðíîñòàé
Mustela erminea ³, ìîæëèâî, íîðêà ºâðîïåéñüêà M. lutreola. 

Âîäíî-áîëîòí³ óã³ääÿ Óêðà¿íè
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Ïòàõè. Ç ”÷åðâîíîêíèæíèõ” ïòàõ³â äîñèòü çâè÷àéíèì ïî ï³ùàíèõ áåðåãàõ ðóñëà Äåñ-
íè º êóëèê-ñîðîêà Haematopus ostralegus, ù³ëüí³ñòü ÿêîãî íà îêðåìèõ ïðèäàòíèõ ä³ëÿí-
êàõ (îêîëèö³ ñ³ë Ìîð³âñüê ³ Ìàêñèì) äîõîäèòü äî 2–3 ïàð íà 1 êì ìàðøðóòó. Òàê³ âè-
äè, ÿê ëåëåêà ÷îðíèé Ciconia nigra, ï³äîðëèê âåëèêèé Aquila clanga, çì³º¿ä Circaetus
gallicus, îðåë-êàðëèê Hieraaetus pennatus, áàëàáàí Falco cherrug, ðåãóëÿðíî â³äâ³äóþòü çà-
ïëàâó ó ïîøóêàõ çäîáè÷³. Äîñèòü çâè÷àéíèì íà âîëîãèõ ëóêàõ âèÿâèâñÿ ïðåäñòàâíèê
ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó — äåðêà÷ Crex crex (äî 4–6 ñï³âàþ÷èõ ñàìö³â íà 1 êì
ìàðøðóòó). Ç ³íøèõ ð³äê³ñíèõ âèä³â ñïîðàäè÷íî ãí³çäèòüñÿ áàðàíåöü âåëèêèé Gallinago
media (âèä ç Ì³æíàðîäíî¿ ÷åðâîíî¿ êíèãè IUCN). ×èñåëüí³ñòü öüîãî ïòàõà ñòàíîâèòü
íà â³äð³çêó Îñòåð–Íàäèí³âêà áëèçüêî 5 ïàð. Íå âèêëþ÷åíà ìîæëèâ³ñòü ñïîðàäè÷íîãî
ãí³çäóâàííÿ áðèæà÷à Philomachus pugnax — ð³äê³ñíîãî áîðåàëüíîãî âèäó íà ï³âäåíí³é
ìåæ³ àðåàëó â Óêðà¿í³. Äîñèòü øèðîêî ðîçïîâñþäæåí³ íà ä³ëÿíö³ êðÿ÷êè ð³÷êîâèé
Sterna hirundo ³ ìàëèé S. albifrons, ùî ãí³çäÿòüñÿ íà ï³ùàíèõ êîñàõ ³ îñòðîâàõ Äåñíè, à
òàêîæ êðÿ÷êè ÷îðíèé Chlidonias niger ³ á³ëîêðèëèé C. leucopterus, ùî îñåëÿþòüñÿ íà ñòà-
ðèöÿõ òà çàïëàâíèõ îçåðàõ.

Çåìíîâîäí³: êâàêøà çâè÷àéíà Hyla arborea.
Ðèáè: ð³äêî òðàïëÿºòüñÿ ”÷åðâîíîêíèæíà” ñòåðëÿäü Acipenser ruthenus, íåðåñòîâèùà ÿêî¿

çíàõîäÿòüñÿ çíà÷íî âèùå ïî òå÷³¿ â îêîëèöÿõ ì. Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüêèé. 
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: äåðæàâíà âëàñí³ñòü (çåìë³ âîäíîãî òà ë³ñîâîãî
ôîíä³â). Ïðèëåãë³ çåìë³: ïåðåâàæíî äåðæàâíà âëàñí³ñòü (çåìë³ âîäíîãî òà ë³ñîâîãî ôîíä³â,
çåìë³ îáîðîííîãî ïðèçíà÷åííÿ).
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: âîäîïîñòà÷àííÿ,
ðèáíå ãîñïîäàðñòâî, ìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ðåêðåàö³ÿ (òóðèçì), ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî.
Ïðèëåãë³ çåìë³: ð³÷êîâèé òðàíñïîðò, ã³äðîåíåðãåòèêà, ðèáíå ãîñïîäàðñòâî, ìèñëèâñòâî,
ðåêðåàö³ÿ (òóðèçì), ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî.
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ïðîïîíóºòüñÿ ñòâîðèòè
íàö³îíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê ”Ïðèäåñíÿíñüêèé” ç âêëþ÷åííÿì äî éîãî ñêëàäó ë³âîáåðåæ-
íî¿ ÷àñòèíè ÂÁÓ.
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Ó 1980–1981 ðð. ôëîðó òà ðîñëèíí³ñòü òåðè-
òîð³¿ âèâ÷àëè Ò. Ë. Àíäð³ºíêî-Ìàëþê, Î. ². Ïðÿäêî, ó 1999 ð. — Î. ². Ïðÿäêî. Ôàóíó õðå-
áåòíèõ äîñë³äæóâàâ ó 1999 ð. Ì. Ë. Êëºñòîâ, åíòîìîôàóíó — Ç. Ë. Áåðåñò.
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: âîäîïîñòà÷àííÿ,
ðèáíå ãîñïîäàðñòâî, ìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ðåêðåàö³ÿ (òóðèçì), ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî.
Ïðèëåãë³ çåìë³: ð³÷êîâèé òðàíñïîðò, ã³äðîåíåðãåòèêà, ðèáíå ãîñïîäàðñòâî, ìèñëèâñòâî,
ðåêðåàö³ÿ (òóðèçì), ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî.
Þðèñäèêö³ÿ: Òåðèòîð³àëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíà — Îñòåðñüêèé ðàéîí ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³.
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: Äåñíÿíñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â Äí³ïðîâñüêîãî
áàñåéíîâîãî óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â. Àäðåñà: ïð-ò Ïåðåìîãè, 39, ì. ×åðí³ã³â, 14017,
òåë./ôàêñ: (04622) 440 75, e-mail: dbuvr@cg.ukrtel.net.
Á³áë³îãðàô³÷í³ äæåðåëà:

1) Àíäðèåíêî Ò. Ë., Øåëÿã-Ñîñîíêî Þ. Ð. Ðàñòèòåëüíûé ìèð Óêðàèíñêîãî Ïîëåñüÿ â àñ-
ïåêòå åãî îõðàíû. — Ê.: Íàóêîâà äóìêà, 1983. — 216 ñ.

2) Àôàíàñüåâ Â. Ò., Ãàâðèñü Ã. Ã., Êëåñòîâ Í. Ë. Îðíèòîôàóíà Äåñíÿíñêîé ïîéìû è åå
îõðàíà. — Ïðåïð. / ÀÍ ÓÑÑÐ; 92.7. — 60 ñ. 

3) Ãàâðèñü Ã. Ã. Èçìåíåíèå îðíèòîôàóíû äîëèíû Äåñíû (óêðàèíñêàÿ ÷àñòü) çà ïîñëåäíèå
100 ëåò // Çàïîâåäíûå òåððèòîðèè è îõðàíà áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ:
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Ìàò. ðîññèéñêî-óêðàèíñêîé êîíô. ”Ïðèðîäíûå ðåçåðâàòû è îõðàíà áèîëîãè÷åñêîãî ðàç-
íîîáðàçèÿ ñðåäíåãî òå÷åíèÿ Äåñíû”. — Íåðóññà, 1995. — Ñ. 19–23.

4) Ïåðñïåêòèâíàÿ ñåòü çàïîâåäíûõ îáúåêòîâ Óêðàèíû. — Êèåâ: Íàóêîâà äóìêà, 1987. —
289 ñ.

12. Ä³ëÿíêà Äí³ïðà ì³æ Êèºâîì òà Óêðà¿íêîþ

Óêëàäà÷³:
Äóáèíà Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, ä.á.í., ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, ²íñòèòóò áîòàí³êè

³ì. Ì. Ã. Õîëîäíîãî ÍÀÍÓ, âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 2, Êè¿â, 01601, òåë.: (044) 234 8334,
e-mail: geobot@ukr.net;

Öóêàíîâà Ãàííà Îëåêñàíäð³âíà, ê.á.í., íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, ²íñòèòóò áîòàí³êè ³ì.
Ì. Ã. Õîëîäíîãî ÍÀÍÓ, âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 2, Êè¿â, 01601, òåë./ôàêñ: (044) 272 3220,
e-mail: postmaster@ligazap.kiev.ua;

Îíèùåíêî Â³êòîð Àë³ìîâè÷, ê.á.í., ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, ²íñòèòóò áîòàí³êè ³ì.
Ì. Ã. Õîëîäíîãî ÍÀÍÓ, âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 2, Êè¿â, 01601, òåë./ôàêñ: (044) 272 3220,
e-mail: postmaster@ligazap.kiev.ua;

Ãàâðèñü Ãë³á Ãåîðã³éîâè÷, ê.á.í., ²íñòèòóò çîîëîã³¿ ³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðà¿íè,
âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 15, Êè¿â, 01601, òåë.: (044) 235 0112, e-mail: gavris@izan.kiev.ua.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 23 òðàâíÿ 2005 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 50°10' ïí. ø., 30°49' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: Âêëþ÷àº çàïëàâó Äí³ïðà (ë³âîáåðåæíó ³ ïðàâîáåðåæíó, îñòðîâè òà âîäíó
ïîâåðõíþ âîäîñõîâèùà) ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ ì. Êèºâà òà íà ï³âäåíü â³ä ì³ñòà — â³ä ï³âí³÷íî¿
÷àñòèíè î-âà Æóê³â ³ ñ. Áîðòíè÷³ íà ï³âíî÷³ äî ñ³ë Âîðîíê³â ³ Êèéë³â íà ï³âäí³.
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 89 ì, ñåðåäíÿ — 92 ì, ìàêñèìàëüíà — 95 ì.
Ïëîùà: 21002 ãà.
Îãëÿä: Çàïëàâà ð. Äí³ïðî. Ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ ÂÁÓ ï³äòîïëþºòüñÿ âíàñë³äîê çàðåãóëþâàí-
íÿ ñòîêó Äí³ïðà, íà ï³âíî÷³ ð³âåíü âîäè çì³íåíèé ñëàáî.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 2, 5, 8.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(2) ª ñåðåäîâèùåì ³ñíóâàííÿ êîìïëåêñó ð³äê³ñíèõ ³ òàêèõ, ùî ïåðåáóâàþòü ï³ä çàãðîçîþ
çíèêíåííÿ, âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí, îñîáëèâî ö³ííèõ äëÿ ï³äòðèìàííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ
ðåã³îíó. Ìàº íàäçâè÷àéíî ö³ííå çíà÷åííÿ ÿê ñåðåäîâèùå ³ñíóâàííÿ òðüîõ åíäåì³÷íèõ
âèä³â ðîñëèí — æîâòîç³ëëÿ äí³ïðîâñüêîãî Senecio borysthenicus, êîçåëüö³â óêðà¿íñüêèõ
Tragopogon ucrainicus ³ ùàâëþ óêðà¿íñüêîãî Rumex ucrainicus, çàíåñåíèõ äî ªâðîïåéñü-
êîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó òâàðèí ³ ðîñëèí, ùî çíàõîäÿòüñÿ ï³ä çàãðîçîþ çíèêíåííÿ ó
ñâ³òîâîìó ìàñøòàá³. Ó ìåæàõ ÂÁÓ âèÿâëåíî 4 âèäè ñóäèííèõ ðîñëèí, çàíåñåíèõ äî Äî-
äàòêó ² Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿, 4 âèäè ñóäèííèõ ðîñëèí, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè
Óêðà¿íè, 7 ðîñëèííèõ óãðóïîâàíü ³ç Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. Â³äì³÷åíî 11 âèä³â õðå-
áåòíèõ ³ 6 âèä³â êîìàõ, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, à òàêîæ 3 âèäè õðåáåò-
íèõ, çàíåñåíèõ äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó.

(5) Òóò ðåãóëÿðíî ïåðåáóâàþòü ïîíàä 20 òèñ. îñîáèí âîäîïëàâíèõ ïòàõ³â. 
(8) Âêëþ÷àº âàæëèâ³ ì³ñöÿ íåðåñòó, íàãóëó òà çèì³âë³ ìàñîâèõ âèä³â ðèá.

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Çã³äíî ç ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè
(1968), óã³ääÿ ðîçòàøîâàíå ó Ë³ñîñòåïîâ³é çîí³, Ï³âí³÷í³é ë³ñîñòåïîâ³é îáëàñò³ Äí³ïðîâñü-
êî¿ òåðàñîâî¿ ð³âíèíè, Äí³ïðîâñüêîìó çàïëàâíî-áîðîâîìó ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íîìó ðàéîí³; çà
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ãåîáîòàí³÷íèì ðàéîíóâàííÿì — ó ªâðîïåéñüêî-Ñèá³ðñüê³é ë³ñîñòåïîâ³é îáëàñò³, Áàõìàöü-
êî-Êðåìåí÷óöüêîìó ãåîáîòàí³÷íîìó îêðóç³, Ñåðåäíüîäí³ïðîâñüêîìó ãåîáîòàí³÷íîìó ðàéîí³.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: ª ï³âí³÷íîþ ÷àñòèíîþ Êàí³âñüêîãî âîäîñõîâèùà ó ñåðåäí³é
òå÷³¿ ð. Äí³ïðî. Ó ñòâîð³ Êèºâà ïðîõîäèòü ïîíàä 80% ñóìàðíîãî ñòîêó ð³÷êè. Â ñåðåäíüî-
ìó çà îäíó ñåêóíäó â ðàéîí³ Êèºâà ð³÷êà ïðîíîñèòü 1350–1400 ì3 âîäè, ùî â³äïîâ³äàº ìî-
äóëþ ñòîêó áëèçüêî 4 ë/ñåê íà êì2. Ñåðåäíüîð³÷íèé ñò³ê Äí³ïðà ñêëàäàº áëèçüêî 44 êì3.
Çà ã³äðîõ³ì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè äí³ïðîâñüêà âîäà º ã³äðîêàðáîíàòíî-êàëüö³ºâîþ. Ì³íå-
ðàë³çàö³ÿ ð³÷êè ó âåñíÿíó ïîâ³íü ñòàíîâèòü 70 ìã/ë, à â ìåæåííèé ïåð³îä — äî 520 ìã/ë.
ßê³ñòü âîäè â³äïîâ³äàº ²² êëàñó. Ãëèáèíí³ ïîçíà÷êè äíà Äí³ïðà ñÿãàþòü 15 ì. Ï³ñëÿ ïîáó-
äîâè Êàí³âñüêî¿ ÃÅÑ óìîâíà ïîçíà÷êà íóëÿ ãðàô³êà ï³äíÿëàñü íà 1–3 ì (ìåíøå íà ï³âíî÷³
ÂÁÓ, á³ëüøå — íà ï³âäí³) ³ âåñíÿí³ ïîâåí³ òåïåð âèÿâëÿþòüñÿ ìåíøîþ ì³ðîþ. Ìàêñèìàëü-
íà àìïë³òóäà êîëèâàíü ñòàíîâèòü 5 ì. Ð³âåíü âîäè º íàéâèùèì ó òðàâí³–÷åðâí³, íàéíèæ-
÷èì — ó ëþòîìó–áåðåçí³. Ïåðåâàæàþòü áîëîòíî-ëó÷í³ òà äåðíîâ³ ´ðóíòè, ó âîäîéìàõ —
ìóëèñò³ òà ìóëèñòî-ï³ùàí³ äîíí³ â³äêëàäè. Îñíîâíà ´ðóíòîòâîðíà ïîðîäà — ãîëîöåíîâ³
àëþâ³àëüí³ â³äêëàäè. Ñåðåäíüîð³÷íà òåìïåðàòóðà — +7,2°Ñ. Íàéíèæ÷à çàðåºñòðîâàíà òåì-
ïåðàòóðà ñòàíîâèòü –32°Ñ, íàéâèùà — +39°Ñ. Íàéõîëîäí³øèì ì³ñÿöåì º ñ³÷åíü ³ç ñåðåä-
íüîþ òåìïåðàòóðîþ –5,9°Ñ, à íàéòåïë³øèì — ëèïåíü (+19°Ñ). Ð³÷íà ê³ëüê³ñòü îïàä³â ñòà-
íîâèòü 680 ìì.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: Âîäîçá³ð îõîïëþº á³ëüøó ÷àñòèíó âîäîçáîðó
ð. Äí³ïðî, çíàõîäèòüñÿ ïåðåâàæíî ó ë³ñîâ³é çîí³. Íà ï³âíî÷³ äî ÂÁÓ ïðèëÿãàº ì³ñüêà çàáó-
äîâà ì. Êèºâà. Ìåæóº ç ê³ëüêîìà ³íøèìè íàñåëåíèìè ïóíêòàìè òà ñîñíîâèìè ë³ñàìè íàä-
çàïëàâíî¿ òåðàñè Äí³ïðà.
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Ã³äðîëîã³÷íà ö³íí³ñòü: Ðåãóëÿòîðíà (çàòðèìàííÿ òà âèíåñåííÿ îñàä³â ³ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí),
ïîì’ÿêøåííÿ çì³í êë³ìàòó, î÷èùåííÿ âîäè òà ï³äòðèìàííÿ ¿¿ ÿêîñò³, ðåêðåàö³éíà, òóðèñòè÷-
íà, âîäîïîñòà÷àëüíà (çðîøåííÿ, âèêîðèñòàííÿ äëÿ òåõí³÷íèõ ïîòðåá), çàáåçïå÷åííÿ ÷èñòî-
òè âîäè ó Äí³ïð³ íèæ÷å çà òå÷³ºþ.
Òèï ÂÁÓ: Ì, P, Xf, 6.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: Ïåðåâàæàº ëó÷íà ðîñëèíí³ñòü. Íà íàéâèùèõ åëåìåíòàõ ðåëüºôó
ðîçì³ùóþòüñÿ óãðóïîâàííÿ êîñòðèö³ Áåêêåðà Festuca beckeri ç ïñàìîô³òíèìè âèäàìè. Âå-
ëèê³ ïëîù³ çàéìàþòü ëóêè ç äîì³íóâàííÿì ì³òëèöü òîíêî¿ Agrostis tenuis, âåëåòåíñüêî¿
A. gigantea ³ âèíîãðàäíèêîâî¿ A. vinealis, êîñòðèöü ëó÷íî¿ Festuca pratensis ³ ÷åðâîíî¿ F. rubra,
òîíêîíîãó ëó÷íîãî Poa pratensis òà âóçüêîëèñòîãî P. angustifolia, êóíè÷íèêà íàçåìíîãî
Calamagrostis epigeios. Íà á³ëüø çíèæåíèõ ä³ëÿíêàõ çíàõîäÿòüñÿ ëóêè ç äîì³íóâàííÿì îñî-
êè ãîñòðî¿ Carex acuta. Ôðàãìåíòàðíî ïîøèðåí³ îñîêîâ³ áîëîòà. Ñìóãè ïðèáåðåæíî-âîäíî¿
ðîñëèííîñò³ ïåðåâàæíî ôîðìóþòü óãðóïîâàííÿ ëåïåøíÿêó âåëèêîãî Glyceria maxima, ðîãî-
çó øèðîêîëèñòîãî Typha latifolia òà î÷åðåòó çâè÷àéíîãî Phragmites australis. Îñíîâîþ âîä-
íèõ öåíîç³â Äí³ïðà º ðäåñíèê ïðîíèçàíîëèñòèé Potamogeton perfoliatus, âíóòð³øí³õ âî-
äîéì — åëîäåÿ êàíàäñüêà Elodea canadensis ³ êóøèð òåìíî-çåëåíèé Ceratophyllum demersum.
Çàïëàâí³ ë³ñè çäåá³ëüøîãî ïðåäñòàâëåí³ çàïëàâíèìè ë³ñàìè ç äîì³íóâàííÿì òîïîë³ ÷îðíî¿
Populus nigra, ìåíø³ ïëîù³ çàéìàþòü ë³ñè òà ð³äêîë³ññÿ äóáà çâè÷àéíîãî Quercus robur ç ëó÷-
íèìè òà ë³ñîâèìè âèäàìè òà âåðáîâ³ ë³ñè ç âåðáàìè á³ëîþ Salix alba òà ëàìêîþ S. fragilis.
Íà íàäçàïëàâí³é òåðàñ³ ïåðåâàæàþòü ñîñíîâ³ (ç Pinus sylvestris) ë³ñè. ª ä³ëÿíêè â³ëüõîâèõ
ë³ñ³â (ç Alnus glutinosa). Íàéïîøèðåí³øèìè öåíîçàìè ÷àãàðíèêîâî¿ ðîñëèííîñò³ º óãðóïî-
âàííÿ øåëþãè Saliõ acutifolia.
Ö³ííà ôëîðà: Çíà÷íèìè º ïëîù³ óãðóïîâàíü, çàíåñåíèõ äî Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, çîêðåìà
ëàòàòòÿ ñí³æíî-á³ëîãî Nymphaea candida òà á³ëîãî N. alba, ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar lutea,
ñàëüâ³í³¿ ïëàâàþ÷î¿ Salvinia natans, âîäÿíîãî ãîð³õà ïëàâàþ÷îãî Trapa natans, êóøèðà ï³äâîä-
íîãî Ceratophyllum submersum, ¿æà÷î¿ ãîë³âêè ìàëî¿ Sparganium minimum. Äî Äîäàòêó ² Áåðí-
ñüêî¿ êîíâåíö³¿ çàíåñåí³ àëüäðîâàíäà ïóõèð÷àñòà Aldrovanda vesiculosa, ñàëüâ³í³ÿ ïëàâàþ÷à,
ãðîíÿíêà áàãàòîðîçä³ëüíà Botrychium multifidum, âîäÿíèé ãîð³õ ïëàâàþ÷èé; äî ªâðîïåéñüêî-
ãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó — æîâòîç³ëëÿ äí³ïðîâñüêå Senecio borysthenicus, êîçåëüö³ óêðà¿íñüê³
Tragopogon ucrainicus, ùàâåëü óêðà¿íñüêèé Rumex ucrainicus; äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè —
àëüäðîâàíäà ïóõèð÷àñòà, ñàëüâ³í³ÿ ïëàâàþ÷à, âîäÿíèé ãîð³õ ïëàâàþ÷èé, ïàëü÷àòîêîð³ííèê
ì’ÿñî÷åðâîíèé Dactylorhiza incarnata. Çíà÷íèé íàóêîâèé ³íòåðåñ ÿâëÿº çðîñòàííÿ â ìåæàõ
ÂÁÓ êàóë³í³¿ ìàëî¿ Caulinia minor, ðÿñêè ãîðáàòî¿ Lemna gibba, ð³çóõ âåëèêî¿ Najas major ³
ìîðñüêî¿ N. marina, ïóõèðíèê³â ìàëîãî Utricularia minor òà çâè÷àéíîãî U. vulgaris, âîëüô³¿ áåç-
êîðåíåâî¿ Wolffia arrhiza, öàí³êåë³¿ áîëîòíî¿ Zannichellia palustris.
Ö³ííà ôàóíà: Ôàóíà õðåáåòíèõ óã³ääÿ ñòàíîâèòü áëèçüêî 250 âèä³â. Îñíîâó òâàðèííèõ
êîìïëåêñ³â ñêëàäàþòü âèäè âîäíî-áîëîòÿíîãî ³ êîëîâîäíîãî êîìïëåêñ³â. Äåðåâíî-÷àãàðíè-
êîâ³ êîìïëåêñè ïðåäñòàâëåí³ ãîëîâíèì ÷èíîì íà îñòðîâàõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ìåæàõ
ì. Êèºâà òà éîãî çåëåíî¿ çîíè. 

Ññàâö³: Çóñòð³÷àþòüñÿ âèäè, çàíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: âèäðà ð³÷êîâà Lutra
lutra, ãîðíîñòàé Mustela erminea. Â ì. Êèºâ³ îõîðîíÿºòüñÿ áîáåð ð³÷êîâèé Castor fiber. 

Ïòàõè. Óã³ääÿ ãðàº âàæëèâó ðîëü ÿê îäíå ç íàéá³ëüøèõ ì³ñöü çèì³âë³ âîäîïëàâíèõ ïòàõ³â
â Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³ òà íà Ñåðåäíüîìó Äí³ïð³ — äî 5 òèñ. îñîáèí. ×åðåç ñêèäàííÿ òåïëî¿ âî-
äè Òðèï³ëüñüêîþ ÃÐÅÑ ÷àñòèíà âîäîñõîâèùà òóò íå çàìåðçàº. Ôîí çèìóþ÷èõ ïòàõ³â ñêëà-
äàº êðèæåíü Anas platyrhynchos (70–90%). Íà Ïðîö³âñüêèõ ì³ëêîâîääÿõ ³ñíóº ê³ëüêà çì³øà-
íèõ êîëîí³é ìàðòèí³â òà êðÿ÷ê³â: ìàðòèí çâè÷àéíèé Larus ridibundus (äî 500 ïàð), êðÿ÷êè

Âîäíî-áîëîòí³ óã³ääÿ Óêðà¿íè

204



ð³÷êîâèé Sterna hirundo (äî 150 ïàð), ìàëèé S. albifrons (äî 50 ïàð), á³ëîùîêèé Chlidonias
hybrida (äî 50 ïàð) ³ ÷îðíèé C. niger (äî 100 ïàð). Ïîë³âèäîâà êîëîí³ÿ ÷àïåëü ðîçòàøîâàíà
ó ìåæàõ îñòðîâà Êîçà÷èé, äå â êîëîí³¿ ñ³ðèõ ÷àïåëü Ardea cinerea òà êâàê³â Nycticorax nycti-
corax (á³ëÿ 100 ãí³çä) îñåëÿþòüñÿ îêðåì³ ïàðè ð³äê³ñíî¿ ÷åïóðè âåëèêî¿ Egretta alba. Ç ïòàõ³â
×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè äîñèòü çâè÷àéíèì º ãîãîëü Bucephala clangula (300–500 îñ.),
òðàïëÿºòüñÿ êðåõ ñåðåäí³é Mergus serrator (äî 50 îñ.). Äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè òàêîæ çà-
íåñåí³ ñêîïà Pandion haliaetus, êóëèê-ñîðîêà Haematopus ostralegus, êóëüîí âåëèêèé Numenius
arquata, ñîðîêîïóä ñ³ðèé Lanius excubitor, îðëàí-á³ëîõâ³ñò Haliaeetus albicilla (äî 10 îñ.). Îñ-
òàíí³é âèä, à òàêîæ äåðêà÷ Crex crex çàíåñåí³ äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó. Äåðêà÷
âèÿâèâñÿ äîñèòü çâè÷àéíèì íà îêðåìèõ äí³ïðîâñüêèõ îñòðîâàõ (Æóê³â ³ Êîçà÷èé) òà çàïëàâ-
íèõ ëóêàõ îêîëèöü ñ. Ïðîö³â (200–300 ñï³âàþ÷èõ ñàìö³â). Â ì. Êèºâ³ îõîðîíÿþòüñÿ øóë³êà
÷îðíèé Milvus migrans, ï³äñîêîëèê âåëèêèé Falco subbuteo, ïåðåï³ëêà Coturnix coturnix, êðÿ-
÷îê ÷îðíèé, äð³çä á³ëîáðîâèé Turdus iliacus òà ³í.

Ïëàçóíè ïðåäñòàâëåí³ çâè÷àéíèìè âèäàìè, ç ÿêèõ íàéð³äê³ñí³øèìè º ÷åðåïàõà áîëîòÿíà
Emys orbicularis òà ÿù³ðêà çåëåíà Lacerta viridis. 

Çåìíîâîäí³: êâàêøà çâè÷àéíà Hyla arborea.
Ðèáè. Âåðõ³â’ÿ Êàí³âñüêîãî âîäîñõîâèùà ìàþòü äîñèòü âåëèêå çíà÷åííÿ ÿê ì³ñöå íåðåñòó

òà íàãóëó ìàñîâèõ âèä³â ðèá, çîêðåìà ïë³òêè çâè÷àéíî¿ Rutilus rutilus, ëÿùà çâè÷àéíîãî
Abramis brama, â’ÿçÿ çâè÷àéíîãî Leuciscus idus, á³ëèçíè çâè÷àéíî¿ Aspius aspius, ùóêè çâè-
÷àéíî¿ Esox lucius, ñóäàêà çâè÷àéíîãî Lucioperca lucioperca òà ³í. Ç âèÿâëåíèõ òóò 35 âèä³â
íàéð³äê³ñí³øèìè º ï³äóñò çâè÷àéíèé Ñhondrostoma nasus òà éîðæ-íîñàð Acerina acerina. Äó-
æå ð³äêî òðàïëÿºòüñÿ ñòåðëÿäü Acipenser ruthenus — ïðåäñòàâíèê ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè.

Äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè çàíåñåí³ ì³íîãà óêðà¿íñüêà Eudontomyzon mariae ³ êîìàõè:
äæìåë³ â³ðìåíñüêèé Bombus armeniacus òà ÿñêðàâèé B. ponorum, ìàõàîí Papilio machaon,
æóê-ñàì³òíèê Osmoderma eremita, äîçîðåöü-³ìïåðàòîð Anax imperator, êòèð ã³ãàíòñüêèé
Satanas gigas. 
Ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³: Åíåðãåòèêà, âîäíèé òðàíñïîðò, ðèáàëüñòâî, ìèñëèâñòâî,
ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî (ïàñîâèùà), ðåêðåàö³ÿ, òóðèçì, ïîñòà÷àííÿ âîäè. Îçåðà Êîí÷à-Çàñïè
ñòàëè ïåðøèì ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèì îá’ºêòîì Êè¿âùèíè. ¯õ áóëî âçÿòî ï³ä îõîðîíó
Êè¿âñüêèì â³ää³ëîì Ðîñ³éñüêîãî ²ìïåðàòîðñüêîãî òîâàðèñòâà ðèáíèöòâà òà ðèáàëüñòâà ùå ó
1893 ðîö³. Ó 1921 ð. íà îçåðàõ òà ïðèëåãëèõ äî íèõ çåìëÿõ áóëî ñòâîðåíî ïåðøèé â
Êè¿âñüê³é îáëàñò³ äåðæàâíèé çàïîâ³äíèê.
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: äåðæàâíà âëàñí³ñòü (çåìë³ âîäíîãî ôîíäó).
Ïðèëåãë³ çåìë³: äåðæàâíà, êîìóíàëüíà òà ïðèâàòíà âëàñí³ñòü.
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: ð³÷êîâèé òðàíñïîðò,
ðèáíå ãîñïîäàðñòâî, ìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ðåêðåàö³ÿ (òóðèçì), ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî,
ïðèðîäîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü. Ïðèëåãë³ çåìë³: ð³÷êîâèé òðàíñïîðò, ã³äðîåíåðãåòèêà, ðèáíå
ãîñïîäàðñòâî, ìèñëèâñòâî, ðåêðåàö³ÿ (òóðèçì), ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî,
âîäîïîñòà÷àííÿ.
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: Ïëîùà
ïðèðîäíèõ óã³äü çìåíøóºòüñÿ âíàñë³äîê çàáóäîâè çàïëàâè Äí³ïðà. Ó çâ’ÿçêó ç ðåêðåàö³ºþ
çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ íàáóëè âèäè øèðîêî¿ åêîëîã³÷íî¿ àìïë³òóäè, çîêðåìà àäâåíòèâí³.
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ñòâîðåíî Êîçèíñüêèé ëàíäøàôòíèé çàêàçíèê çàãàëüíî-
äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ (967 ãà), ëàíäøàôòíèé çàêàçíèê ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ”Æóê³â îñòð³â”
(361 ãà), çàãàëüíîçîîëîã³÷íèé çàêàçíèê ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ”Îñòðîâè Îëüæèí òà Êîçà÷èé”
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(470 ãà), ëàíäøàôòíèé çàêàçíèê ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ”Çàêàçíèê íà ë³âîìó áåðåç³ îç. Êîí÷à”
(80 ãà), ³õò³îëîã³÷íèé çàêàçíèê ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ”Ïðîö³âñüêèé” (563 ãà). ×àñòèíà çàêàç-
íèêà ”Æóê³â îñòð³â” (êâàðòàëè ¹ 30–33 Ãîëîñ³¿âñüêîãî ë³ñíèöòâà) âõîäèòü äî çîíè ðåãó-
ëüîâàíî¿ ðåêðåàö³¿ ÐËÏ ”Ãîëîñ³¿âñüêèé”.
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ìîí³òîðèíã ³ ìåíåäæìåíò
òåðèòîð³¿, ñòâîðåííÿ ðàìñàðñüêîãî âîäíî-áîëîòíîãî óã³ääÿ òà ÐËÏ ”Äí³ïðîâñüê³ îñòðîâè” ó
ì. Êèºâ³.
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Òåðèòîð³þ ÂÁÓ äîñë³äæóþòü íàóêîâö³ ³íñòè-
òóò³â ÍÀÍÓ, à òàêîæ Êè¿âñüêîãî òà ×åðêàñüêîãî íàö³îíàëüíèõ óí³âåðñèòåò³â. 
Íèí³øí³é ñòàí ïðèðîäîîõîðîííî¿ îñâ³òè: Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ïðîâîäÿòüñÿ ïîëüîâ³ ïðàêòèêè
ñòóäåíò³â âèùåíàçâàíèõ âóç³â, à òàêîæ åêñêóðñ³¿ äëÿ øêîëÿð³â.
Íèí³øí³é ñòàí ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó: Ì³ñöå ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó òà çåëåíîãî òóðèçìó,
â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä — àìàòîðñüêîãî ïîëþâàííÿ. Â ë³òí³é ñåçîí ïî áåðåãàõ âîäîñõîâè-
ùà çîñåðåäæåíî â³ä 10 äî 15 òèñ. â³äïî÷èâàþ÷èõ ùîäíÿ, ó ñâÿòêîâ³ òà âèõ³äí³ äí³ ¿õ
ê³ëüê³ñòü çá³ëüøóºòüñÿ äî 50 òèñÿ÷.
Þðèñäèêö³ÿ: Òåðèòîð³àëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíà — Êè¿âñüêà îáëàñòü, Áîðèñï³ëüñüêèé òà
Îáóõ³âñüêèé ðàéîíè; ì. Êè¿â.
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: Êè¿âñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â Äí³ïðîâñüêîãî
áàñåéíîâîãî óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â. Àäðåñà: âóë. Êè¿âñüêà, 10, ì. Âèøãîðîä, Êè¿âñüêà
îáëàñòü, 07300, òåë./ôàêñ: (04469, äëÿ Êèºâà: 296) 546 95, e-mail: dbuvr@ukr.net.
Á³áë³îãðàô³÷í³ äæåðåëà:

1) Áåë³íã Ä. Äî õàðàêòåðèñòèêè ðèáíîãî íàñåëåííÿ Äåðæçàïîâ³äíèêà ”Êîí÷à-Çàñïà” //
Çá. ïðàöü Äåðæ. ðèáí. çàïîâ³äí. ”Êîí÷à-Çàñïà”. — 1928. — 1. — Ñ. 84–100.

2) Âèøíåâñüêèé Â. ². Ð³÷êè ³ âîäîéìè Óêðà¿íè. Ñòàí ³ âèêîðèñòàííÿ. — Ê.: Â³ïîë, 2000. —
376 ñ. 

3) Ãàâðèñü Ã. Ã., Öâåëèõ Î. Ì., Êëºñòîâ Ì. Ë. Ñó÷àñíèé ñòàí ôàóíè õðåáåòíèõ òâàðèí
ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó ”Ãîëîñ³¿âñüêèé” òà ïðîáëåìè ¿õ îõîðîíè // Çà-
ïîâ³äíà ñïðàâà â Óêðà¿í³. — 2003. — Ò. 9. — ¹ 1. — Ñ. 31–39.

4) Äóáèíà Ä. Â. Ïîøèðåííÿ, ô³òîöåíîëîã³ÿ òà ïðîäóêòèâí³ñòü ëàòàòòºâèõ ó âîäîñõîâèùàõ
Äí³ïðîâñüêîãî êàñêàäó // Óêð. áîò. æóðí. — 1973. — Ò. 30. — ¹ 6. — Ñ. 694–702.

5) Äóáèíà Ä. Â. Öåíîçè ëàòàòòºâèõ íà Óêðà¿í³ // Óêð. áîò. æóðí. — 1974. — Ò. 31. —
¹ 5 — Ñ. 587–593.

6) Çåðîâ Ê. Ê. Îñíîâíûå ÷åðòû ôîðìèðîâàíèÿ ðàñòèòåëüíîñòè äíåïðîâñêèõ âîäîõðàíè-
ëèù â ïåðâûå ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ // Ãèäðîáèîë. ðåæèì Äíåïðà â óñëîâèÿõ çàðåãóëè-
ðîâàííîãî ñòîêà. — Êèåâ, 1967. — Ñ. 223–248.

7) Çåðîâ Ê. Ê. Ìåëêîâîäüÿ Äíåïðîâñêèõ âîäîõðàíèëèù // Ãèäðîáèîë. æóðí. — 1972. —
Ò. 8. — ¹ 2. — Ñ. 15–22.

8) Çåðîâ Ê. Ê. Ôîðìèðîâàíèå ðàñòèòåëüíîñòè è çàðàñòàíèå âîäîõðàíèëèù Äíåïðîâñêîãî
êàñêàäà. — Êèåâ: Íàóêîâà äóìêà, 1976. — 140 ñ.

9) Çåðîâ Ê. Ê., Êîðåëÿêîâà È. Ë. Ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèé î÷åðê Äíåïðà è åãî äîëèíû //
Ãèäðîáèîë. ðåæèì Äíåïðà â óñëîâèÿõ çàðåãóëèðîâàííîãî ñòîêà. — Êèåâ: Íàóêîâà äóì-
êà, 1967. — Ñ. 8–19. 

10) Êëåñòîâ Í. Ë. Ôîðìèðîâàíèå îêîëîâîäíûõ îðíèòîêîìïëåêñîâ ïîä âëèÿíèåì ãèäðîñòðî-
èòåëüñòâà (íà ïðèìåðå ð. Äíåïð). — Êèåâ: Èíñòèòóò çîîëîãèè ÀÍ ÓÑÑÐ, 1991. — 70 ñ. 

11) Êîñòþøèí Â., Ìèõàëåâè÷ È. Ìàòåð³àëè äî çèìîâîãî 94/95 ðð. îáë³êó ïòàõ³â // Ìàò.
êîíô., 7–9 êâ³òíÿ 1995 ð., ì. Í³æèí. — Êè¿â, 1996. — Ñ. 302.
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12) Êîñòþøèí Â. À., Ïîëóäà À. Ì., Ãàâðèëþê Ì. Í. Ó÷åòû âîäîïëàâàþùèõ ïòèö â ðàé-
îíå Êèåâà çèìîé 2001/2002 ãã. // Áåðêóò. — Ò. 11. — Âèï. 2. — Ñ. 263–265.

13) Êîðåëÿêîâà È. Ë. Ðàñòèòåëüíîñòü Äíåïðîâñêèõ âîäîõðàíèëèù: Àâòîðåô. äèñ... ä-ðà
áèîë. íàóê. — Êèøèíåâ, 1982. — 42 ñ.

14) Ïîïîâ Â. Ë., Ìàðèíè÷ À. Ì., Ëàíêî À. È. Ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå Óê-
ðàèíñêîé ÑÑÐ. — Êèåâ: Èçä-âî Êèåâ. óí-òà, 1968. — 683 ñ.

15) Ïðèðîäíî-çàïîâ³äíèé ôîíä ì. Êèºâà: Äîâ³äíèê. — Ê: Àâàíïîñò-ïð³ì, 2001. — 64 ñ.
16) Ðîìàíåíêî Â. Ä. Ïðèðîäà Óêðàèíñêîé ÑÑÐ. Ìîðÿ è âíóòðåííèå âîäû. — Êèåâ: Íà-

óêîâà äóìêà, 1987. — 224 ñ.
17) Öóêàíîâà Ã. Î. Ñîçîëîã³÷íà õàðàêòåðèñòèêà ðîñëèííîãî ñâ³òó îñòðîâ³â Äí³ïðà òà ïðè-

ëåãëî¿ ÷àñòèíè çàïëàâè â ìåæàõ ì. Êèºâà // Óêð. áîò. æóðí. — 2003. — Ò. 60. — ¹ 4. —
Ñ. 397–403.

18) Öóêàíîâà Ã. Î., Àíäð³ºíêî Ò. Ë., Ïðÿäêî Î. ². Ðîñëèííèé ïîêðèâ îñòðîâ³â Äí³ïðà â
ìåæàõ ì. Êèºâà // Óêð. áîò. æóðí. — 2002. — Ò. 59. — ¹ 2. — Ñ. 135–140.

19) Øàðëåìàíü Ì. Ìàòåð³ÿëè äî îðí³òîëîã³¿ Äåðæàâíîãî çàïîâ³äíèêà ”Êîí÷à-Çàñïà” //
Çá. ïðàöü Çîîë. ìóçåþ. — 1930. — 8. — Ñ. 47–99. 

20) ²ÂÀ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè: òåðèòîð³¿, âàæëèâ³ äëÿ çáåðåæåííÿ âèäîâîãî ð³çíîìàí³òòÿ òà
ê³ëüê³ñíîãî áàãàòñòâà ïòàõ³â. — Çà ðåä. Î. Ìèêèòþêà. — Êè¿â: ÑîôòÀÐÒ, 1999. — 324 ñ. 

13. Âåðõ³â’ÿ Êðåìåí÷óöüêîãî âîäîñõîâèùà

Óêëàäà÷³:
Äóáèíà Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, ä.á.í., ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, ²íñòèòóò áîòàí³êè

³ì. Ì. Ã. Õîëîäíîãî ÍÀÍÓ, âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 2, Êè¿â, 01601, òåë.: (044) 234 8334,
e-mail: geobot@ukr.net;

Çóá Ëåñÿ Ìèêîëà¿âíà, ê.á.í., ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, ²íñòèòóò çîîëîã³¿
³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðà¿íè, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 15, Êè¿â, 01601, òåë.: (044)
266 3341, (044) 552 2119; 

Êàðïîâà Ãàëèíà Îëåêñ³¿âíà, ê.á.í., ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, ²íñòèòóò ã³äðîá³îëîã³¿
ÍÀÍ Óêðà¿íè, ïðîñï. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäó, 12, Êè¿â, 04210, òåë.: (044) 546 0073, e-mail:
maltsev@fm.com.ua; 

Ìàëüöåâ Âîëîäèìèð ²ííîêåíò³éîâè÷, ê.á.í., ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Íàö³îíàëü-
íèé àãðàðíèé óí³âåðñèòåò, äèðåêòîð íåäåðæàâíî¿ íàóêîâî¿ óñòàíîâè ²íñòèòóò åêîëîã³¿
(²ÍÅÊÎ), âóë. Çàêðåâñüêîãî, 23 à, êâ. 90, Êè¿â, 02217, òåë.: (044) 546 0073, (050)
993 3465, e-mail: maltsev@fm.com.ua;

Ãàâðèñü Ãë³á Ãåîðã³éîâè÷, ê.á.í., ²íñòèòóò çîîëîã³¿ ³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óê-
ðà¿íè, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 15, Êè¿â, 01601, òåë.: (044) 235 0112, e-mail:
gavris@izan.kiev.ua.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 28 òðàâíÿ 2005 ð. 
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 49°35' ïí. ø., 31°52' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: Ðîçòàøîâàíå ó âåðõí³é ÷àñòèí³ Êðåìåí÷óöüêîãî âîäîñõîâèùà çà 4 êì íà
ï³âí³÷íèé çàõ³ä â³ä ì. ×åðêàñè — îáëàñíîãî öåíòðó ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³. Òåðèòîð³ÿ ëîêàë³çî-
âàíà ì³æ ì. ×åðêàñè, ñåëàìè Êåäèíà Ãîðà, Êîðîá³âêà, Äîìàíòîâå, Äìèòð³âêà, Áóáíîâ³âñüêà
Ñëîá³äêà Çîëîòîíîñüêîãî ðàéîíó, à òàêîæ ñåëàìè Õðåùàòèê, Ëîç³âîê, Ñâèä³âîê ³ Äàõí³âêà
×åðêàñüêîãî ðàéîíó. Ïðèáåðåæí³ ì³ëêîâîääÿ Ëèï³âñüêî¿ çàïëàâè òà ïëàâíåâî-îñòð³âíèé ìà-
ñèâ ðîçòàøîâàí³ ïðè ë³âîìó áåðåç³ Êðåìåí÷óöüêîãî âîäîñõîâèùà âèùå ì. ×åðêàñè ó
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òðèêóòíèêó ”Çàë³çíè÷íèé ì³ñò — ñ. ×àïàºâêà — ñ. Êåäèíà Ãîðà” (×åðêàñüêà îáëàñòü), íà
çåìëÿõ âîäíîãî ôîíäó ×àïàºâñüêî¿ òà Äîìàíò³âñüêî¿ ñ³ëüñüêèõ ðàä. 
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 81 ì, ìàêñèìàëüíà — 83 ì.
Ïëîùà: 18000 ãà.
Îãëÿä: Òèïîâà âîäîéìà, ã³äðîëîã³÷íèé ðåæèì ÿêî¿ øòó÷íî ï³äòðèìóºòüñÿ ðîáîòîþ Êðå-
ìåí÷óöüêî¿ ÃÅÑ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ð³âåíü âîäè ïðîòÿãîì ðîêó êîëèâàºòüñÿ â øèðîêèõ ìå-
æàõ (1,5–2 ì). Íàéá³ëüøà ö³íí³ñòü ÂÁÓ ïîëÿãàº ó çàáåçïå÷åíí³ âèñîêîãî ð³âíÿ á³îð³çíî-
ìàí³òòÿ. Òóò íàë³÷óºòüñÿ áëèçüêî 500 âèä³â ñóäèííèõ ðîñëèí, ñåðåä ÿêèõ çíà÷íîþ º
ïèòîìà âàãà ð³äê³ñíèõ ³ çíèêàþ÷èõ. Äî ñêëàäó òåðèòîð³¿ ÂÁÓ, êð³ì âîäÿíèõ åêîòîï³â, ÿê³
ïåðåâàæàþòü çà ïëîùàìè, â³äíîñÿòüñÿ òàêîæ áîëîòÿí³ ³ çàïëàâíî-ëó÷í³. Îñòàíí³ â³äçíà-
÷àþòüñÿ âèäîâèì ³ öåíîòè÷íèì áàãàòñòâîì ðîñëèííîãî ñâ³òó. Êð³ì öüîãî, ñþäè âõîäÿòü
òàêîæ îñòðîâè àáî ¿õ ÷àñòèíè. Îêðåì³ ç íèõ º çàëèøêàìè ï³äíÿòèõ ä³ëÿíîê áîðîâî¿ òå-
ðàñè Äí³ïðà ç óìîâíî ìàëîïîðóøåíîþ ïñàìîô³òíîþ ðîñëèíí³ñòþ, ó ñêëàä³ ÿêî¿ äîñòàò-
íüîþ ì³ðîþ ïðåäñòàâëåí³ íåîåíäåì³÷í³ âèäè, ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòîê ÿêèõ ïîâ’ÿçàí³ ç äî-
ëèíîþ Äí³ïðà. Ó ï³âäåíí³é ÷àñòèí³ óã³ääÿ çíàõîäèòüñÿ óðî÷èùå “Ëèï³âñüêà çàïëàâà”, ÿêà
ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ çàòîïëåíó íà ãëèáèíó 1–3 ì âîäàìè Êðåìåí÷óöüêîãî âîäîñõîâèùà
ë³âîáåðåæíó çàïëàâó Äí³ïðà. 
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 2, 3, 4, 5, 8.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(2) Ñåðåäîâèùå ³ñíóâàííÿ êîìïëåêñó âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí — ð³äê³ñíèõ, òàêèõ, ùî ïåðå-
áóâàþòü ï³ä çàãðîçîþ çíèêíåííÿ, à òàêîæ òàêèõ, ùî º îñîáëèâî ö³ííèìè äëÿ ï³äòðè-
ìàííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ ðåã³îíó. 
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(3) ª îñîáëèâî ö³ííèì ÿê ñåðåäîâèùå ³ñíóâàííÿ òðüîõ åíäåì³÷íèõ âèä³â ðîñëèí — æîâ-
òîç³ëëÿ äí³ïðîâñüêîãî Senecio borysthenicus, êîçåëüö³â óêðà¿íñüêèõ Tragopogon ucrainicus
³ ùàâëþ óêðà¿íñüêîãî Rumex ucrainicus, ÿê³ çàíåñåí³ äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñ-
êó òâàðèí ³ ðîñëèí, ùî çíàõîäÿòüñÿ ï³ä çàãðîçîþ çíèêíåííÿ ó ñâ³òîâîìó ìàñøòàá³. Â
ìåæàõ ÂÁÓ âèÿâëåíî òðè âèäè ñóäèííèõ ðîñëèí, çàíåñåíèõ äî Äîäàòêó ² Áåðíñüêî¿
êîíâåíö³¿, — ñàëüâ³í³ÿ ïëàâàþ÷à Salvinia natans, àëüäðîâàíäà ïóõèð÷àñòà Aldrovanda
vesiculosa ³ âîäÿíèé ãîð³õ ïëàâàþ÷èé Trapa natans. Âîíè, à òàêîæ çîçóëèíåöü áîëîòíèé
Orchis palustris çàíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. Äî Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè çàíåñå-
íî 9 óãðóïîâàíü.

(4) Çàáåçïå÷óº íåðåñòîâ³ óìîâè òà ðîñòó ìîëîä³ ô³òîô³ëüíèõ ðèá Êðåìåí÷óöüêîãî âîäî-
ñõîâèùà: ëÿùà çâè÷àéíîãî Abramis brama, ñóäàêà çâè÷àéíîãî Lucioperca lucioperca,
êîðîïà çâè÷àéíîãî Cyprinus carpio òà ³í., à òàêîæ âèâåäåííÿ òà íàãóë ïòàøåíÿò ÷èñëåí-
íèõ âîäîïëàâíèõ ïòàõ³â.

(5) ÂÁÓ ï³äòðèìóº ³ñíóâàííÿ áàãàòüîõ âîäíî-áîëîòÿíèõ ïòàõ³â. Îñ³íí³ ñêóï÷åííÿ ïòàõ³â
ìîæóòü ñÿãàòè 30 òèñ. îñîáèí.

(8) Îäíå ç îñíîâíèõ íà Êðåìåí÷óöüêîìó âîäîñõîâèù³ íåðåñòîâèù, ì³ñöü íàãóëó òà
çèì³âë³ ìàñîâèõ âèä³â ðèá.

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Çã³äíî ç ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè
(1968) óã³ääÿ íàëåæèòü äî Ë³ñîñòåïîâî¿ çîíè, Ë³âîáåðåæíî-Äí³ïðîâñüêî¿ ñòåïîâî¿ ïðîâ³íö³¿
Ë³ñîñòåïîâî¿ îáëàñò³ Äí³ïðîâñüêî¿ òåðàñîâî¿ ð³âíèíè. Çà ãåîáîòàí³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óê-
ðà¿íè (1977) óã³ääÿ çíàõîäèòüñÿ íà ìåæ³ Ïîä³ëüñüêî-Ñåðåäíüîïðèäí³ïðîâñüêî¿ ³ Ë³âîáåðåæ-
íîïðèäí³ïðîâñüêî¿ ï³äïðîâ³íö³é Ñõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ïðîâ³íö³¿ ªâðîïåéñüêî-Ñèá³ðñüêî¿
ë³ñîñòåïîâî¿ îáëàñò³. Áîòàí³êî-ãåîãðàô³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü — Ï³âí³÷íà ë³ñîñòåïîâà îáëàñòü
Äí³ïðîâñüêî¿ òåðàñîâî¿ ð³âíèíè, Äí³ïðîâñüêèé çàïëàâíî-áîðîâèé ðàéîí. Çîîãåîãðàô³÷íà
ïðèíàëåæí³ñòü — Ïàëåàðêòè÷íèé â³ää³ë, ªâðîïåéñüêî-Ñèá³ðñüêà îáëàñòü, ªâðîïåéñüêà
ë³ñîñòåïîâà ïðîâ³íö³ÿ. 
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: Â ñó÷àñíîìó âèãëÿä³ óã³ääÿ âèíèêëî âíàñë³äîê çàðåãóëþâàííÿ
Äí³ïðà ãðåáëåþ Êðåìåí÷óöüêîãî âîäîñõîâèùà. Ëåæèòü íà çàõ³äíîìó ñõèë³ Óêðà¿íñüêîãî
êðèñòàë³÷íîãî ùèòà ó ï³âäåííî-çàõ³äí³é ÷àñòèí³ Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ íèçîâèíè. Ïîíàä áåðåãîì
òÿãíåòüñÿ ëàíöþã îñòðîâ³â, ÿê³ º çàëèøêàìè äðóãî¿ òåðàñè. Ëîæå óòâîðþþòü â îñíîâíîìó
àëþâ³àëüí³ â³äêëàäè. Ã³äðîëîã³÷íèé ðåæèì âèçíà÷àºòüñÿ ã³äðîëîã³÷íèì ðåæèìîì âîäîñõî-
âèùà, çîêðåìà äèíàì³êîþ éîãî ð³âíÿ. Ð³âåíü âîäè êîëèâàºòüñÿ ïðîòÿãîì ðîêó: íàéâèùèì º
â òðàâí³–÷åðâí³, íàéíèæ÷èì — â ëþòîìó–áåðåçí³. Ïåðåâàæàþòü ìóëèñò³ òà ìóëèñòî-ï³ùàí³
äîíí³ â³äêëàäè, íà ïðèëåãëèõ ä³ëÿíêàõ — áîëîòí³ òà ñëàáî çàäåðíîâàí³ áîëîòèñòî-ëó÷í³
´ðóíòè. Ãëèáèíà âîäè ó ïðèáåðåæí³é ÷àñòèí³ ñòàíîâèòü 0,5–3 ì, íàéá³ëüøà — 10–15 ì.
Êë³ìàò ïîì³ðíèé, ð³÷íà ê³ëüê³ñòü îïàä³â — 500–600 ìì, ñåðåäí³é òåìïåðàòóðíèé ä³àïàçîí
13–15(17) ãðàäóñ³â.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: ÂÁÓ ïîâí³ñòþ çíàõîäèòüñÿ ó ìåæàõ âî-
äîçá³ðíîãî áàñåéíó Äí³ïðà. Îñíîâíèì äæåðåëîì íàäõîäæåííÿ âîäè º ð. Äí³ïðî. ²íø³ äæå-
ðåëà — ð³÷êè Ðîñü, Â³ëüøàíêà, Òÿñìèí, Ñóëà. Â³ä ï³âí³÷íîãî êîðäîíó Óêðà¿íè äî ÂÁÓ
Äí³ïðî òå÷å ñõèëîì Óêðà¿íñüêîãî êðèñòàë³÷íîãî ùèòà, ïîâåðõíÿ ÿêîãî ñêëàäåíà ï³ùàíèìè,
ï³ùàíî-ãëèíèñòèìè òà ëåñîâèìè â³äêëàäàìè. Òåðèòîð³ÿ áàñåéíó â³äçíà÷àºòüñÿ ñëàáî
ðîç÷ëåíîâàíèì ðåëüºôîì ³ çíàõîäèòüñÿ íà òåðèòîð³¿ òðüîõ çîí: ë³ñîâî¿, ë³ñîñòåïîâî¿ ³ ñòå-
ïîâî¿. Á³ëüøà ÷àñòèíà âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿ âêðèòà îï³äçîëåíèìè, âèëóæåíèìè ³ òèïîâèìè
÷îðíîçåìàìè. Çåìë³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïåðåâàæíî ó ñ³ëüñüêîìó, ë³ñîâîìó òà âîäíîìó ãîñ-
ïîäàðñòâ³, äëÿ äîáóâàííÿ êîðèñíèõ êîïàëèí (ï³ñêó ó âåëèêèõ îáñÿãàõ äëÿ áóä³âíèöòâà).

ÂÁÓ, ïåðñïåêòèâí³ äëÿ âíåñåííÿ äî Ðàìñàðñüêîãî ñïèñêó
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Êë³ìàò âîäîçá³ðíîãî áàñåéíó ïîì³ðíî êîíòèíåíòàëüíèé. Ëüîäîñòàâ íà Êðåìåí÷óöüêîìó âî-
äîñõîâèù³, ÿê ïðàâèëî, òðèâàº ç ãðóäíÿ äî áåðåçíÿ.
Ã³äðîëîã³÷íà ö³íí³ñòü: Ðåãóëÿòîðíà (çàòðèìàííÿ òà âèíåñåííÿ îñàä³â ³ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí),
ïîì’ÿêøåííÿ çì³í êë³ìàòó, î÷èùåííÿ âîäè òà ï³äòðèìàííÿ ¿¿ ÿêîñò³, ðåêðåàö³éíà, òóðèñòè÷-
íà, âîäîïîñòà÷àëüíà (çðîøåííÿ, âèêîðèñòàííÿ äëÿ òåõí³÷íèõ ïîòðåá).
Òèï ÂÁÓ: Ì, Î, 6.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: Óã³ääÿ ïðåäñòàâëåíå ä³ëÿíêàìè ì³ëêîâîäü ç òîâùåþ âîäè â³ä 0,5
äî 3 ì; ïðèáåðåæíèìè çíèæåíèìè òåðèòîð³ÿìè, ùî ïîñò³éíî çàòîïëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ çàïîâ-
íåííÿ âîäîñõîâèùà; ïðèáåðåæíèìè òåðèòîð³ÿìè, ùî çàòîïëþþòüñÿ íà êîðîòêèé òåðì³í ï³ä
÷àñ íàéâèùî¿ ïîâåí³; ï³äíÿòèìè ä³ëÿíêàìè, ÿê³ íå çàòîïëþþòüñÿ âîäîþ. Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ
ç ìåòîþ çàõèùåííÿ áåðåã³â â³ä åðîç³¿ ³ äëÿ ïîë³ïøåííÿ êîðìîâî¿ áàçè ³íòðîäóêîâàíî öè-
öàí³þ øèðîêîëèñòó Zizania latifolia. Çàãàëüíà ïëîùà çàðîñòåé äîñÿãàº ìàéæå 3 òèñ. ãà.
Ì³ëêîâîääÿ ç òîâùåþ âîäè â³ä 50 ñì çàéíÿò³ óãðóïîâàííÿìè ñïðàâæíüî¿ âîäíî¿ ðîñëèí-
íîñò³ ç äîì³íóâàííÿì êóøèðó òåìíî-çåëåíîãî Ceratophyllum demersum, åëîäå¿ êàíàäñüêî¿
Elodea canadensis, ðÿñîê ìàëî¿ Lemna minor ³ òðèáîðîçåí÷àñòî¿ L. trisulca, âîäîïåðèö³ ê³ëü÷àñ-
òî¿ Myriophyllum verticillatum, ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar lutea, ëàòàòòÿ á³ëîãî Nymphaea alba,
ðäåñíèê³â Áåðõòîëüäà Potamogeton berchtoldii, ñòèñíóòîãî P. compresus, êó÷åðÿâîãî P. crispus,
áëèñêó÷îãî P. lucens, ïëàâàþ÷îãî P. natans, âóçëóâàòîãî P. nodosus, ãðåá³í÷àñòîãî P. pectina-
tus òà ïðîíèçàíîëèñòîãî P. perfoliatus, âîäÿíîãî ãîð³õó ïëàâàþ÷îãî Trapa natans, âîäÿíîãî
ð³çàêà àëîåâèäíîãî Stratiotes aloides. Äî 50 ñì — ç äîì³íóâàííÿì âîäÿíî¿ ñîñîíêè ëàíöåòî-
ëèñòî¿ Hippuris lanceolata, ñòð³ëîëèñòó ñòð³ëîëèñòîãî Sagittaria sagittifolia, ¿æà÷èõ ãîë³âîê
çðèíóâøî¿ Sparganium emersum òà ïðÿìî¿ S. erectum, ÷àñòóõè ïîäîðîæíèêîâî¿ Alisma planta-
go-aquatica, áóëüáîêîìèøó ìîðñüêîãî Bolboschoenus maritimus, ëåïåøíÿê³â ïëàâàþ÷îãî
Glyceria fluitans òà âåëèêîãî G. maxima, îìåãó âîäÿíîãî Oenanthe aquatica, êóãè îçåðíî¿
Schoenoplectus lacustris, ðîãîç³â âóçüêîëèñòîãî Typha angustifolia ³ øèðîêîëèñòîãî T. latifolia
òà ³í. Íà çíèæåíèõ òåðèòîð³ÿõ, ùî çàòîïëþþòüñÿ íà òðèâàëèé ÷àñ, ïåðåâàæàþòü óãðóïîâàí-
íÿ ç äîì³íóâàííÿì áóëüáîêîìèøó ìîðñüêîãî, ñóñàêó çîíòè÷íîãî Butomus umbellatus, îñîêè
ãîñòðî¿ Carex acuta òà ³í.; íà êîðîòøèé — ç äîì³íóâàííÿì âîäÿíîãî õð³íó áîëîòÿíîãî
Rorippa palustris, æèâîêîñòó ë³êàðñüêîãî Symphytum officinale, êàëþæíèö³ áîëîòíî¿ Caltha
palustris òà ³í. Íà äàíèõ òåðèòîð³ÿõ, êð³ì òðàâ’ÿíèñòèõ, ôîðìóþòüñÿ òàêîæ äåðåâíî-÷àãàð-
íèêîâ³ óãðóïîâàííÿ, óòâîðåí³ âåðáàìè á³ëîþ Salix alba ³ òðèòè÷èíêîâîþ S. triandra, òîïî-
ëåþ ÷îðíîþ Populus nigra. ×àñòî òðàïëÿþòüñÿ öåíîçè, óòâîðåí³ ³íòðîäóêîâàíèì âèäîì àìîð-
ôîþ êóùîâîþ Amorpha fruticosa. Ä³ëÿíêè, ùî íå çàòîïëþþòüñÿ, ïåðåâàæíî âêðèò³
ñïðàâæíüîëó÷íîþ ³ îñòåïíåíî-ëó÷íîþ ðîñëèíí³ñòþ.
Ö³ííà ôëîðà: Â³äçíà÷àºòüñÿ áàãàòñòâîì ðàðèòåòíèõ âèä³â òà óãðóïîâàíü. Á³ëüø³ñòü ç íèõ º
ïðåäñòàâíèêàìè ã³äðîô³ëüíîãî ôëîðîöåíîòè÷íîãî êîìïëåêñó, ÿêèé ñôîðìîâàíèé â ³ñòî-
ðè÷í³ ÷àñè. Ñó÷àñí³ íàùàäêè äðåâí³õ âèä³â çàéìàþòü âåëèê³ ïëîù³. Ñåðåä íèõ çíà÷íèé íà-
óêîâèé ³ åêîëîã³÷íèé ³íòåðåñ ñòàíîâëÿòü àëüäðîâàíäà ïóõèð÷àñòà Aldrovanda vesiculosa, êà-
óë³í³ÿ ìàëà Caulinia minor, ðÿñêà ãîðáàòà Lemna gibba, ð³çóõè âåëèêà Najas major ³ ìîðñüêà
N. marina, ñàëüâ³í³ÿ ïëàâàþ÷à Salvinia natans, ïóõèðíèêè ìàëèé Utricularia minor ³ çâè÷àé-
íèé U. vulgaris, âîëüô³ÿ áåçêîðåíåâà Wolffia arrhiza, öàí³êåë³ÿ áîëîòíà Zannichellia palustris.
Âñ³ ö³ âèäè â óìîâàõ Êðåìåí÷óöüêîãî âîäîñõîâèùà ôîðìóþòü óãðóïîâàííÿ. Äîñèòü çíà÷-
íèìè º ïëîù³ öåíîç³â, çàíåñåíèõ äî Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, çîêðåìà ëàòàòòÿ ñí³æíî-á³ëîãî
Nymphaea candida òà á³ëîãî N. alba, ñàëüâ³í³¿ ïëàâàþ÷î¿, âîäÿíîãî ãîð³õà ïëàâàþ÷îãî Trapa
natans. Äî Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè òàêîæ çàíåñåíî óãðóïîâàííÿ àëüäðîâàíäè ïóõèð÷àñòî¿,
ëàòàòòÿ ñí³æíî-á³ëîãî, ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar lutea, ðäåñíèêà òóïîëèñòîãî Potamogeton

Âîäíî-áîëîòí³ óã³ääÿ Óêðà¿íè
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obtusifolius, ðîãîëèñíèê³â ï³äâîäíîãî Ceratophyllum submersum ³ äîíñüêîãî C. tanaiticus. Âèäè,
çàíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: àëüäðîâàíäà ïóõèð÷àñòà, ñàëüâ³í³ÿ ïëàâàþ÷à, âîäÿíèé
ãîð³õ ïëàâàþ÷èé.
Ö³ííà ôàóíà: Ôàóíà õðåáåòíèõ ÂÁÓ ñòàíîâèòü áëèçüêî 260 âèä³â. Îñíîâó ñêëàäàþòü ïðåä-
ñòàâíèêè âîäíî-áîëîòÿíîãî ³ êîëîâîäíîãî êîìïëåêñ³â. 

Ññàâö³: âèäðà ð³÷êîâà Lutra lutra, ãîðíîñòàé Mustela erminea (ö³ âèäè çàíåñåí³ äî ×åðâî-
íî¿ êíèãè Óêðà¿íè).

Ïòàõè: Âàæëèâå ì³ñöå çóïèíêè âîäíî-áîëîòÿíèõ òà êîëîâîäíèõ ïòàõ³â ï³ä ÷àñ ñåçîííèõ ïå-
ðåëüîò³â. Öå âèäè, ùî â³äíîñÿòüñÿ äî òàêèõ ðÿä³â, ÿê Ï³ðíèêîçîïîä³áí³ Podicipediformes,
Ïåë³êàíîïîä³áí³ Pelicaniformes (áàêëàí âåëèêèé Phalacrocorax carbo), Ëåëåêîïîä³áí³ Ciconii-
formes (Egretta sp., Ardea sp.), Ãóñåïîä³áí³ Anseriformes (Anser sp., Cygnus sp., Anas sp.), Ñèâêî-
ïîä³áí³ Charadriiformes (Larus sp., Chlidonias sp., Sterna sp., Tringa sp.), Æóðàâëåïîä³áí³ Gruifor-
mes (ëèñêà Fulica atra). Íàé÷èñåëüí³øèìè º êðèæåíü Anas platyrhynchos (10–25 òèñ. îñ.),
÷èðÿíêè âåëèêà A. querquedula òà ìàëà A. ñrecca (1–4 òèñ. îñ.), ëèñêà (2–6 òèñ. îñ.), ÷åðíü
ìîðñüêà Aythya marila (400–500 îñ.). Îñ³íí³ ñêóï÷åííÿ ïòàõ³â ìîæóòü ñÿãàòè 30 òèñ. îñîáèí.
Âèäè ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: îðëàí-á³ëîõâ³ñò Haliaeetus albicilla — òðèìàºòüñÿ ó ë³òíüî-
îñ³íí³é ïåð³îä (4–8 îñ.); êóëèê-ñîðîêà Haemantopus ostralegus — îêðåì³ ïàðè ãí³çäÿòüñÿ íà êî-
ñàõ òà îñòðîâàõ; ãîãîëü Bucephala clangula — òðàïëÿºòüñÿ ó íåâåëèê³é ê³ëüêîñò³ íà îñ³íí³õ
ì³ãðàö³ÿõ; êðåõ ñåðåäí³é Mergus serrator — ð³äêî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íà îñ³íí³õ ì³ãðàö³ÿõ; ñêîïà
Pandion haliaetus — ð³äêî çóñòð³÷àºòüñÿ íà âåñíÿíèõ ì³ãðàö³ÿõ; ìàðòèí êàñï³éñüêèé Larus
ichthyaetus — îêðåì³ îñîáèíè çàë³òàþòü â ë³òí³é ïåð³îä.

Áàòðàõî-ãåðïåòîôàóíà ïðåäñòàâëåíà 14 âèäàìè, ç ÿêèõ íàéð³äê³ñí³øèìè º êâàêøà Hyla
arborea òà ÷åðåïàõà áîëîòÿíà Emys orbicularis.

Ðèáè. Ì³ñöå íåðåñòó ³ íàãóëó ö³ííèõ ïðîìèñëîâèõ âèä³â ðèá. Âñüîãî ³õò³îôàóíà íàë³÷óº
44 âèäè. Ìàñîâ³ âèäè — ëÿù çâè÷àéíèé Abramis brama, ñóäàê çâè÷àéíèé Lucioperca lucioper-
ca, êîðîï çâè÷àéíèé Cyprinus carpio òà ³í. Íàéð³äê³ñí³øèìè º ï³äóñò Ñhondrostoma nasus, ðè-
áåöü ìàëèé Vimba vimba òà ïóãîëîâêà ç³ð÷àñòà Benthophilus stellatus.
Ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³: Åíåðãåòèêà, âîäíèé òðàíñïîðò, ðèáàëüñòâî, ìèñëèâñòâî,
ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ðåêðåàö³ÿ, òóðèçì, ïîñòà÷àííÿ âîäè. Ëèï³âñüêà çàïëàâà â³äãðàº âàæëè-
âó ðîëü ó â³äòâîðåíí³ ìàñîâèõ âèä³â ðèá Êðåìåí÷óöüêîãî âîäîñõîâèùà, ÿê³ º îá’ºêòîì ÿê êî-
ìåðö³éíîãî, òàê ³ àìàòîðñüêîãî ïðîìèñëó (ùîð³÷íèé êîìåðö³éíèé âèëîâ ñòàíîâèòü 3–4 òèñ. ò). 
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: çåìë³ äåðæàâíîãî âîäíîãî ôîíäó ó ï³äïîðÿäêó-
âàíí³ ×åðêàñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â. Ïðèëåãë³ çåìë³: Çîëîòîíîñüêà
³ ×åðêàñüêà ì³ñüê³ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â òà Êåäèíîãîðñüêà, Êîðîá³âñüêà, Äîìàíò³âñüêà,
Äìèòð³âñüêà, Áóáíîâîñëîá³äñüêà, Õðåùàòèöüêà, Ëîç³âîêñüêà, Ñâèä³âîêñüêà ³ Äàõí³âñüêà
ñ³ëüñüê³ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â; çåìë³ äåðæàâíîãî âîäíîãî ôîíäó ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ×åð-
êàñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â.
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: ð³÷êîâèé òðàíñïîðò,
ðèáíå ãîñïîäàðñòâî, ìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ðåêðåàö³ÿ (òóðèçì), ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî.
Ïðèëåãë³ çåìë³: ð³÷êîâèé òðàíñïîðò, ã³äðîåíåðãåòèêà, ðèáíå ãîñïîäàðñòâî, ìèñëèâñòâî,
ðåêðåàö³ÿ (òóðèçì), ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, âîäîïîñòà÷àííÿ.
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: ÂÁÓ: ó
ìèíóëîìó — ñïðàöþâàííÿ ð³âíÿ âîäè â íåðåñòîâèé ïåð³îä, ðèáàëüñòâî ³ ïîëþâàííÿ, à òà-
êîæ áðàêîíüºðñòâî; íèí³ — ñïðàöþâàííÿ ð³âíÿ âîäè â íåðåñòîâèé ïåð³îä, áðàêîíüºðñòâî. Ó
çâ’ÿçêó ç êîëèâàííÿì ð³âíÿ âîäè çíà÷íî ðîçïîâñþäæåíèìè º âèäè øèðîêî¿ åêîëîã³÷íî¿
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àìïë³òóäè, çîêðåìà Potamogeton berchtoldii, P. pectinatus, P. perfoliatus, Ceratophyllum demer-
sum, Glyceria maxima, Typha angustifolia òà ³í., óãðóïîâàííÿ ÿêèõ çàéìàþòü íàéá³ëüø³ ïëîù³.
Ð³çêî ñêîðîòèëèñÿ ì³ñöåçðîñòàííÿ âèä³â âóçüêî¿ åêîëîã³÷íî¿ àìïë³òóäè, çîêðåìà âîäíèõ ³
áîëîòíèõ. Ïðèëåãë³ òåðèòîð³¿: Ó ìèíóëîìó ³ íèí³ — íåðåãóëüîâàíà ðåêðåàö³ÿ. 
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Äî òåðèòîð³¿ ÂÁÓ âõîäèòü Êåäèíîã³ðñüêèé áîòàí³÷íèé çà-
êàçíèê ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ïëîùåþ 10 ãà, óòâîðåíèé ó 1983 ðîö³. Òåðèòîð³ÿ Ëèï³âñüêî¿ çà-
ïëàâè âõîäèòü äî ñêëàäó îðí³òîëîã³÷íîãî çàêàçíèêà çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ
”Ëèï³âñüêèé” (Ïîñòàíîâà Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ â³ä 28 æîâòíÿ 1974 ð. ¹ 500; çåìëåâ³äâå-
äåííÿ çà ð³øåííÿì ×åðêàñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè â³ä 14.08.2001 ð. ¹ 21–20). Îõîðîííå çî-
áîâ’ÿçàííÿ âèäàíå ×åðêàñüêîìó ðåã³îíàëüíîìó óïðàâë³ííþ âîäíèõ ðåñóðñ³â. 
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ìîí³òîðèíã ³ ìåíåäæìåíò
òåðèòîð³¿. Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè ”Ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó ïðîãðàìó ôîðìóâàííÿ
íàö³îíàëüíî¿ åêîìåðåæ³ íà ïåð³îä äî 2015 ð.” òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ ìàº óâ³éòè äî ñêëàäó
Äí³ïðîâñüêîãî ìåðèä³îíàëüíîãî åêîêîðèäîðó. 
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè íàóêîâö³ ³íñòèòóò³â
ÍÀÍÓ (²íñòèòóò çîîëîã³¿ ³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà, ²íñòèòóò áîòàí³êè ³ì. Ì. Ã. Õîëîäíîãî,
²íñòèòóò ã³äðîá³îëîã³¿), Êè¿âñüêîãî òà ×åðêàñüêîãî íàö³îíàëüíèõ óí³âåðñèòåò³â, à òàêîæ
²íñòèòóòó åêîëîã³¿ (²ÍÅÊÎ) Íàö³îíàëüíîãî åêîëîã³÷íîãî öåíòðó Óêðà¿íè. 
Íèí³øí³é ñòàí ïðèðîäîîõîðîííî¿ îñâ³òè: Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ïðîâîäÿòüñÿ ïîëüîâ³ ïðàêòèêè
ñòóäåíò³â âèùåíàçâàíèõ âóç³â, à òàêîæ åêñêóðñ³¿ äëÿ øêîëÿð³â.
Íèí³øí³é ñòàí ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó: ª ì³ñöåì ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó òà çåëåíîãî òóðèçìó, â
îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä — àìàòîðñüêîãî ïîëþâàííÿ. Âë³òêó ê³ëüê³ñòü â³äïî÷èâàþ÷èõ ïî áå-
ðåãàõ âîäîñõîâèùà äîñÿãàº 20–25 òèñ., à ó ñâÿòêîâ³ òà âèõ³äí³ äí³ çá³ëüøóºòüñÿ äî 100 òèñ.
Þðèñäèêö³ÿ: Òåðèòîð³àëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíà — Çîëîòîíîñüêèé òà ×åðêàñüêèé ðàéîíè
×åðêàñüêî¿ îáëàñò³. 
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: ×åðêàñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â Äí³ïðîâñüêîãî
áàñåéíîâîãî óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â. Àäðåñà: âóë. ²ëü¿íà, 332, ì. ×åðêàñè, 18005,
òåë./ôàêñ: (0472) 36 0018, e-mail: vr@ck.ukrtel.net
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Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 81 ì, ñåðåäíÿ — 82 ì, ìàêñèìàëüíà — 120 ì.
Ïëîùà: 31161,3 ãà.
Îãëÿä: ÂÁÓ çàéìàº ïåðåâàæíî çàïëàâó ð. Ñóëè, ÿêà â óìîâàõ ï³äïîðó âîäàìè Êðåìåí÷óöü-
êîãî âîäîñõîâèùà ïåðåòâîðèëàñÿ íà ì³ëêîâîäíó çàòîêó. Âåëèêèìè º ïëîù³ öåíîç³â ðîãîçó
âóçüêîëèñòîãî Typha angustifolia òà î÷åðåòó Phragmites australis. ª çàïëàâí³ ë³ñè, ð³çíîìàí³òí³
ëóêè. Êð³ì çàïëàâè äî ÂÁÓ ÷àñòêîâî âõîäÿòü íåâåëèê³ ïðèëåãë³ ä³ëÿíêè êîð³ííîãî áåðåãà
ç ë³ñîâîþ òà ñòåïîâîþ ðîñëèíí³ñòþ. Îñîáëèâî ö³ííîþ º îðí³òîôàóíà óã³ääÿ. Òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ
º ÷àñòèíîþ ëàíäøàôòíîãî çàêàçíèêà çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ ”Ñóëèíñüêèé”, ñòâîðå-
íîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 9 ãðóäíÿ 1998 ð. ¹ 1341/98. Âõîäèòü äî ñêëàäó IBA
¹ 23 ”Ñóëüñüêà çàòîêà”.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 2, 4, 5, 8.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(2) ÂÁÓ ï³äòðèìóº ³ñíóâàííÿ ïîïóëÿö³é âðàçëèâèõ âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí, à òàêîæ òðüîõ
ð³äê³ñíèõ óãðóïîâàíü.

(4) ÂÁÓ çàáåçïå÷óº íåðåñòîâ³ óìîâè òà ðîñòó ìîëîä³ ðèá Êðåìåí÷óöüêîãî âîäîñõîâèùà,
à òàêîæ ãí³çäóâàííÿ ÷èñëåííèõ âîäîïëàâíèõ ïòàõ³â. 

(5) Ï³ä ÷àñ ïðîëüîòó íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ðåºñòðóºòüñÿ äî 35 òèñ. íåãîðîáöåïîä³áíèõ
ã³äðîô³ëüíèõ ïòàõ³â, íå âðàõîâóþ÷è äð³áíèõ ïàñòóøêîâèõ.

(8) ÂÁÓ º îäíèì ç îñíîâíèõ íåðåñòîâèù Êðåìåí÷óöüêîãî âîäîñõîâèùà, ì³ñöåì íàãóëó òà
çèì³âë³ ìàñîâèõ âèä³â ðèá.

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Çà ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè (1968) òå-
ðèòîð³ÿ íàëåæèòü äî Ï³âäåííî¿ ë³ñîñòåïîâî¿ îáëàñò³ Äí³ïðîâñüêî¿ òåðàñîâî¿ ð³âíèíè íà
ìåæ³ ç Ï³âí³÷íîþ ë³ñîñòåïîâîþ îáëàñòþ Äí³ïðîâñüêî¿ òåðàñîâî¿ ð³âíèíè. Çà ãåîáîòàí³÷íèì
ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè (1977) óã³ääÿ çíàõîäèòüñÿ â ªâðîïåéñüêî-Ñèá³ðñüê³é ãåîáîòàí³÷í³é
îáëàñò³, Ñõ³äíîºâðîïåéñüê³é ïðîâ³íö³¿, Ë³âîáåðåæíîïðèäí³ïðîâñüê³é ï³äïðîâ³íö³¿, Ðîìåíñü-
êî-Ïîëòàâñüêîãî ãåîáîòàí³÷íîãî îêðóãó òåðàñîâèõ ëó÷íèõ ñòåï³â ³ äóáîâî-ñîñíîâèõ ë³ñ³â, çà-
ïëàâíèõ ëóê, åâòðîôíèõ áîë³ò òà ëó÷íî-ãàëîô³òíî¿ ðîñëèííîñò³, Îáîëîíñüêî-Êîáåëÿöüêîãî
ãåîáîòàí³÷íîãî ðàéîíó òåðàñîâèõ ëó÷íèõ ñòåï³â, ëó÷íî-ãàëîô³ëüíî¿ ðîñëèííîñò³ òà åâòðîô-
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íèõ äîëèííèõ áîë³ò. Áîòàí³êî-ãåîãðàô³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü ÂÁÓ — Ï³âäåííà ë³ñîñòåïîâà îá-
ëàñòü Äí³ïðîâñüêî¿ òåðàñîâî¿ ð³âíèíè, Îáîëîíñüêî-Ãðàä³çüêèé ðàéîí. Çîîãåîãðàô³÷íà ïðè-
íàëåæí³ñòü ÂÁÓ — Ïàëåàðêòè÷íèé â³ää³ë, ªâðîïåéñüêî-Ñèá³ðñüêà îáëàñòü, ªâðîïåéñüêà
ë³ñîñòåïîâà ïðîâ³íö³ÿ. 
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: ÂÁÓ ïîâí³ñòþ çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ âî-
äîçá³ðíîãî áàñåéíó ð. Äí³ïðî. Îñíîâíèì äæåðåëîì íàäõîäæåííÿ âîäè º ð. Ñóëà (ïðàâà
ïðèòîêà Äí³ïðà) ³ âëàñíå ð. Äí³ïðî, ç ÿêîãî âîäà íàäõîäèòü äî Êðåìåí÷óöüêîãî âîäîñõî-
âèùà ÷åðåç ãðåáëþ Êàí³âñüêî¿ ÃÅÑ. Ïëîùà áàñåéíó Ñóëè ñòàíîâèòü 18,6 òèñ. êì2. ¥ðóíòî-
òâîðíèìè ïîðîäàìè íà á³ëüø³é ÷àñòèí³ áàñåéíó º ëåñè, ï³ä ÿêèìè çàëÿãàþòü ïîðîäè òðå-
òèííîãî ïåð³îäó (ïåðåâàæíî ï³ñêè òà ãëèíè). Ñåðåä ´ðóíò³â íà âîäîçá³ðí³é òåðèòîð³¿
ïåðåâàæàþòü ÷îðíîçåìè òèïîâ³. Áàñåéí ìàº âèñîêó ðîçîðàí³ñòü. Áàñåéí Ñóëè ïîâí³ñòþ
çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ ë³ñîñòåïîâî¿ çîíè. Ñåðåäíÿ ð³÷íà ê³ëüê³ñòü îïàä³â — 450–580 ìì. Ñå-
ðåäíÿ òåìïåðàòóðà ëèïíÿ — +21°Ñ íà ï³âäí³ áàñåéíó Ñóëè ³ +19,5°Ñ íà ï³âíî÷³, ñåðåäíÿ
òåìïåðàòóðà ñ³÷íÿ — â³ä –6°Ñ äî –7,5°Ñ. 
Òèï ÂÁÓ: Ì, 6.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: Ó ï³âí³÷í³é ÷àñòèí³ ÂÁÓ ïåðåâàæàþòü ëóêè, ë³ñè òà ïëàâíåâî-

îñòð³âí³ ìàñèâè, ó ñêëàä³ ÿêèõ
äîì³íóþòü î÷åðåò Phragmites
australis òà ðîã³ç âóçüêîëèñòèé
Typha angustifolia, íà â³äêðèòèõ
ì³ëêîâîääÿõ äîñèòü ïîøèðåí³
ðäåñíèêè ïðîíèçàíîëèñòèé
Potamogeton perfoliatus, êó÷åðÿ-
âèé P. crispus ³ áëèñêó÷èé
P. lucens. Öåíîçè âîäíèõ òà
ïðèáåðåæíî-âîäíèõ ðîñëèí º
ïîòóæíèì á³îô³ëüòðîì. Ð³çíî-
ìàí³òí³ñòü óìîâ, ÿêà çàáåçïå-
÷óºòüñÿ ð³çíîìàí³òí³ñòþ óãðóïî-
âàíü ïîâ³òðÿíî-âîäíî¿ òà âîäíî¿
ðîñëèííîñò³, çàáåçïå÷óº åôåê-
òèâíèé íåðåñò òà íàãóë
ô³òîô³ëüíèõ òóâîäíèõ ðèá, à òà-
êîæ ³ñíóâàííÿ òà ðîçìíîæåííÿ
áàãàòüîõ âèä³â âîäíèõ òà íàâêî-
ëîâîäíèõ ïòàõ³â. Ï³âäåííà ÷àñ-
òèíà — ïåðåâàæíî íåçàðîñëà âî-
äîéìà ç îñòðîâàìè. Çíà÷í³
ïëîù³ çàéìàþòü çàïëàâí³ ëóêè,
íà ÿêèõ äîì³íóþòü êîñòðèö³
ñõ³äíà Festuca orientalis, ëó÷íà F.
pratensis ³ ÷åðâîíà F. rubra, ïèð³é
ïîâçó÷èé Elytrigia repens, òîí-
êîí³ã âóçüêîëèñòèé Poa angusti-
folia, êóíè÷íèê íàçåìíèé
Calamagrostis epigeios, ì³òëèöÿ
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âèíîãðàäíèêîâà Agrostis vinealis, îñîêà ãîñòðà Carex acuta, î÷åðåòÿíêà çâè÷àéíà Phalaroides
arundinacea. Òðàïëÿþòüñÿ ä³ëÿíêè çàñîëåíèõ ëóê ç äîì³íóâàííÿì ïîê³ñíèö³ ðîçñòàâëåíî¿
Puccinellia distans, ñèòíèêà Æåðàðà Juncus gerardii, îñîêè ðîçñóíóòî¿ Carex distans, áóëüáîêî-
ìèø³â ñêóï÷åíîãî Bolboschoenus compactus òà ìîðñüêîãî B. maritimus, òðèçóáöÿ ìîðñüêîãî
Triglochin maritimum. Íà ñèëüí³øå çàñîëåíèõ ä³ëÿíêàõ íà íåâåëèê³é ïëîù³ òðàïëÿþòüñÿ óãðó-
ïîâàííÿ ç äîì³íóâàííÿì êàìôîðîñìè äæóíãàðñüêî¿ Camphorosma songorica, ñòåëþøêà ñåðåä-
íüîãî Spergularia media, õð³ííèö³ òîâñòîëèñòî¿ Lepidium crassifolium. ª ä³ëÿíêè áîë³ò ç äîì³íó-
âàííÿì îñîêè îìñüêî¿ Carex omskiana òà î÷åðåòó çâè÷àéíîãî. Íà íàéâèùèõ ä³ëÿíêàõ çàïëàâè
çíàõîäÿòüñÿ öåíîçè ç³ çíà÷íîþ ê³ëüê³ñòþ êåëåð³¿ ï³ñêîâî¿ Koeleria sabuletorum. ª çàïëàâí³ ë³ñè
ç ïåðåâàæàííÿì ó äåðåâîñòàí³ äóáà çâè÷àéíîãî Quercus robur, âåðáè á³ëî¿ Salix alba, òîïîë³
÷îðíî¿ Populus nigra òà çàáîëî÷åí³ â³ëüøíÿêè (ç Alnus glutinosa). Ì³ñöÿìè á³ëÿ çàïëàâè òðàï-
ëÿþòüñÿ ä³ëÿíêè ñòåïîâî¿ ðîñëèííîñò³.
Ö³ííà ôëîðà: Äî ×åðâîíîãî ñïèñêó ÌÑÎÏ ³ ªâðîïåéñüêîãî ×åðâîíîãî ñïèñêó çàíåñåíèé
àñòðàãàë øåðñòèñòîêâ³òêîâèé Astragalus dasyanthus, ÿêèé òðàïëÿºòüñÿ íà ñòåïîâèõ ä³ëÿíêàõ,
ùî ïðèëÿãàþòü äî çàïëàâè Ñóëè. Äî Äîäàòêó ² Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿ çàíåñåí³ ìàòî÷íèê áî-
ëîòíèé Ostericum palustre, êîçåëüö³ óêðà¿íñüê³ Tragopogon ucrainicus, ñàëüâ³í³ÿ ïëàâàþ÷à
Salvinia natans. ²ç âèä³â ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè â³äì³÷åíî àñòðàãàë øåðñòèñòîêâ³òêîâèé
Astragalus dasyanthus, çîçóëèíåöü áîëîòíèé Orchis palustris, êîâèëó âîëîñèñòó Stipa capilla-
ta, ïàëü÷àòîêîð³ííèêè òðàâíåâèé Dactylorhiza majalis òà ì’ÿñî÷åðâîíèé D. incarnata, ñàëüâ³-
í³þ ïëàâàþ÷ó. ÂÁÓ ï³äòðèìóº ³ñíóâàííÿ ïîïóëÿö³é îñîêè æèòíüî¿ Carex secalina. Äî Çåëå-
íî¿ êíèãè Óêðà¿íè çàíåñåí³ óãðóïîâàííÿ ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar lutea, ëàòàòòÿ á³ëîãî
Nymphaea alba òà âîäÿíî¿ ñîñîíêè Hippuris lanceolata.
Ö³ííà ôàóíà:

Ññàâö³: ãîðíîñòàé Mustela erminea, âèäðà ð³÷êîâà Lutra lutra. Ö³ âèäè çàíåñåíî äî ×åðâî-
íî¿ êíèãè Óêðà¿íè, îñòàíí³é — òàêîæ äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó òà Äîäàòêó ²²
Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿.

Ïòàõè. Òåðèòîð³ÿ óã³ääÿ º ì³ñöåì ãí³çäóâàííÿ áëèçüêî 100 âèä³â ïòàõ³â. Âèñîêó ÷è-
ñåëüí³ñòü íà ãí³çäóâàíí³ òóò ìàþòü ëèñêà Fulica atra (4–6 òèñ. ãí³çä), êðÿ÷êè ÷îðíèé
Chlidonias niger (1200 ãí³çä) òà ð³÷êîâèé Sterna hirundo (250 ãí³çä), ìàðòèíè çâè÷àéíèé Larus
ridibundus (900 ãí³çä) òà æîâòîíîãèé L. cachinnans (350 ãí³çä), ÷àïëÿ ñ³ðà Ardea cinerea
(600 ãí³çä), êâàê Nycticorax nycticorax (250 ãí³çä), î÷åðåòÿíêè ëó÷íà Acrocephalus
schoenobaenus òà âåëèêà A. arundinaceus. ²ç âèä³â, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, òóò
ãí³çäÿòüñÿ ÷àïëÿ æîâòà Ardeola ralloides (Äîäàòîê ²² Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿), ìàðòèí
êàñï³éñüêèé Larus ichthyaetus, êóëèê-ñîðîêà Haematopus ostralegus, êóëèê-äîâãîí³ã
Himantopus himantopus, äåðèõâ³ñò ñòåïîâèé Glareola nordmanni (Äîäàòîê ²² Áåðíñüêî¿ êîí-
âåíö³¿), îðëàí-á³ëîõâ³ñò Haliaaetus albicilla (×åðâîíèé ñïèñîê ÌÑÎÏ, ªâðîïåéñüêèé ÷åðâî-
íèé ñïèñîê, Äîäàòîê ²² Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿), à òàêîæ øóë³êà ÷îðíèé Milvus migrans, ÷åïóðè
âåëèêà Egretta alba ³ ìàëà E. garzetta òà ³í. — âñ³ çàíåñåí³ äî Äîäàòêó ²² Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿.
Ï³ä ÷àñ ïðîëüîòó íà òåðèòîð³¿ âîäíî÷àñ ïåðåáóâàº äî 8 òèñ. êà÷îê, 2 òèñ. ãóñåé, 10 òèñ. ëè-
ñîê, 8 òèñ. êóëèê³â, 3–5 òèñ. ìàðòèíîâèõ, 2–2,5 òèñ. ÷àïåëü. ÂÁÓ ï³äòðèìóº ³ñíóâàííÿ ïî-
ïóëÿö³é ãîãîëÿ Bucephala clangula ³ ëåæíÿ Burhinus oedicnemus. ×èñåëüí³ñòü ã³äðîô³ëüíèõ
íåãîðîáöåïîä³áíèõ âèä³â íà ãí³çäóâàíí³ ïåðåâèùóº 10 òèñ. ïàð. 

Ðèáè. Ìàñîâ³ âèäè: ëÿù çâè÷àéíèé Abramis brama, ñóäàê çâè÷àéíèé Lucioperca lucioperca,
êîðîï çâè÷àéíèé Cyprinus carpio, ùóêà çâè÷àéíà Esox lucius, ñèíåöü Abramis ballerus òà ³í.

Ó ñêëàä³ ôàóíè êîìàõ òðàïëÿþòüñÿ çàíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè äîçîðåöü-³ìïåðà-
òîð Anax imperator, ìàõàîí Papilio machaon òà ïîäàë³ð³é Iphiclides podalirius.
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Ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³: Ñîö³àëüíà ö³íí³ñòü ÂÁÓ ïîëÿãàº ó â³äòâîðåíí³ ìàñîâèõ
âèä³â ðèá Êðåìåí÷óöüêîãî âîäîñõîâèùà, ÿê³ º îá’ºêòîì êîìåðö³éíîãî òà àìàòîðñüêîãî ïðî-
ìèñëó, òà ó â³äòâîðåíí³ ìèñëèâñüêèõ âèä³â ïòàõ³â.
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: ïåðåâàæíî äåðæàâíà (çåìë³ âîäíîãî ôîíäó) òà
êîìóíàëüíà (ó â³äàíí³ ñ³ëüñüêèõ ðàä) âëàñí³ñòü. Ïðèëåãë³ çåìë³: äåðæàâíà, êîìóíàëüíà òà
ïðèâàòíà âëàñí³ñòü.
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: ð³÷êîâèé òðàíñïîðò,
ðèáíå ãîñïîäàðñòâî, ìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ðåêðåàö³ÿ (òóðèçì), ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ïðèðî-
äîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü. Ïðèëåãë³ çåìë³: ð³÷êîâèé òðàíñïîðò, ã³äðîåíåðãåòèêà, ðèáíå ãîñïîäàð-
ñòâî, ìèñëèâñòâî, ðåêðåàö³ÿ (òóðèçì), ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî,
âîäîïîñòà÷àííÿ.
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: Ñó÷àñ-
íèé õàðàêòåð óã³ääÿ âåëèêîþ ì³ðîþ îáóìîâëåíèé àíòðîïîãåííèì âïëèâîì (ï³äâèùåííÿì
ð³âíÿ âîäè). Íà òâàðèííèé ñâ³ò íåãàòèâíî âïëèâàþòü êîëèâàííÿ ð³âíÿ âîäè ó âîäîñõîâèù³,
íà îðí³òîôàóíó óã³ääÿ — ïîëþâàííÿ, îñîáëèâî â äåíü â³äêðèòòÿ ìèñëèâñüêîãî ñåçîíó. Ïî-
øèðåíå áðàêîíüºðñòâî. 
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ ïîâí³ñòþ âõîäèòü äî ñêëàäó ëàíäøàôòíî-
ãî çàêàçíèêà çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ ”Ñóëèíñüêèé”, ñòâîðåíîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 9 ãðóäíÿ 1998 ð. ¹ 1341/98. Âõîäèòü äî ñêëàäó IBA ¹ 23 ”Ñóëüñüêà çàòîêà”.
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: ²ñíóþòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî
ñòâîðåííÿ â Ñóëüñüê³é çàòîö³ íàö³îíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàðêó.
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Äîñë³äæåííÿ â³äïîâ³äíî äî íàóêîâèõ ïðî-
ãðàì íàóêîâèõ óñòàíîâ ÍÀÍ Óêðà¿íè (²íñòèòóòó çîîëîã³¿ ³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà, ²íñòèòóòó
áîòàí³êè ³ì. Ì. Ã. Õîëîäíîãî, ²íñòèòóòó ã³äðîá³îëîã³¿), à òàêîæ Íàö³îíàëüíîãî àãðàðíîãî
óí³âåðñèòåòó òà ²íñòèòóòó åêîëîã³¿ (²ÍÅÊÎ) Íàö³îíàëüíîãî åêîëîã³÷íîãî öåíòðó Óêðà¿íè. 
Íèí³øí³é ñòàí ïðèðîäîîõîðîííî¿ îñâ³òè: ÂÁÓ ìàëî âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ îñâ³òè. Ïðîòå º
ìîæëèâ³ñòü ïðîâîäèòè òóò åêñêóðñ³¿ ñòóäåíò³â á³îëîã³÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé âèùèõ íàâ÷àëü-
íèõ çàêëàä³â ×åðêàñüêî¿ òà ïðèëåãëèõ îáëàñòåé, à òàêîæ åêîëîã³÷í³ åêñêóðñ³¿ äëÿ ìåøêàíö³â
×åðêàñ ³ áëèçüêèõ äî ÂÁÓ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, à òàêîæ â³äïî÷èâàþ÷èõ ç ì³ñöåâèõ áàç â³äïî-
÷èíêó. ª ìîæëèâ³ñòü îðãàí³çàö³¿ ïîáëèçó ÂÁÓ åêîëîã³÷íèõ òàáîð³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàëè á
ÂÁÓ äëÿ ñïîñòåðåæåíü.
Íèí³øí³é ñòàí ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó: Ðåêðåàö³éíà àêòèâí³ñòü íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ íå º âè-
ñîêîþ, ïðîòå â áåçïîñåðåäí³é áëèçüêîñò³ â³ä íüîãî ðîçòàøîâàíî ðÿä áàç â³äïî÷èíêó òà
äèòÿ÷èõ òàáîð³â.
Þðèñäèêö³ÿ: Òåðèòîð³àëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíà — Ãëîáèíñüêèé òà Ñåìåí³âñüêèé ðàéîíè
Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³, ×îðíîáà¿âñüêèé ðàéîí ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³.
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: ×åðêàñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â Äí³ïðîâñüêîãî áàñåé-
íîâîãî óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â. Àäðåñà: âóë. ²ëü¿íà, 332, ì. ×åðêàñè, 18005, òåë./ôàêñ:
(0472) 36 0018, e-mail: vr@ck.ukrtel.net.
Á³áë³îãðàô³÷í³ äæåðåëà:

Êëåñòîâ Í. Ë., Ãàâðèñü Ã. Ã., Àíäðèåâñêàÿ Å. Ë. Ñóëüñêèé çàëèâ Êðåìåí÷óãñêîãî âîäîõðà-
íèëèùà. — Êèåâ, 1995. — 47 ñ.
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15. Çàïëàâà Ñóëè

Óêëàäà÷³:
Ñêëÿð Þð³é Ëåîí³äîâè÷, íà÷àëüíèê â³ää³ëó îõîðîíè òà êîíòðîëþ ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî

ôîíäó, Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ó Ñóìñüê³é îáëàñò³, ïðîâ.
Ãðîìàäÿíñüêèé, 1, à/ñ 24, ì. Ñóìè, 40030, òåë.: (0542) 629 072, e-mail: ecosumy@utel.net.ua;

Àíäð³ºíêî Òåòÿíà Ëåîí³ä³âíà, ä.á.í., ïðîôåñîð, çàâ. ì³æâ³äîì÷îþ êîìïëåêñíîþ ëàáîðà-
òîð³ºþ íàóêîâèõ îñíîâ çàïîâ³äíî¿ ñïðàâè, ²íñòèòóò áîòàí³êè ³ì. Ì. Ã. Õîëîäíîãî
ÍÀÍÓ, âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 2, Êè¿â, 01601, òåë./ôàêñ: (044) 272 3220, e-mail:
postmaster@ligazap.kiev.ua; 

Ïðÿäêî Îëåíà ²âàí³âíà, ê.á.í., íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Ì³æâ³äîì÷î¿ êîìïëåêñíî¿ ëàáîðà-
òîð³¿ íàóêîâèõ îñíîâ çàïîâ³äíî¿ ñïðàâè, ²íñòèòóò áîòàí³êè ³ì. Ì. Ã. Õîëîäíîãî ÍÀÍÓ,
âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 2, Êè¿â, 01601, òåë./ ôàêñ: (044) 272 3220, e-mail:
postmaster@ligazap.kiev.ua;

Ãàâðèñü Ãë³á Ãåîðã³éîâè÷, ê.á.í., ²íñòèòóò çîîëîã³¿ ³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðà¿íè,
âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 15, Êè¿â, 01601, òåë.: (044) 235 0112, e-mail: gavris@izan.kiev.ua.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 3 ÷åðâíÿ 2005 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: öåíòðó — 50°48' ïí. ø., 33°36' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: Á³ëîï³ëüñüêèé, Íåäðèãàéë³âñüêèé, Ëåáåäèíñüêèé òà Ðîìåíñüêèé ðàéîíè
Ñóìñüêî¿ îáëàñò³. Óã³ääÿ ëîêàë³çîâàíå â äîëèí³ ð. Ñóëà ì³æ ñåëàìè Âàë³¿âêà òà Âåðõîñóë-
êà Á³ëîï³ëüñüêîãî ðàéîíó äî ñ. Ãóäèìè Ðîìåíñüêîãî ðàéîíó. Òåðèòîð³ÿ ïðîõîäèòü ÷åðåç ñìò
Íåäðèãàéë³â (6,9 òèñ. æèòåë³â) òà ì. Ðîìíè (50,4 òèñ. æèòåë³â). Äîâæèíà ÂÁÓ (â³äñòàíü ïî
ïðÿì³é ì³æ íàéâ³ääàëåí³øèìè òî÷êàìè) ñòàíîâèòü 80 êì.
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 100 ì, ñåðåäíÿ — 110 ì, ìàêñèìàëüíà — 120 ì.
Ïëîùà: 10598 ãà.
Îãëÿä: Êîìïëåêñ çàïëàâè òà íàäçàïëàâíî¿ òåðàñè ð. Ñóëè. Ïðàâèé ñõèë âèñîêèé, ñòð³ìêî
ñïóñêàºòüñÿ äî ðóñëà, ë³âèé — íèçèííèé. Äîñèòü äîáðå âèðàæåíà áîðîâà òåðàñà, øèðèíà
ÿêî¿ ïîäåêóäè äîñÿãàº 2 êì. Çàïëàâà ð³÷êè çàáîëî÷åíà.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 2.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(2) Â³äì³÷åíî 4 âèäè õðåáåòíèõ, çàíåñåíèõ äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó, 6 âèä³â
õðåáåòíèõ òà 4 âèäè ðîñëèí ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, 2 ôîðìàö³¿ âîäíèõ ðîñëèí ³ç
Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè.

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Çà ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè (1968) íà-
ëåæèòü äî Ë³âîáåðåæíîäí³ïðîâñüêî¿ ë³ñîñòåïîâî¿ ïðîâ³íö³¿, Ï³âí³÷íî¿ îáëàñò³
Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ ð³âíèíè; çà ãåîáîòàí³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè (1977) — äî ªâðîïåéñü-
êî-Ñèá³ðñüêî¿ ë³ñîñòåïîâî¿ îáëàñò³, Ë³âîáåðåæíîïðèäí³ïðîâñüêî¿ ï³äïðîâ³íö³¿, Ðîìåíñüêî-
Ïîëòàâñüêîãî ãåîáîòàí³÷íîãî îêðóãó ëó÷íèõ ñòåï³â, äóáîâèõ, ãðàáîâî-äóáîâèõ òà äóáîâî-ñî-
ñíîâèõ ë³ñ³â ³ åâòðîôíèõ áîë³ò.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: Âêëþ÷àº çàïëàâó òà ïåðøó íàäçàïëàâíó òåðàñó ð. Ñóëè. Âîäíå
æèâëåííÿ Ñóëè ì³øàíå (ñí³ãîâå ³ äîùîâå). Ð³âåíü âîäè õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ âåñíÿ-
íîãî ìàêñèìóìó. Ô³çèêî-õ³ì³÷íà õàðàêòåðèñòèêà âîäè: ñóõèé çàëèøîê 440 ìã/ë, ðîç÷èííèé
êèñåíü 8 ìã/ë, ÁÑÊï 10 ìã/ë, ðÍ 8,3, ³îíè àìîí³þ 0,39 ìã/ë, ëóæí³ñòü 4,9 ìã-åêâ./ë,
æîðñòê³ñòü 6,8 ìã-åêâ./ë, í³òðàòè 1,8 ìã/ë, õëîðèäè 23 ìã/ë, ñóëüôàòè 72 ìã/ë, ôîñôàòè
0,88 ìã/ë, çàë³çî çàãàëüíå 0,18 ìã/ë, ôòîð 0,75 ìã/ë, ÕÑÊ 25,8 ìã/ë. Ñêëàä õ³ì³÷íèõ åëå-
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ìåíò³â ó äîííèõ â³äêëàäàõ ð. Ñóëè (ìã/êã): Mg 60–100; Si 40–185; Pb 0,05–0,32; Sn 0,05–0,17;
Ga 0,05–0,2; Fe 1–58; Ni 0,05–0,11; Al 0,3–5,1; Ti 0,05–0,52; Gu 0,05–0,2; Sr 0,2–4,5;
Co 0,05–0,2; Mo <0,05; Cd <0,1; Zn <0,1; Bi <0,03; Cr <0,04; V 0,05; Ba 9–25; Zr 0,1–1.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: Îõîïëþº âåðõíþ ÷àñòèíó áàñåéíó ð. Ñóëè
(4,4 òèñ. êì2). Ð³âíèííà òåðèòîð³ÿ, ´ðóíòîòâîðíèìè ïîðîäàìè º ëåñè. Çà ïëîùåþ ñåðåä
´ðóíò³â ïåðåâàæàþòü ÷îðíîçåìè çâè÷àéí³, ìåíø³ ä³ëÿíêè çàéìàþòü òåìíî-ñ³ð³, ñ³ð³ òà
ñâ³òëî-ñ³ð³ ë³ñîâ³, ÷îðíîçåìè îï³äçîëåí³, à â çàïëàâàõ ïåðåâàæàþòü ëó÷íî-÷îðíîçåìí³ ñîëîí-
öþâàò³, ëó÷í³ ñîëîíöþâàò³, òîðôîâî-áîëîòí³ ´ðóíòè òà íèçèíí³ òîðôîâèùà. Ðîçîðàí³ñòü —
65%, çàë³ñíåí³ñòü — 11%.
Òèï ÂÁÓ: U, Òs, Ì, W.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: Íàéïîøèðåí³øèìè º óãðóïîâàííÿ ç äîì³íóâàííÿì î÷åðåòó çâè÷àé-
íîãî Phragmites australis, ðîãîçó âóçüêîëèñòîãî Typha angustifolia, ëåïåøíÿêó âåëèêîãî Glyce-
ria maxima. Òðàïëÿþòüñÿ öåíîçè ëåïåõè Acorus calamus, çàáîëî÷åí³ â³ëüøíÿêè (ç â³ëüõîþ
÷îðíîþ Alnus glutinosa), ó òðàâ’ÿíîìó ïîêðèâ³ ÿêèõ ïåðåâàæàþòü î÷åðåò çâè÷àéíèé, ëåïåø-
íÿê âåëèêèé. Âîäÿíà ðîñëèíí³ñòü ñòàðèöü ïðåäñòàâëåíà óãðóïîâàííÿìè ðÿñîê ìàëî¿ Lemna
minor ³ òðèáîðîçåí÷àñòî¿ L. trisulca, ñï³ðîäåëè áàãàòîêîðåíåâî¿ Spirodela polyrrhiza, âîäÿíîãî
ð³çàêà àëîåâèäíîãî Stratioites aloides. Ïîøèðåí³ öåíîçè ïîê³ñíèö³ ðîçñòàâëåíî¿ Puccinellia
distans, áóëüáîêîìèøó ìîðñüêîãî Bolboschoenus maritimus, êóãè Òàáåðíåìîíòàíà Schoeno-
plectus tabernaemontani, òðèçóáöÿ ìîðñüêîãî Triglochin maritimum, ëèñîõâîñòó òðîñòèíîâîãî
Alopecurus arundinaceus, îñîê ãîñòðîâèäíî¿ Carex acutiformis òà îìñüêî¿ C. omskiana. ª øèðî-
êîëèñòÿí³ ë³ñè ç äîì³íóâàííÿì äóáà çâè÷àéíîãî Quercus robur, ñîñíîâ³ — ç äîì³íóâàííÿì
Pinus sylvestris ³ ïåðåâàæàííÿì çëàê³â ó òðàâîñòî¿.
Ö³ííà ôëîðà: Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ âèÿâëåí³ âèäè ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: ïàëü÷àòîêîð³í-
íèêè ì’ÿñî÷åðâîíèé Dactylorhiza incarnata ³ òðàâíåâèé D. majalis, çîçóëèíåöü áîëîòíèé
Orchis palustris. Âêàçóºòüñÿ ïàëü÷àòîêîð³ííèê Ôóêñà Dactylorhiza fuchsii. Òðàïëÿþòüñÿ óãðó-
ïîâàííÿ ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar lutea ³ ëàòàòòÿ á³ëîãî Nymphaea alba, çàíåñåí³ äî Çåëåíî¿
êíèãè Óêðà¿íè.
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Ö³ííà ôàóíà: Â ìåæàõ ÂÁÓ âèÿâëåíî 141 âèä õðåáåòíèõ òâàðèí: ññàâö³â — 21, ïòàõ³â — 82,
ïëàçóí³â — 5, çåìíîâîäíèõ — 9, ðèá — 22, êðóãëîðîòèõ — 1 âèä. Îñíîâó ôàóíè ñêëàäàþòü
âèäè âîäíî-áîëîòíîãî ³ êîëîâîäíîãî êîìïëåêñ³â. Äîñèòü âåëèêèé â³äñîòîê ñòàíîâëÿòü äå-
ðåâíî-÷àãàðíèêîâ³ âèäè. 

Ññàâö³: Ñë³ïàê çâè÷àéíèé Spalax microphtalmus ³ âèäðà ð³÷êîâà Lutra lutra çàíåñåí³ äî
ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó. Îñòàíí³é âèä, à òàêîæ ãîðíîñòàé Mustela erminea âêëþ-
÷åí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. Ç ð³äê³ñíèõ ññàâö³â äîñèòü çâè÷àéíèì âèäîì º áîáåð
ð³÷êîâèé Castor fiber.

Ïòàõè. Ãí³çäèòüñÿ áëèçüêî 100 ïàð ÷àïåëü ñ³ðèõ Ardea cinerea, ê³ëüêà äåñÿòê³â ïàð ÷àïåëü
ðóäèõ A. purpurea òà ÷åïóð âåëèêèõ Egretta alba. Â óã³ää³ ³ñíóº ïîë³âèäîâà êîëîí³ÿ ÷àïåëü:
ñ³ðà ÷àïëÿ (äî 50 ïàð), ðóäà ÷àïëÿ (äî 15 ïàð), ÷åïóðà âåëèêà (8–10 ïàð). Íà ñòàðèõ âåð-
áàõ ïî öåíòðó áîëîòà ðîçòàøîâàí³ 3 ãí³çäà ëåëåêè á³ëîãî Ciconia ciconia. Ç ðåã³îíàëüíî
ð³äê³ñíèõ âèä³â ãí³çäèòüñÿ ãðèöèê âåëèêèé Limosa limosa (äî 15 ïàð), ëåá³äü-øèïóí Cygnus
olor (1 ïàðà), øóë³êà ÷îðíèé Milvus migrans (1 ïàðà), ïëèñêà æîâòîãîëîâà Motacilla citreola.
Äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè âêëþ÷åíî æóðàâëÿ ñ³ðîãî Grus grus (ãí³çäèòüñÿ), ëåëåêó ÷îð-
íîãî Ciconia nigra (ïðîë³ò) òà ñîðîêîïóäà ñ³ðîãî Lanius excubitor (çèìóº). Âèä ªâðîïåéñü-
êîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó äåðêà÷ Crex crex º äîñèòü ð³äê³ñíèì.

²ç çåìíîâîäíèõ òà ïëàçóí³â íàéö³êàâ³øèìè º êâàêøà çâè÷àéíà Hyla arborea, ÿù³ðêà æè-
âîðîäíà Lacerta vivipara òà ãàäþêà çâè÷àéíà Vipera berus. 

Ðèáè ïðåäñòàâëåí³ ïåðåâàæíî çâè÷àéíèìè âèäàìè.
Ì³íîãó óêðà¿íñüêó Eudontomyzon mariae âêëþ÷åíî äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè òà ªâðî-

ïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó. 
Äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè âêëþ÷åíî ï’ÿâêó ìåäè÷íó Hirudo medicinalis. 

Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: ïåðåâàæíî äåðæàâíà (çåìë³ âîäíîãî ôîíäó) òà
êîìóíàëüíà âëàñí³ñòü (çåìë³ ñ³ëüñüêèõ ðàä). Ïðèëåãë³ çåìë³: äåðæàâíà, êîìóíàëüíà òà
ïðèâàòíà âëàñí³ñòü.
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî
(”Á³ëîï³ëüñüêèé àãðîë³ñãîñï” — äî÷³ðíº ï³äïðèºìñòâî îáëàñíîãî êîìóíàëüíîãî àãðàðíîãî
ï³äïðèºìñòâà ”Ñóìèîáëàãðîë³ñ”; äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà ”Ðîìåíñüêèé ë³ñãîñï” òà ”Íåäðè-
ãàéë³âñüêèé ë³ñãîñï”, ï³äïîðÿäêîâàí³ Ñóìñüêîìó îáëàñíîìó óïðàâë³ííþ ë³ñîâîãî ãîñïîäàð-
ñòâà), ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ðåêðåàö³ÿ, ìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ðèáíå ãîñïîäàðñòâî. Íà
çàãàëüíèõ çàñàäàõ ÂÁÓ âèêîðèñòîâóºòüñÿ íàñåëåííÿì ïðèëåãëèõ äî ÂÁÓ ñ³ë òà ì³ñò Ðîì-
íè ³ Íåäðèãàéë³â. Ïðèëåãë³ çåìë³: ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî (”Á³ëîï³ëüñüêèé àãðîë³ñãîñï”, ”Íå-
äðèãàéë³âñüêèé àãðîë³ñãîñï”, ”Ðîìåíñüêèé àãðîë³ñãîñï” — äî÷³ðí³ ï³äïðèºìñòâà îáëàñíîãî
êîìóíàëüíîãî àãðàðíîãî ï³äïðèºìñòâà ”Ñóìèîáëàãðîë³ñ”; äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà ”Ðîìåíñü-
êèé ë³ñãîñï” òà ”Íåäðèãàéë³âñüêèé ë³ñãîñï”) äîáóâàííÿ íàôòè ³ ãàçó (íàôòîãàçîâèäîáóâí³
óïðàâë³ííÿ ”Îõòèðêàíàôòîãàç” òà ”Ïîëòàâàíàôòîãàç” ÂÀÒ ”Óêðíàôòà”), êîìóíàëüí³ çåìë³
íàñåëåíèõ ïóíêò³â òà ïðèâàòí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ óã³ääÿ.
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: Ãîëîâíèé
íåãàòèâíèé ôàêòîð âïëèâó ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüí³ñòü íà ÂÁÓ — âèäîáóòîê íàôòè ³ ãàçó íà ïðè-
ëåãë³é äî ï³âäåííî¿ ÷àñòèíè ÂÁÓ òåðèòîð³¿. Òóò ñïîñòåð³ãàþòüñÿ îêðåì³ âèïàäêè ñêèäó íàô-
òîïðîäóêò³â òà ì³íåðàë³çîâàíèõ âîä. Íà öèõ ä³ëÿíêàõ â³äçíà÷àºòüñÿ ïîâíå ëîêàëüíå çíèùåííÿ
ïðèðîäíèõ ô³òîöåíîç³â, ïðèãí³÷åííÿ ðîñòó òà ãðèáêîâ³ çàõâîðþâàííÿ ó ðîñëèí. Íàäì³ðíå ðî-
çîðþâàííÿ çåìåëü íàâêîëî ÂÁÓ, à ïîäåêóäè — ìàéæå äî óð³çó âîäè, ïðèçâåëî äî ïîñèëåííÿ
ïîâåðõíåâîãî ñòîêó òà çá³ëüøåííÿ àíòðîïîãåííî¿ åâòðîô³êàö³¿ ð. Ñóëè. Ïîäåêóäè á³ëÿ íàñåëå-
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íèõ ïóíêò³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ³íòåíñèâíå ïåðåâèïàñàííÿ, ùî ïðèçâîäèòü äî äåãðàäàö³¿ ðîñëèí-
íîãî ïîêðèâó, íàäì³ðíîãî óù³ëüíåííÿ ´ðóíòó òà çàãàëüíîãî çá³äíåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ.
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ñòâîðåíî ã³äðîëîã³÷íèé çàêàçíèê çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà-
÷åííÿ ”Àíäð³ÿø³âñüêî-Ãóäèì³âñüêèé” (1509,6 ãà), ã³äðîëîã³÷íèé çàêàçíèê çàãàëüíîäåðæàâ-
íîãî çíà÷åííÿ ”Á³ëîâîäñüêèé” (1515,7 ãà), ã³äðîëîã³÷íèé çàêàçíèê ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ
”Âåðõíüîñóëüñüêèé” (855,1 ãà), áîòàí³÷íèé çàêàçíèê ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ”Ãîëóáö³â” (16 ãà)
òà ã³äðîëîã³÷íèé çàêàçíèê ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ”Íåäðèãàéë³âñüêèé” (748,7 ãà). Íà òåðèòîð³¿
âñ³õ çàïîâ³äíèõ îá’ºêò³â çàáîðîíåíî ðóáêè ãîëîâíîãî êîðèñòóâàííÿ, à â ”Àíäð³ÿø³âñüêî-Ãó-
äèì³âñüêîìó” òà ”Íåäðèãàéë³âñüêîìó” çàêàçíèêàõ òàêîæ çàáîðîíåíî ïîëþâàííÿ.
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ïåðåäáà÷åíî ñòâîðåííÿ ùå
ï’ÿòè çàêàçíèê³â çàãàëüíîþ ïëîùåþ ïîíàä 1300 ãà. Íà áàç³ ³ñíóþ÷èõ îá’ºêò³â òàêîæ ìîæ-
ëèâå çàñíóâàííÿ ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó (ÐËÏ), àëå çà óìîâè ñòâîðåííÿ
àäì³í³ñòðàö³¿ ÐËÏ ³ ïåðåäà÷³ ÷àñòèíè çåìåëü ó éîãî ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ.
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Ôëîðó âèùèõ ñóäèííèõ ðîñëèí òà ðîñ-
ëèíí³ñòü òåðèòîð³¿ âèâ÷àëè Ò. Ë. Àíäð³ºíêî, Ë. Í. Áîíäàðºâà, Î. ². Ïðÿäêî, Þ. Ë. Ñêëÿð,
ôàóíó õðåáåòíèõ — Ì. Ï. Êíèø, Ã. Ã. Ãàâðèñü. Ðîçðîáëåíî ïðîåêò ìîí³òîðèíãó íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà Àíäð³ÿø³âñüêîãî ãàçîêîíäåíñàòíîãî ðîäîâèùà ÍÃÄÓ ”Ïîëòàâàíàôòîãàç”
òà ïðîâåäåíå ïåðâèííå îáñòåæåííÿ òåðèòîð³¿ ó 1999–2000 ðð. Ó 1998–2003 ðð. ñï³âðîá³òíè-
êè Ñóìñüêîãî íàö³îíàëüíîãî àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó äîñë³äæóâàëè ïîïóëÿö³¿ öåíîçîóòâî-
ðþþ÷èõ âèä³â çëàêîâèõ ðîñëèí íà çàïëàâíèõ ëóêàõ ð. Ñóëè ó ¿¿ âåðõí³é òà ñåðåäí³é òå÷³¿.
Íèí³øí³é ñòàí ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó: Ðåêðåàö³ÿ ³ òóðèçì íå îðãàí³çîâàí³. Îáë³ê ê³ëüêîñò³ òóðèñ-
ò³â òà â³äïî÷èâàþ÷èõ â³äñóòí³é. Ðåêðåàö³éíèé ïîòåíö³àë òåðèòîð³¿ ðåàë³çóºòüñÿ â ë³òí³é ïåð³îä.
Þðèñäèêö³ÿ: Òåðèòîð³àëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíà — Á³ëîï³ëüñüêèé, Íåäðèãàéë³âñüêèé, Ëåáå-
äèíñüêèé òà Ðîìåíñüêèé ðàéîíè Ñóìñüêî¿ îáëàñò³.
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: Äåñíÿíñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â Äí³ïðîâñüêîãî
áàñåéíîâîãî óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â. Àäðåñà: ïð-ò Ïåðåìîãè, 39, ì. ×åðí³ã³â, 14017,
òåë./ôàêñ: (04622) 440 75, e-mail: dbuvr@cg.ukrtel.net.
Á³áë³îãðàô³÷í³ äæåðåëà:

1) Ãàâðèñü Ã. Ã. Îðí³òîôàóíà äîëèí ãîëîâíèõ ë³âîáåðåæíèõ ïðèòîê³â ð. Äí³ïðî (åêîëîãî-
ôàóí³ñòè÷íèé òà çîîãåîãðàô³÷íèé àíàë³ç, ïèòàííÿ îõîðîíè): Àâòîðåô. äèñ. êàíä. á³îë.
íàóê. — Êè¿â, 1996. — 20 ñ.

2) Çàïîâ³äí³ ñêàðáè Ñóìùèíè / Ï³ä çàã. ðåä. Ò. Ë. Àíäð³ºíêî. — Ñóìè: Äæåðåëî, 2001. —
207 ñ.

3) Êàðïåíêî Ê. Ê., Òþëåíºâà Â. Î., Âàêàë À. Ï. òà ³í. Ã³äðîëîã³÷í³ çàêàçíèêè â çàïëàâ³ ð.
Ñóëà íà Ñóìùèí³ // Ñòàí ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà òà ïðîáëåìè éîãî îõîðîíè íà Ñóì-
ùèí³. — Ñóìè: Äæåðåëî, 2001. — Ñ. 86–98.

16. Âåðõ³â'ÿ ð³÷êè Áèòèöÿ

Óêëàäà÷³:
Áàáêî Ðîìàí Â³êòîðîâè÷, ê.á.í., äèðåêòîð, Ñóìñüêà ì³ñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ”Öåíòð

åêîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü”, âóë. Ðîìåíñüêà, 87, Ñóìè, òåë.: (0542) 21 2797, e-mail:
rbabko@gazeta.pl;

Êèðè÷åíêî Ìàðèíà Áîðèñ³âíà, ê.á.í., íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, ²íñòèòóò çîîëîã³¿
³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðà¿íè, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 15, Êè¿â, 01601, òåë.: (044)
526 3241, e-mail: marina_kiri@yahoo.com;

ÂÁÓ, ïåðñïåêòèâí³ äëÿ âíåñåííÿ äî Ðàìñàðñüêîãî ñïèñêó
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Ðîäèíêà Îëåêñ³é Ñòàí³ñëàâîâè÷, ê.á.í., Ñóìñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì.
À. Ñ. Ìàêàðåíêà, âóë. Ðîìåíñüêà, 87, Ñóìè, òåë.: (0542) 24 5584.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 21 ÷åðâíÿ 2005 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: ï³âäåííî-çàõ³äíîãî êóòà — 51°04' ïí. ø., 34°54' ñõ. ä.; ï³âí³÷íî-
ñõ³äíîãî êóòà — 51°01' ïí. ø., 34°55' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: ÂÁÓ ðîçòàøîâàíå ó âåðõ³â’ÿõ ð. Áèòèöÿ (ïðàâèé äîïëèâ ð. Ïñåë), â ðàéîí³
ñ. Âàêàë³âùèíà, ÿêå çíàõîäèòüñÿ çà 22 êì íà ï³âí³÷ â³ä ì. Ñóìè (360 òèñ. æèòåë³â) — îá-
ëàñíîãî öåíòðó Ñóìñüêî¿ îáëàñò³. Òåðèòîð³ÿ ëîêàë³çîâàíà â ìåæàõ Ñóìñüêîãî ðàéîíó ì³æ
ñåëàìè Âàêàë³âùèíà òà Êèÿíèöÿ. 
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 169 ì, ìàêñèìàëüíà — 220 ì.
Ïëîùà: 700 ãà.
Îãëÿä: ÂÁÓ ðîçòàøîâàíå ó âåðõ³â’¿ ìàëî¿ ð. Áèòèöÿ, ïåðåâàæíî ç ¿¿ ïðàâîãî êîð³ííîãî áå-
ðåãà. ª ñèñòåìîþ çàë³ñíåíèõ ðîç÷ëåíîâàíèõ áàëîê ç íåâåëèêèìè çà ïëîùåþ áîë³òöÿìè.
Ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ çáåðåæåíèé ïðèðîäíèé êîìïëåêñ ³ â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü ó çáåðåæåíí³
ð³äê³ñíèõ âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí. Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ çíàõîäèòüñÿ ïàì’ÿòêà ïðèðîäè ì³ñöåâî-
ãî çíà÷åííÿ ”Äæåðåëî Âàêàë³âñüêå”.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 1, 2, 3.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(1) Óã³ääÿ ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ çàë³ñíåí³ ïàãîðáè, ðîçñ³÷åí³ ñèñòåìîþ çàáîëî÷åíèõ ïåðåçâî-
ëîæåíèõ ÿð³â. Âåðõ³â'ÿ ð³÷êè ïðîò³êàº âóçüêîþ, äîáðå ñôîðìîâàíîþ äîëèíîþ, âêðèòîþ
çàáîëî÷åíèìè â³ëüøíÿêàìè, ç íåâåëèêèìè çàïëàâíèìè îçåðöÿìè òà áîëîòàìè, à òàêîæ
ïåðåçâîëîæåíèìè ëóêàìè.

(2) Íà ö³é òåðèòîð³¿ çáåðåãëàñÿ ö³ëà íèçêà âðàçëèâèõ ³ ð³äê³ñíèõ âèä³â: êîìàõ — æóê-
îëåíü Lucanus cervus, æóê-íîñîðîã Oryctes nasicornis, êñèëîêîïà çâè÷àéíà Xylocopa
valga, ïîë³êñåíà Zerynthia polyxena, ïåðëàìóòð³âêà âåëèêà ë³ñîâà Argynnis paphia, áðàæ-
íèê ìåðòâà ãîëîâà Acherontia atropos, ñòð³÷êàðêà òîïîëåâà Limenitis populi, ñîâêè Crypto-
cala chardynyi ³ Macrochilo cribrumalis; ïòàõ³â — äåpêà÷ Crex crex, äÿòåë ñåðåäí³é Dendro-
copos medius, ëóíü ëó÷íèé Circus pygargus, ïîãîíè÷ çâè÷àéíèé Porzana porzana, øóë³êà
÷îðíèé Milvus migrans; ïëàçóí³â òà àìô³á³é — ðîïóõà çåëåíà Bufo viridis, êâàêøà
çâè÷àéíà Hyla arborea, ì³äÿíêà Coronella austriaca; à òàêîæ “÷åðâîíîêíèæí³” âèäè
ññàâö³â — ãîðíîñòàé Mustela erminea, íîðêà ºâðîïåéñüêà M. lutreola, áîðñóê çâè÷àéíèé
Meles meles, í³÷íèöÿ ñòàâêîâà Miotis dasycneme, âèäðà ð³÷êîâà Lutra lutra, ÿê³ âêëþ÷åí³
òàêîæ äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó.

(3) Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ òðàïëÿþòüñÿ ð³äê³ñí³ ñóäèíí³ ðîñëèíè, çíèêíåííÿ ÿêèõ ñïðè÷èíèòü
ñóòòºâå çíèæåííÿ ð³âíÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ äàíîãî ðåã³îíó. Ïåðåäóñ³ì, öå ïîïóëÿö³¿
ðåë³êò³â òðåòèííîãî ïåð³îäó — ïàïîðîò³ ñòðàóñîâå ïåðî çâè÷àéíå Matteuccia struthio-
pteris, ëóíàð³¿ îæèâàþ÷î¿ Lunaria rediviva òà ÷åðåìø³ Allium ursinum, à òàêîæ ðåã³îíàëü-
íî ð³äê³ñíèõ âèä³â — ç³ðî÷íèêà ãàéîâîãî Stellaria nemorum òà ùèòíèêà ãðåáåíÿñòîãî
Dryopteris cristata. Ð³äê³ñíèìè º òàêîæ ìàñèâè øèðîêîëèñòÿíèõ ë³ñ³â (êëåíîâî-ëèïîâî-
äóáîâ³, ëèïîâî-äóáîâ³) òà îñîêîâî-î÷åðåòÿí³ áîëîòà. 

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Çã³äíî ç ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè
(1985) ÂÁÓ ðîçòàøîâàíå ó Ë³ñîñòåïîâ³é çîí³, Ñóìñüê³é ñõèëîâî-âèñî÷èíí³é îáëàñò³ Ñåðåä-
íüîðîñ³éñüêî¿ ë³ñîñòåïîâî¿ ïðîâ³íö³¿; çà ãåîáîòàí³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè (1989) — ó
ªâðîïåéñüêî-Ñèá³ðñüêèé ë³ñîñòåïîâ³é îáëàñò³, Ñõ³äíî-ªâðîïåéñüêî¿ ïðîâ³íö³¿, Âåëèêî÷åð-
íå÷÷èíñüêîãî ï³äðàéîíó Êðàñíîï³ëüñüêî-Òðîñòÿíåöüêîãî ãåîáîòàí³÷íîãî ðàéîíó Ñóìñüêîãî
îêðóãó Ñåðåäíüîðîñ³éñüêî¿ ë³ñîñòåïîâî¿ ï³äïðîâ³íö³¿. Çîîãåîãðàô³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü ÂÁÓ —
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Ë³ñîñòåïîâà çîîãåîãðàô³÷íà ïðîâ³íö³ÿ, Ë³âîáåðåæíîäí³ïðîâñüêèé ï³âí³÷íèé ðàéîí. Áàñåé-
íîâà ïðèíàëåæí³ñòü ÂÁÓ: ð. Áèòèöÿ — ïðàâà ïðèòîêà ð. Ïñåë, ÿêà º ë³âîþ ïðèòîêîþ 1-ãî
ïîðÿäêó ð. Äí³ïðî.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: Ó ãåîëîã³÷í³é áóäîâ³ áåðóòü ó÷àñòü â³äêëàäè äîêåìáð³éñüêîãî,
ïàëåîçîéñüêîãî, ìåçîçîéñüêîãî òà êàéíîçîéñüêîãî â³êó, á³ëüøà ÷àñòèíà ÿêèõ ïåðåêðèòà ïî-
òóæíîþ òîâùåþ ïîð³âíÿíî ìîëîäèõ â³äêëàä³â. Íàéá³ëüø ïîøèðåí³ ÷åòâåðòèíí³ â³äêëàäè.
Öåé ðàéîí íàëåæèòü äî ï³âäåííî-çàõ³äíîãî ñõèëó Âîðîíåçüêî¿ àíòåêë³çè. Ùå îäí³ºþ îñîá-
ëèâ³ñòþ òåðèòîð³¿ º ïîð³âíÿíî íåãëèáîêå çàëÿãàííÿ êðèñòàë³÷íîãî ôóíäàìåíòó; ãëèáèíà éî-
ãî çàëÿãàííÿ ñòàíîâèòü ëèøå 500–1000 ì. Òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ çíàõîäèòüñÿ ó âåðõ³â’¿ äîëèíè
ìàëî¿ ð³÷êè Áèòèöÿ. Äîëèíà àñèìåòðè÷íà, ïðàâèé áåðåã êðóò³øèé ë³âîãî. Ðåëüºô äóæå
ðîç÷ëåíîâàíèé, ç³ ù³ëüíîþ ìåðåæåþ ãëèáîêèõ ÿð³â (äî 30–60 ì), êðóò³ñòü ñõèë³â ÿêèõ äî-
ñÿãàº 25–30°. Ñõèëè ÿð³â ñêëàäàþòüñÿ ç òðåòèííèõ ï³ñê³â, âêðèòèõ òîâùåþ ëåñó. Äëÿ ñõèë³â
ÿð³â õàðàêòåðí³ ñåðåäíüî- òà ñèëüíîçìèò³ ´ðóíòè. ¥ðóíòè çì³íþþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî òèïó öå-
íîç³â — â³ä ñ³ðèõ ë³ñîâèõ ñóï³ùàíèõ ³ òåìíî-ñ³ðèõ ë³ñîâèõ ñóãëèíèñòèõ äî ëó÷íî-áîëîòíèõ
âàæêî ñóãëèíèñòèõ. Êë³ìàòè÷í³ óìîâè êîíòèíåíòàëüí³: ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà ó ñ³÷í³ —
–7,5°Ñ, ó ëèïí³ — +19,3°Ñ. Ð³÷íà ñóìà àòìîñôåðíèõ îïàä³â ñòàíîâèòü 500–550 ìì. 
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: Ð³÷êà Áèòèöÿ çáèðàº âîäó ç ÷èñëåííèõ äæåðåë,
ñòðóìêè â³ä ÿêèõ ñò³êàþòü ïî çàò³íåíèõ âîëîãèõ ÿðàõ. Áåçïîñåðåäíüî íèæ÷å äæåðåëà, ùî º
âèòîêîì ð³÷êè, ñòâîðåíî ðóñëîâèé ñòàâîê, äàìáà ÿêîãî ïåðåòèíàº ðóñëî. Íèæ÷å äàìáè ñò³ê
ôîðìóºòüñÿ çà ðàõóíîê ³íô³ëüòðàö³¿ êð³çü äàìáó. Íàñòóïíèé ðóñëîâèé ñòàâîê ðîçòàøîâàíèé
âèùå ñ. Âàêàë³âùèíà, ìàêñèìàëüíà ãëèáèíà ÿêîãî 3,05 ì, ïëîùà ïîâåðõí³ — 5,4 ãà, äîâæèíà
áåðåãîâî¿ ë³í³¿ — 1650 ì. Âåðõ³â'ÿ ñòàâêà çàáîëî÷åí³, ð³âåíü ´ðóíòîâèõ âîä íàâêîëî ñòàâêà
ï³äâèùåíèé. Íèæ÷å ñòàâêà ðóñëî çàáîëî÷åíå (î÷åðåòÿíå áîëîòî). Äàë³, ïî÷èíàþ÷è ç
òåðèòîð³¿ ñ. Âàêàë³âùèíà, ïî ñ. Áèòèöÿ ³ äî âïàä³ííÿ ó ð. Ïñåë, ðóñëî ñïðÿìëåíî, à äîëèíà
îñóøåíà. Øèðèíà ðóñëà ñòàíîâèòü 1–2 ì. Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ âèõîäè
ï³äçåìíèõ âîä ó âèãëÿä³ äæåðåëà, ÿêå º õàðàêòåðíèì äëÿ ãëàóêîí³òîâèõ, áàãàòèõ íà çàë³çî

ï³ñê³â õàðê³âñüêîãî ÿðóñó.
Òåðèòîð³ÿ íàâêîëî äæåðåëà
"Âàêàë³âñüêå" îãîëîøåíà
ïàì'ÿòêîþ ïðèðîäè ã³äðî-
ëîã³÷íîãî òèïó. Âîíà ðîçòà-
øîâàíà íà 1,2 êì âèùå
äðóãîãî ñòàâêà.
Ã³äðîëîã³÷íà ö³íí³ñòü:
Äàíå ÂÁÓ íàëåæèòü äî
Äí³ïðîâñüêî-Äîíåöüêîãî
àðòåç³àíñüêîãî áàñåéíó. Çà
ã³äðîëîã³÷íèì ðàéîíóâàí-
íÿì âõîäèòü äî Âåðõ-
íüîïñåëüñüêî-Ñ³âåðñü-
êîäîíåöüêî¿ ï³äîáëàñò³
ï³äâèùåíî¿ âîäíîñò³, Ë³âî-
áåðåæíî-Äí³ïðîâñüêî¿ îá-
ëàñò³ äîñòàòíüî¿ âîäíîñò³.
Çà õ³ì³÷íèì ñêëàäîì ð³÷êî-
âà âîäà êëàñó ã³äðîêàðáî-
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íàòíèõ ç äîì³øêàìè êàëüö³ºâî-ìàãí³ºâèõ, êàëüö³ºâî-íàòð³ºâèõ ³ ñóëüôàòíèõ âîä. Ïîâ³äü ïî-
÷èíàºòüñÿ â ñåðåäèí³ äðóãî¿ äåêàäè áåðåçíÿ. Æèâëåííÿ ð. Áèòèö³ — ´ðóíòîâå òà ñí³ãîâå.
Òèï ÂÁÓ: Ì, U, W, Õf.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: Ñõèëè ÿð³â, óòâîðåíèõ ð³÷êîþ òà ¿¿ ïðèòîêàìè, ïîðîñëè êëåíîâî-
ëèïîâî-äóáîâèìè ³ ëèïîâî-äóáîâèìè ë³ñàìè; íà ï³ùàíèõ òåðàñàõ ïåðåâàæàþòü äóáîâî-
ñîñíîâ³ ë³ñè, çàáîëî÷åí³ â³ëüøíÿêè òà îñîêîâî-î÷åðåòÿí³ ³ åâòðîôí³ áîëîòà ïåðåâàæàþòü ó
çàïëàâ³ ð³÷êè. Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ïåðåâàæàþòü êëåíîâî-ëèïîâî-äóáîâ³ òà ÿñåíåâî-äóáîâ³
ë³ñè. Ó äåðåâîñòàí³, êð³ì äóáà Quercus robur, êëåíà ãîñòðîëèñòîãî Acer platanoides òà ëèïè
ñåðöåëèñòî¿ Tilia cordata, òðàïëÿºòüñÿ áåðåçà ïîâèñëà Betula pendula, êëåí ïîëüîâèé Acer
campestre, ó ï³äë³ñêó — áðóñëèíè áîðîäàâ÷àñòà Euonymus verrucosa ³ ºâðîïåéñüêà E. europaea,
ë³ùèíà çâè÷àéíà Corylus avellana. Óçäîâæ ñòðóìê³â º ä³ëÿíêè ë³ñó, äåðåâîñòàí ÿêîãî ïðåä-
ñòàâëåíèé ëèøå â³ëüõîþ êëåéêîþ Alnus glutinosa. Íà â³ëüõîâèõ áîëîòàõ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ ó
âåðõ³â’ÿõ çàïëàâè ð. Áèòèöÿ, òðàïëÿþòüñÿ âåðáà ïîïåëÿñòà Salix cinerea, ñìîðîäèíà ÷îðíà
Ribes nigrum, õì³ëü Humulus lupulus. Ó òðàâîñòî¿ ïåðåâàæàþòü î÷åðåò çâè÷àéíèé Phragmites
australis, òåë³ïòåðèñ áîëîòÿíèé Thelypteris palustris, íåð³äêî — âåðáîç³ëëÿ çâè÷àéíå
Lysimachia vulgaris, êàëþæíèöÿ áîëîòíà Caltha palustris, îñîêè ïîáåðåæíà Carex riparia òà
ãîñòðîâèäíà C. acutiformis, õâîù ð³÷êîâèé Equisetum fluviatile, ðîã³ç øèðîêîëèñòèé Typha lat-
ifolia. Íà îäí³é ç ä³ëÿíîê áîëîòà çíàéäåíî åêçåìïëÿð ð³äê³ñíîãî íà òåðèòîð³¿ Ñóìñüêî¿ îá-
ëàñò³ âèäó ùèòíèêà ãðåáåíÿñòîãî Dryopteris cristata.

Áîëîòÿíà ðîñëèíí³ñòü íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ôîðìóºòüñÿ íàâêîëî äæåðåë, óçäîâæ ñòðóìê³â òà
ó ïîíèæåííÿõ çàïëàâè ð. Áèòèöÿ, íà îãëåºíèõ ëó÷íî-áîëîòíèõ ´ðóíòàõ. Öå åâòðîôí³
òðàâ’ÿí³ áîëîòà ³ç ãðóï âèñîêîòðàâíèõ òà îñîêîâèõ. Òðàâ’ÿíèé ïîêðèâ áîë³ò ãóñòèé ³ âèñî-
êèé, äèôåðåíö³éîâàíèé íà ÿðóñè. Ïåðøèé ÿðóñ ôîðìóþòü ðîã³ç âóçüêîëèñòèé Typha angus-
tifolia, î÷åðåò çâè÷àéíèé, ëåïåøíÿê âåëèêèé Glyceria maxima, îñîêè çáëèæåíà Carex panic-
ulata, âèñîêà C. elata, íåñïðàâæíüîñìèêàâöåâà C. pseudocyperus, ãîñòðîâèäíà òà ïîáåðåæíà,
îìåã âîäÿíèé Oenanthe aquatica òîùî. Õàðàêòåðíèìè âèäàìè äðóãîãî ÿðóñó º õâîù ð³÷êî-
âèé, çí³ò áîëîòíèé Epilobium palustre. Ð³äêî òðàïëÿþòüñÿ íåâåëèê³ ïëÿìè çàðîñòåé ïå÷³íêî-
âîãî ìîõó — ìàðøàíö³¿ çâè÷àéíî¿ Marchantia polymorpha — òà ñôàãíîâîãî ìîõó Sphagnum
sp. Ó ð³çíîòðàâ’¿ áîëîòèñòèõ ëóê ïåðåâàæàþòü ãàäþ÷íèê îãîëåíèé Filipendula denudata, ùà-
âåëü ë³ñîâèé Rumex sylvestris, ãðàâ³ëàò ð³÷êîâèé Geum rivale, òîíêîí³ã áîëîòíèé Poa palus-
tris, ã³ð÷àê çì³¿íèé Polygonum bistorta ³ ëèñîõâ³ñò ëó÷íèé Alopecurus pratensis. 

Ó ñêëàä³ ïðèáåðåæíî-âîäíî¿ ðîñëèííîñò³ â³äì³÷åíî óãðóïîâàííÿ ðîãîçó øèðîêîëèñòîãî, ÷à-
ñòóõè ïîäîðîæíèêîâî¿ Alisma plantago-aquatica, ïëàêóíà âåðáîëèñòîãî Lythrum salicaria, çð³äêà
— î÷åðåòó çâè÷àéíîãî òà ðîãîçó âóçüêîëèñòîãî, îñîêè íåñïðàâæíüîñìèêàâöåâî¿ ³ âåðáîç³ëëÿ
çâè÷àéíîãî. Íà íåâåëèêèõ çàáîëî÷åíèõ ä³ëÿíêàõ ó ïîíèæåííÿõ çðîñòàþòü îñîêà ãîñòðà Carex
acuta, æîâòåöü ïîâçó÷èé Ranunculus repens, ùàâåëü ïðèáåðåæíèé Rumex hydrolapathum, ã³ð÷àê
ïî÷å÷óéíèé Polygonum persicaria, ï³âíèêè áîëîòÿí³ Iris pseudacorus, ãàäþ÷íèê îãîëåíèé.
Ö³ííà ôëîðà: Íàÿâí³ñòü ãóñòî¿ ìåðåæ³ áàëîê, ÿê³ ìàéæå íå ïðîäóâàþòüñÿ òåïëèì ³ ñóõèì
ïîâ³òðÿì, îáóìîâèëà ñïðèÿòëèâ³ êë³ìàòè÷í³ óìîâè äëÿ ³ñíóâàííÿ ïîïóëÿö³é ðåë³êòîâèõ
âèä³â ðîñëèí òðåòèííîãî ïåð³îäó — ïàïîðîò³ ñòðàóñîâå ïåðî çâè÷àéíå Matteuccia struthio-
pteris, ç³ðî÷íèêà ãàéîâîãî Stellaria nemorum, ëóíàð³¿ îæèâàþ÷î¿ Lunaria rediviva òà ÷åðåìø³,
àáî öèáóë³ âåäìåæî¿, Allium ursinum (äâà îñòàíí³ âèäè âíåñåíî äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè).
Ó ìåæàõ ÂÁÓ â³äì³÷åíî âèäè ç³ ñïèñêó ðåã³îíàëüíî ð³äê³ñíèõ, ÿê³ ï³äëÿãàþòü îõîðîí³ íà òå-
ðèòîð³¿ Ñóìñüêî¿ îáëàñò³, — ç³ðî÷íèê ãàéîâèé Stellaria nemorum òà ùèòíèê ãðåáåíÿñòèé
Dryopteris cristata. Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ â³äì³÷åíî ïîïóëÿö³þ ë³êàðñüêî¿ ðîñëèíè ã³ð÷àêà çì³¿íî-
ãî Polygonum bistorta. 
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Ö³ííà ôàóíà:
Ññàâö³: êð³ò ºâðîïåéñüêèé Talpa europaea, ¿æàê á³ëî÷åðåâèé Erinaceus concolor, ì³äèö³ çâè-

÷àéíà Sorex araneus ³ ìàëà S. minutus, á³ëîçóáêà ìàëà Crocidura suaveolens, ðÿñîí³æêà (êóòî-
ðà) âîäÿíà Neomis fodiens, í³÷íèö³ ñòàâêîâà Myotis dasycneme ³ âîäÿíà M. daubentonii, âóõàíü
çâè÷àéíèé Plecotus auritus, âå÷³ðíèöÿ ðóäà, àáî äîç³ðíà, Nyctalus noctula, íåòîïèð³ ìàëèé
Pipistrellus pipistrellus, âîâ÷îê ë³ñîâèé P. nathusii, çàºöü ñ³ðèé Lepus europaeus, á³ëêà çâè÷àéíà
Sciurus vulgaris, ñîíÿ ë³ñîâà Driomys nitedula, âîâ÷îê ñ³ðèé Myoxus glis, ìèøàêè ë³ñîâèé Syl-
vaemus sylvaticus ³ æîâòîãðóäèé S. flavicollis, ìèø³ ïîëüîâà Apodemus agrarius ³ çâè÷àéíà Mus
musculus, ïàöþê ñ³ðèé Rattus norvegicus, îíäàòðà Ondatra zibethicus, íîðèö³ ðóäà Myodes glare-
olus, âîäÿíà Arvicola amphibius, ï³äçåìíà Terricola subterraneus ³ ñèá³ðñüêà Microtus oeconomus,
ëèñèöÿ çâè÷àéíà Vulpes vulpes, ñîáàêà ºíîòîâèäíèé Nyctereutes procyonoides, êóíèöÿ ë³ñîâà
Martes martes, ãîðíîñòàé Mustela erminea, ëàñêà M. nivalis, íîðêà ºâðîïåéñüêà M. lutreola, òõ³ð
ë³ñîâèé M. putorius, áîðñóê çâè÷àéíèé Meles meles, âèäðà ð³÷êîâà Lutra lutra, ñâèíÿ äèêà Sus
scrofa, êîçóëÿ ºâðîïåéñüêà Capreolus capreolus.

Ïòàõè. Ï³ä ÷àñ ãí³çäóâàííÿ, ïåðåëüîò³â ³ íà çèì³âë³ ó ÂÁÓ ïåðåáóâàþòü âèäè ïòàõ³â,
âêëþ÷åí³ äî Äîäàòêó 2 Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿. Öå â³âñÿíêè çâè÷àéíà Emberiza citrinella ³
î÷åðåòÿíà E. schoeniclus, â³â÷àðèê-êîâàëèê Phylloscopus collybita, â³â÷àðèêè âåñíÿíèé
P. trochilus ³ æîâòîáðîâèé P. sibilatrix, ãà¿÷êà áîëîòÿíà Parus palustris, äÿòëè çâè÷àéíèé
Dendrocopos major, ñåðåäí³é D. medius ³ ìàëèé D. minor, çåëåíÿê Chloris chloris, çÿáëèê
Fringilla coelebs, âèâ³ëüãà Oriolus oriolus, êàíþê çâè÷àéíèé Buteo buteo, êîíîïëÿíêà
Acanthis cannabina, êîñòîãðèç Coccothraustes coccothraustes, êðóòèãîëîâêà Jynx torquilla,
ëàñò³âêè áåðåãîâà Riparia riparia, ì³ñüêà Delichon urbica ³ ñ³ëüñüêà Hirundo rustica, ëåëåêà
á³ëèé Ciconia ciconia, ëóíü ëó÷íèé Circus pygargus, ìóõîëîâêè á³ëîøèÿ Ficedula
(Muscicapa) albicollis ³ ñ³ðà Muscicapa striata, îäóä Upupa epops, ïëèñêè á³ëà Motacilla alba,
æîâòà M. flava ³ æîâòîãîëîâà M. citreola, ïîâçèê Sitta europaea, ïîãîíè÷ çâè÷àéíèé
Porzana porzana, ñîëîâåéêî ñõ³äíèé Luscinia luscinia, ñèíèö³ âåëèêà Parus major ³ áëàêèò-
íà P. caeruleus, ÷å÷åâèöÿ çâè÷àéíà Carpodacus erythrinus, øóë³êà ÷îðíèé Milvus migrans,
ùåâðèê ë³ñîâèé Anthus trivialis, ùèãëèê Carduelis carduelis. Ñåðåä íèõ º âèäè, ùî ï³äëÿ-
ãàþòü îñîáëèâ³é îõîðîí³ ó Ñóìñüê³é îáëàñò³. Öå äÿòåë ñåðåäí³é, ëóíü ëó÷íèé, ïîãîíè÷
çâè÷àéíèé ³ øóë³êà ÷îðíèé.

Ïëàçóíè: ì³äÿíêà Coronella austriaca (âêëþ÷åíà äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè), âåðåò³ííèöÿ
ëàìêà Anguis fragilis, ÿù³ðêè ïðóäêà Lacerta agilis ³ æèâîðîäíà L. vivipara, âóæ çâè÷àéíèé
Natrix natrix, ãàäþêà çâè÷àéíà Vipera berus.

Àìô³á³¿: ðîïóõà çåëåíà Bufo viridis, êâàêøà çâè÷àéíà Hyla arborea (ö³ äâà âèäè âíåñåíî äî
Äîäàòêó 2 Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿), òðèòîíè çâè÷àéíèé Triturus vulgaris ³ ãðåá³í÷àñòèé T. crista-
tus, êóìêà ÷åðâîíî÷åðåâà Bombina bombina, ðîïóõà çâè÷àéíà Bufo bufo, æàáè ÷àñíèêîâà
Pelobates fuscus, ¿ñò³âíà Rana esculenta ³ ãîñòðîìîðäà Rana arvalis.

Êîìàõè: ç ðÿäó òâåðäîêðèë³ Coleoptera — æóê-îëåíü Lucanus cervus; ç ðÿäó ëóñêîêðèë³
Lepidoptera — ïîë³êñåíà Zerynthia polyxena, áðàæíèê ìåðòâà ãîëîâà Acherontia atropos,
ñòð³÷êàðêà áëàêèòíà Catocala fraxini, ñîâêà ðîçê³øíà Staurophora celsia (×åðâîíà êíèãà
Óêðà¿íè òà ªâðîïåéñüêèé ÷åðâîíèé ñïèñîê). Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ñïîñòåð³ãàëîñÿ âèñîêå
ð³çíîìàí³òòÿ æóê³â ç ðîäèíè Carabidae — 102 âèäè ç 40 ðîä³â. Ñåðåä íèõ ïîñò³éíî
òðàïëÿþòüñÿ íà ö³é òåðèòîð³¿ ìîëþñêî¿ä Cychrus caraboides, Ñallisthus lunatus, Panageus uni-
pustulatus, Stomis pumicatus.

Ïðîâåäåí³ äîñë³äæåííÿ â³é÷àñòèõ íàéïðîñò³øèõ ïðîäåìîíñòðóâàëè âèñîêå ð³çíîìàí³òòÿ
öèõ îðãàí³çì³â (174 âèäè), ïðèòàìàííå ëèøå íåïîðóøåíèì ã³äðîåêîñèñòåìàì. Âèÿâëåí³
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ð³äê³ñí³ äëÿ á³ëüøîñò³ ñó÷àñíèõ åâòðîôíèõ âîäîéì Óêðà¿íè âèäè (ó òîìó ÷èñë³ é äëÿ
áàñåéíó Äí³ïðà), çîêðåìà Dactylochlamys pisciphormis, Enchtlydium virens, Holophrya vesiculosa,
Pseudovorticella chlamydophoram, Vorticella lutea òà ðÿä ³íøèõ.
Ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³: Íà îêîëèö³ ñ. Áèòèöÿ, çàñíîâàíîãî áëèçüêî 1710 ð., çíàé-
äåíî ïîñåëåííÿ ñê³ôñüêî-ñàðìàòñüêèõ ÷àñ³â (IV–II ñò. äî í. å.) ³ ñëîâ’ÿíñüêå ãîðîäèùå
(VII–VIII ñò.). 
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: çåìë³ âîäíîãî òà ë³ñîâîãî ôîíä³â çíàõîäÿòüñÿ
ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³. Ðåøòà òåðèòîð³¿ ï³äïîðÿäêîâàíà Ñóìñüêîìó äåðæàâíîìó ë³ñîâîìó
ãîñïîäàðñòâó òà Áèòèöüêèé ñ³ëüðàä³. Ïðèëåãë³ çåìë³: çåìë³ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, äåðæàâí³
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ òà ë³ñîãîñïîäàðñüê³ óã³ääÿ, ïðèâàòí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ çåìë³ (ð³ëëÿ,
ñ³íîêîñè, ïàñîâèùà, ñàäè).
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: ë³ñîãîñïîäàðñüêà
ä³ÿëüí³ñòü, ðèáàëüñòâî, ïîëþâàííÿ. Ïðèëåãë³ çåìë³: ãîñïîäàðñüêå âèêîðèñòàííÿ — âèïàñàí-
íÿ õóäîáè, ñ³íîêîñ³ííÿ, ìåë³îðàòèâí³ ðîáîòè, ïîëþâàííÿ. 
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: Ó ìè-
íóëîìó — çàðåãóëþâàííÿ ñòîêó ð. Áèòèöÿ äàìáàìè ó âåðõí³é òå÷³¿. Âêðàé íåãàòèâíèì º òå,
ùî çà ìåæàìè òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ðóñëî ð³÷êè ñïðÿìëåíå ³ çàòèñíåíå ãîðîäàìè, ïîëÿìè ³
ñàäèáàìè. Íèí³: ó ìåæàõ ÂÁÓ òàêîæ ïðîâîäèòüñÿ ë³ñîãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ³ íåêîíò-
ðîëüîâàíå âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³¿ â ðåêðåàö³éíèõ ö³ëÿõ. Îñîáëèâ³ âòðàòè âæå íàíåñåí³,
çàâäÿêè âèä³ëåííþ â îðåíäó ñòàâêà á³ëÿ ñ. Âàêàë³âùèíà ç ìåòîþ ðèáîðîçâåäåííÿ.
Îðåíäàðÿìè çíèùåíî ÷àãàðíèêè òà äåðåâí³ ïîðîäè óçäîâæ áåðåã³â ñòàâêà, ñòâîðåíî
òåõí³÷íèé ìàéäàí÷èê íà òåðèòîð³¿ çàõèñíî¿ ïðèáåðåæíî¿ ñìóãè. Ëèøå çà 2 ðîêè ä³ÿëüíîñò³
êîîïåðàòèâó ÿê³ñòü âîäè ³ ð³çíîìàí³òòÿ ã³äðîá³îíò³â çà Òðåíä-³íäåêñîì (³íäåêñ Âóäèâ³ñà) ó
ñòàâêó ñêîðîòèëèñü ìàéæå â äâà ðàçè (çà äàíèìè äîñë³äæåíü Öåíòðó åêîëîã³÷íèõ
äîñë³äæåíü). Âïëèâ ä³ÿëüíîñò³ ðèáîðîçâîäíîãî êîîïåðàòèâó íà íèæíþ òå÷³þ ð³÷êè ó
ìàéáóòíüîìó áóäå ìàòè êàòàñòðîô³÷í³ íàñë³äêè, âðàõîâóþ÷è, ùî çàãàëüíà äîâæèíà ö³º¿
ð³÷êè ëèøå 9 êì. Ó ìàéáóòíüîìó º òåíäåíö³¿ äî ã³ïåðòðîôîâàíîãî âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³¿
â ðåêðåàö³éíèõ ö³ëÿõ.
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Íà ñüîãîäí³ ñòâîðåíî ëèøå îäèí îá'ºêò ïðèðîäíî-
çàïîâ³äíîãî ôîíäó ïëîùåþ 1 ãà — "Äæåðåëî Âàêàë³âñüêå". Öå ïàì'ÿòêà ïðèðîäè ì³ñöåâîãî
çíà÷åííÿ ³ í³ÿêîãî âïëèâó íà çáåðåæåííÿ äàíîãî îá'ºêòó íåìàº. 
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Íà îñíîâ³ åêñïåðòèçè,
ïðîâåäåíî¿ Öåíòðîì åêîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ðàçîì ç Äåðæàâíèì óïðàâë³ííÿì åêîëîã³¿ òà
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ó Ñóìñüê³é îáëàñò³, çàïðîïîíîâàíî ñòâîðèòè ðåã³îíàëüíèé ëàíäøàôò-
íèé ïàðê. Äî ñêëàäó ïàðêó áóäå âõîäèòè ÿê îïèñàíà òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ òà ïðèëåãë³ òåðèòîð³¿ —
ë³ñîâ³ ìàñèâè â³ä ñ. Êèÿíèöÿ äî ñ. Ìîêðèöÿ, äå ëîêàë³çîâàíî çàêàçíèê äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ
"Áàííèé ÿð", òàê ³ óí³êàëüí³ âèõîäè êðåéäè ó äîëèí³ ð. Ïñåë.
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Ó 1967 ð. áóëî ñòâîðåíî á³îëîã³÷íèé ñòà-
ö³îíàð ïðèðîäíè÷îãî ôàêóëüòåòó Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó
³ì. À. Ñ. Ìàêàðåíêà, ðîçòàøîâàíèé íà îêîëèöÿõ ñ. Âàêàë³âùèíà íà ïðàâîìó áåðåç³
ð. Áèòèöÿ. Íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ (ïåðåâàæíî íà ïðåäìåò îðí³òîôàóíè) íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ
ïðîâîäèëè âèêëàäà÷³ êàôåäðè çîîëîã³¿ Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó ³ì. À. Ñ. Ìàêàðåíêà. Åï³çîäè÷í³ äîñë³äæåííÿ áåçõðåáåòíèõ çä³éñíþâàëè
ôàõ³âö³ Çîîëîã³÷íîãî ìóçåþ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà. Ïðîòÿãîì
îñòàíí³õ 12 ðîê³â çà ñïðèÿííÿ Öåíòðó åêîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ïðîäîâæóºòüñÿ âèâ÷åííÿ
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òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ôàõ³âöÿìè ç ²íñòèòóòó çîîëîã³¿ ³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðà¿íè òà
²íñòèòóòó ã³äðîá³îëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè.
Íèí³øí³é ñòàí ïðèðîäîîõîðîííî¿ îñâ³òè: Íàñåëåííÿ ïðèëåãëèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ïî³í-
ôîðìîâàíå ïðî ³ñíóâàííÿ ïàì’ÿòêè ïðèðîäè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ "Äæåðåëî Âàêàë³âñüêå". Öÿ
òåðèòîð³ÿ ïîçíà÷åíà àíøëàãàìè.
Íèí³øí³é ñòàí ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó: Âèêîðèñòàííÿ òåðèòîð³¿ â ðåêðåàö³éíèõ ö³ëÿõ çä³éñíþ-
ºòüñÿ íåàêòèâíî, ùî ñïðèÿº ¿¿ çáåðåæåííþ. Ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåí³ òóðèñòñüê³ ìàðøðóòè
â³äñóòí³.
Þðèñäèêö³ÿ: Òåðèòîð³àëüíà — Ï³ùàíñüêå ë³ñíèöòâî Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî ë³ñîâîãî ãîñïî-
äàðñòâà, Áèòèöüêà ñ³ëüñüêà ðàäà. Ôóíêö³îíàëüíà — Ñóìñüêå äåðæàâíå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî,
Áèòèöüêà ñ³ëüñüêà ðàäà.
Á³áë³îãðàô³÷í³ äæåðåëà:

1) Ãåîãðàô³÷íà åíöèêëîïåä³ÿ Óêðà¿íè: / Â³äïîâ³ä. ðåä. Î. Ì. Ìàðèíè÷ — Ê.: ÓÅ, 1989. —
Ò. 2. — 416 ñ. 

2) Çàïîâ³äí³ ñêàðáè Ñóìùèíè. / Ï³ä çàã. ðåä. Ò. Ë. Àíäð³ºíêî. — Ñóìè: ”Äæåðåëî”,
2001. — 208 ñ.
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4) Êëþ÷êî Ç. Ô. Äî âèâ÷åííÿ ñîâîê (Lepidoptera, Noctuidae) Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè // Çá. íà-
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Ñ. 40–44.

5) Êíèø Ì. Ï. Ïòàõè îêîëèöü á³îëîã³÷íîãî ñòàö³îíàðó ”Âàêàë³âùèíà” // Çá. íàóê. ïðàöü.
Âàêàë³âùèíà: Äî 30-ð³÷÷ÿ á³îñòàö³îíàðó Ñóìñüêîãî ïåä-òó. — Ñóìè, 1998. — Ñ. 99–120. 

6) Ìàðèíè÷ À. Ì., Ïàùåíêî Â. Ì., Øèùåíêî Ï. Ã. Ïðèðîäà Óêðàèíñêîé ÑÑÐ. Ëàíäøàô-
òè è ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå. — Êèåâ: Íàóêîâà äóìêà, 1985. — 224 ñ.

7) Ð³øåííÿ Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè 23-ãî ñêëèêàííÿ â³ä 18.09.2001 ð. ”Ïðî çàõîäè ùîäî
ïîñèëåííÿ îõîðîíè ð³äê³ñíèõ òà çíèêàþ÷èõ âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí, ùî ï³äëÿãàþòü îñîá-
ëèâ³é îõîðîí³ íà òåðèòîð³¿ Ñóìñüêî¿ îáëàñò³”.

8) ×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè: Òâàðèííèé ñâ³ò. — Ê.: ÓÅ, 1994. — 464ñ. 
9) ×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè: Ðîñëèííèé ñâ³ò. — Ê.: ÓÅ, 1996. — 608 ñ. 
10) ×åðíåöüêèé È. Ï. Ãåîëîãè÷åñêèé î÷åðê Ñóìñêîé îáëàñòè. Ïîëåçíûå èñêîïàåìûå. —

Ñóìû, 1947. — Ñ. 255–285.
11) Babko R. V., Kuzmina T. M. Spatial distribution of ciliates (Protista, Ciliophora) in the

River Bityza (Dnieper basin) // Âåñòí. çîîë. — 1999. — Ò. 33. — ¹ 6. — Ñ. 83-89.

17. Çàïëàâà ñåðåäíüî¿ ÷àñòèíè ð. Ïñåë

Óêëàäà÷³:
Áàáêî Ðîìàí Â³êòîðîâè÷, ê.á.í., äèðåêòîð, Ñóìñüêà ì³ñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ "Öåíòð

åêîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü", âóë. Ðîìåíñüêà, 87, Ñóìè, òåë.: (0542) 21 2797, e-mail:
rbabko@gazeta.pl; 

Êèðè÷åíêî Ìàðèíà Áîðèñ³âíà, ê.á.í., íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, ²íñòèòóò çîîëîã³¿
³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðà¿íè, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 15, Êè¿â, 01601, òåë.: (044)
526 3241, e-mail: marina_kiri@yahoo.com;

Ðîäèíêà Îëåêñ³é Ñòàí³ñëàâîâè÷, ê.á.í., Ñóìñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò
³ì. À. Ñ. Ìàêàðåíêà, âóë. Ðîìåíñüêà, 87, Ñóìè, òåë.: (0542) 24 5584;
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Ì³øòà Àë³íà Â³êòîð³âíà, ê.á.í., íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, ²íñòèòóò çîîëîã³¿
³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðà¿íè, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 15, Êè¿â, 01601, òåë.: (044)
235 5187, e-mail: alina-2@rambler.ru.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 20 æîâòíÿ 2004 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 50°45' ïí. ø., 34°42' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: Ó äîëèí³ ð. Ïñåë çà 20 êì íà ï³âäåííèé ñõ³ä â³ä ì. Ñóìè (360 òèñ. æè-
òåë³â) — îáëàñíîãî öåíòðó Ñóìñüêî¿ îáëàñò³. Òåðèòîð³ÿ ëîêàë³çîâàíà ì³æ ñ. Øïèë³âêà
(1,3 òèñ. æèòåë³â), ñìò Íèçè (3,1 òèñ. æèòåë³â) Ñóìñüêîãî ðàéîíó òà ñ. Âîðîæáà (2,3 òèñ.
æèòåë³â) Ëåáåäèíñüêîãî ðàéîíó. 
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ñåðåäíÿ — 130 ì.
Ïëîùà: 4860 ãà.
Îãëÿä: ÂÁÓ ðîçòàøîâàíå ó äîëèí³ ð. Ïñåë. Ç ë³âîãî áåðåãà ìàº âèðàæåíó áîðîâó òåðàñó, ïî-
ðîñëó ì³øàíèì ë³ñîì, çàáîëî÷åí³ ïðèòåðàñí³ ä³ëÿíêè çàïëàâè ïåðåð³çàþòü ÷èñëåíí³ ñòàðèö³,
îçåðöÿ òà áîëîòà. Ç ïðàâîãî áåðåãà çàïëàâà òåæ ïðåäñòàâëåíà ÷èñëåííèìè ñòàðèêàìè,
áîëîòàìè ³ çâîëîæåíèìè ëóêàìè. Êîð³ííèé ïðàâèé áåðåã êðóòèé, ïîðîñëèé ì³øàíèì ë³ñîì.
Ïðèòåðàñíà çàïëàâà çàáîëî÷åíà, à áîëîòà ïîðîñëè â³ëüõîâî-áåðåçîâèì ë³ñîì. Âèä³ëåíà ä³ëÿí-
êà çàïëàâè º òèïîâèì ôðàãìåíòîì ³íòðàçîíàëüíîãî ëàíäøàôòó ð³âíèííî¿ ð³÷êè, äå çáåðåã-
ëèñÿ óñ³ ìîðôîëîã³÷í³ åëåìåíòè ð³÷êîâî¿ äîëèíè, ³ ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ äîáðå çáåðåæåíèé
ïðèðîäíèé êîìïëåêñ. ²ñíóâàííÿ ö³º¿ ä³ëÿíêè ñïðèÿëî ï³äòðèìàííþ òà ðåãóëþâàííþ âîäíîãî
ðåæèìó ð³÷êè. Öå áóëî ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ñòâîðåííÿ òóò ã³äðîëîã³÷íîãî çàêàçíèêà. Íà ñüîãîäí³
äî òåðèòîð³¿ ÂÁÓ âõîäÿòü ã³äðîëîã³÷íèé çàêàçíèê ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ "Âîðîæáÿíñüêèé"
ïëîùåþ 396,1 ãà, ñòâîðåíèé â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ îáëâèêîíêîìó ¹ 662 â³ä 25.12.1979 ð.,
òà îðí³òîëîã³÷íèé çàêàçíèê çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ "Æóðàâëèíèé" ïëîùåþ 258 ãà,
ñòâîðåíèé çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Ðàäè Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ â³ä 16.12.1982 ð. ¹ 613.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 1, 2, 3, 4.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(1) Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ çáåðåãëèñÿ òèïîâ³ ëàíäøàôòí³ åëåìåíòè ð³÷êîâî¿ äîëèíè: ïðèòåðàñ-
í³ çàáîëî÷åí³ â³ëüøíÿêè, ñòàðèö³ íà ð³çíèõ ñòàä³ÿõ ñóêöåñ³¿ — â³ä îçåð äî áîë³ò,
ð³çíîòèïí³ ëóêè — â³ä ïåðåçâîëîæåíèõ äî ñóõèõ, çàïëàâí³ ë³ñè òà ãà¿. Íàéö³êàâ³øèìè
º áîëîòà ïîë³ñüêîãî òèïó íà áîðîâ³é òåðàñ³ ë³âîãî áåðåãà ð. Ïñåë.

(2) Ó çâ'ÿçêó ç âèñîêîþ àíòðîï³÷íîþ òðàíñôîðìàö³ºþ ïðèëåãëèõ äî ÂÁÓ òåðèòîð³é, ÂÁÓ
ìàº ðîçãëÿäàòèñü ÿê ðåôóã³óì äëÿ ö³ëîãî ðÿäó ïîïóëÿö³é âðàçëèâèõ ³ ð³äê³ñíèõ âèä³â
òâàðèí, à òàêîæ ðîñëèí òà ¿õ öåíîòè÷íèõ îá'ºäíàíü, çàíåñåíèõ äî Çåëåíî¿ êíèãè
Óêðà¿íè, — ëàòàòòÿ á³ëîãî Nymphaea alba òà ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar lutea.

(3) Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ òðàïëÿºòüñÿ ïîíàä 400 âèä³â ñóäèííèõ ðîñëèí, ñåðåä ÿêèõ º ð³äê³ñí³
³ ò³, çíèêíåííÿ ÿêèõ ïðèçâåäå äî ñóòòºâîãî çíèæåííÿ ð³âíÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ äàíîãî á³î-
ãåîãðàô³÷íîãî ðåã³îíó. Ïåðåäóñ³ì öå ñòðàóñîâå ïåðî çâè÷àéíå Matteuccia struthiopteris,
öèáóëÿ âåäìåæà Allium ursinum, êîñàðèêè òîíê³ Gladiolus tenuis, îñîêè áàãíîâà Carex
limosa ³ ÿ÷ìåíåâèäíà C. hordeistichos, ïëàóí áóëàâîâèäíèé Lycopodium clavatum, ðîñè÷-
êà êðóãëîëèñòà Drosera rotundifolia, ùèòíèê ãðåáåíÿñòèé Dryopteris cristata. 

(4) ª îäíèì ç íåáàãàòüîõ ì³ñöü ãí³çäóâàííÿ æóðàâëÿ ñ³ðîãî Grus grus òà ðåôóã³óìîì äëÿ
“÷åðâîíîêíèæíîãî” âèäó — ðÿñîí³æêè (êóòîðè) ìàëî¿ Neomys anomalus.

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Çã³äíî ç ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè
(1985) ÂÁÓ ðîçòàøîâàíî ó Ë³ñîñòåïîâ³é çîí³, Ñóìñüê³é ñõèëîâî-âèñî÷èíí³é îáëàñò³ Ñåðåä-
íüîðîñ³éñüêî¿ ë³ñîñòåïîâî¿ ïðîâ³íö³¿; çà ãåîáîòàí³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè — ó ªâðî-
ïåéñüêî-Ñèá³ðñüêèé ë³ñîñòåïîâ³é îáëàñò³, Ñõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ïðîâ³íö³¿ Ñåðåäíüîðîñ³éñüêî¿
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ë³ñîñòåïîâî¿ ãåîáîòàí³÷íî¿
ï³äïðîâ³íö³¿. Çîîãåîãðà-
ô³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü —
Ë³ñîñòåïîâà çîîãåîãðàô³÷íà
ïðîâ³íö³ÿ, Ë³âîáåðåæíî-
äí³ïðîâñüêèé ï³âí³÷íèé
ðàéîí. Áàñåéíîâà ïðèíà-
ëåæí³ñòü: ñåðåäíÿ òå÷³ÿ
ð. Ïñåë — ë³âà ïðèòîêà 1-ãî
ïîðÿäêó ð. Äí³ïðî.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ:
Ãåîñòðóêòóðíî òåðèòîð³ÿ
ÂÁÓ â³äïîâ³äàº áîðòîâîìó
ñõèëó Äí³ïðîâñüêî-Äî-
íåöüêî¿ çàïàäèíè, õàðàê-
òåðíà îñîáëèâ³ñòü ÿêî¿ —
³ñíóâàííÿ òåêòîí³÷íèõ ïî-
ðóøåíü, óñêëàäíåíèõ ñîëÿ-
íèìè ñòðóêòóðàìè. Äî-
êåìáð³éñüêèé ôóíäàìåíò

çíàõîäèòüñÿ íà ãëèáèí³ â³ä 0,5 êì íà ï³âí³÷íîìó ñõîä³ äî 0,3 êì íà ï³âäåííîìó çàõîä³. Âè-
ùå çàëÿãàþòü ïîðîäè â³ä äåâîíñüêèõ äî ÷åòâåðòèííèõ âêëþ÷íî. Àíòðîïîãåíîâ³ â³äêëàäè
ïîâ’ÿçàí³ ç àêóìóëÿòèâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ ð³÷îê ³ âîäîëüîäîâèêîâèõ ïîòîê³â. Íàéá³ëüø ðîç-
ïîâñþäæåíèìè º àëþâ³àëüí³ ïîêëàäè. Óã³ääÿ çàéìàº ðîçâèíåíó çàïëàâíó òà áîðîâó òåðàñè
ð. Ïñåë ç ÷èñëåííèìè ñòàðèöÿìè, îçåðöÿìè òà áîëîòàìè. Íà ïîïåðå÷íîìó ïðîô³ë³ çàïëà-
âè Ïñëà ó ñåðåäí³é éîãî òå÷³¿ ïðîñòåæóþòüñÿ ñëàáêîãîðáèñòà, äåùî ï³äâèùåíà ïðèðóñëî-
âà (äî 200 ì çàâøèðøêè), ìàéæå ð³âíèííà öåíòðàëüíà (çàâøèðøêè äî 2,5 êì) òà çíèæå-
íî-ð³âíèííà, ïîäåêóäè çàáîëî÷åíà ïðèòåðàñíà (çàâøèðøêè äî 500 ì) ÷àñòèíè. ¥ðóíòè íà
ï³äâèùåíèõ ä³ëÿíêàõ ïåðåâàæíî äåðíîâ³ àáî äåðíîâî-ëó÷í³, íà ð³âíèííèõ ³ ñõèëîâèõ —
ëó÷í³, íà çíèæåíèõ — áîëîòíî-ëó÷í³ òà ëó÷íî-áîëîòí³ ð³çíîãî ìåõàí³÷íîãî ñêëàäó (â³ä ïè-
ëóâàòî-ï³ùàíèõ ³ ñóï³ùàíèõ äî ñóãëèíèñòèõ òà ãëèíèñòèõ, ð³çíîþ ì³ðîþ îãëåºíèõ). Êë³ìà-
òè÷í³ óìîâè êîíòèíåíòàëüí³: ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà ñ³÷íÿ — –7,5°Ñ, ëèïíÿ — +19,3°Ñ. Ð³÷íà
ñóìà àòìîñôåðíèõ îïàä³â ñòàíîâèòü 500–550 ìì. ÂÁÓ íàëåæèòü äî Äí³ïðîâñüêî-Äîíåöü-
êîãî àðòåç³àíñüêîãî áàñåéíó. Çà ã³äðîëîã³÷íèì ðàéîíóâàííÿì âõîäèòü äî Âåðõíüîïñåëüñü-
êî-Ñ³âåðñüêîäîíåöüêî¿ ï³äîáëàñò³ ï³äâèùåíî¿ âîäíîñò³ òà Ë³âîáåðåæíî-Äí³ïðîâñüêî¿ îá-
ëàñò³ äîñòàòíüî¿ âîäíîñò³. Çà õ³ì³÷íèì ñêëàäîì ð³÷êîâà âîäà êëàñó ã³äðîêàðáîíàòíèõ ç
äîì³øêàìè êàëüö³ºâî-ìàãí³ºâèõ, êàëüö³ºâî-íàòð³ºâèõ ³ ñóëüôàòíèõ âîä ³ç ñåðåäíüîþ ì³íå-
ðàë³çàö³ºþ 320 ìã/ë. Ð³âåíü ´ðóíòîâèõ âîä ó ï³äâèùåí³é ïðèðóñëîâ³é çàïëàâ³ — â³ä 3 äî
3,5 ì, ó öåíòðàëüí³é — 2–3 ì, ó çàáîëî÷åí³é ïðèòåðàñí³é — 0,5–1,5 ì. Ñåðåäíüîð³÷íèé ñò³ê
ñêëàäàº 3 ë/ñ-êì. Ïîâ³íü ïî÷èíàºòüñÿ â ñåðåäèí³ ïåðøî¿ äåêàäè áåðåçíÿ. Æèâëåííÿ ð³÷êè
ñí³ãîâå òà ´ðóíòîâå. 
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: ÂÁÓ ðîçòàøîâàíå ó äîëèí³ ð. Ïñåë, çàãàëüíà
äîâæèíà ÿêî¿ ñòàíîâèòü 717 êì (ó ìåæàõ Óêðà¿íè — 520 êì). Ïëîùà áàñåéíó — 22,8 òèñ. êì2

(â Óêðà¿í³ — 16,270 êì2). Íàëåæèòü äî áàñåéíó ð. Äí³ïðî. Ðóñëî çâèâèñòå, ç ïåðåêàòàìè.
Øèðèíà ð³÷èùà — äî 50 ì. Ãëèáèíè — 2–7 ì.
Òèï ÂÁÓ: Ì, U, W, Õf.
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Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: Çíà÷í³ ïëîù³ íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ çàéìàþòü ñïðàâæí³ ëóêè, ïðåäñòàâ-
ëåí³ öåíîòè÷íèìè îá’ºäíàííÿìè ì³òëèö³ òîíêî¿ Agrostis tenuis, òîíêîíîãà ëó÷íîãî Poa praten-
sis, ïàõó÷î¿ òðàâè çâè÷àéíî¿ Anthoxanthum odoratum, êîñòðèöü ÷åðâîíî¿ Festuca rubra òà ëó÷-
íî¿ F. pratensis, ó íàéñóõ³øèõ ì³ñöÿõ — êóíè÷íèêà íàçåìíîãî Calamagrostis epigeios, à ó
íàéâîëîã³øèõ — êèòíèêà ëó÷íîãî Alopecurus pratensis. Òðàâ’ÿí³ áîëîòà ïðåäñòàâëåíî óãðóïî-
âàííÿìè î÷åðåòó çâè÷àéíîãî Phragmites australis, ðîãîçó âóçüêîëèñòîãî Typha angustifolia, õâî-
ùà ð³÷êîâîãî Equisetum fluviatile, îñîê ãîñòðîâèäíî¿ Carex acutiformis, ïóõèð÷àñòî¿ C. vesicaria
òà ïîáåðåæíî¿ C. riparia; áîëîòèñò³ ëóêè — îñîê ãîñòðî¿ C. acuta òà ïóõèð÷àñòî¿, áåêìàí³¿ çâè-
÷àéíî¿ Beckmannia eruciformis, ÿê³ ôîðìóþòüñÿ ó çíèæåííÿõ öåíòðàëüíî¿ çàïëàâè, äîâêîëà
áîë³ò ³ ñòàðè÷íèõ óòâîðåíü. Íåçíà÷íó ïëîùó ïîáëèçó áîë³ò çàéìàþòü òîðô’ÿíèñò³ ëóêè ùó÷-
êè äåðíèñòî¿ Deschampsia caespitosa òà îñîêè äåðíèñòî¿ Carex caespitosa. Âîäÿíà ðîñëèíí³ñòü
ïðåäñòàâëåíà öåíîçàìè î÷åðåòó çâè÷àéíîãî, ðîãîçó âóçüêîëèñòîãî, ëåïåøíÿêó âåëèêîãî
Glyceria maxima, êóãè îçåðíî¿ Schoenoplectus lacustris, âîäîïåðèö³ ê³ëü÷àñòî¿ Myriophyllum ver-
ticillatum, ðÿñêè ìàëî¿ Lemna minor, æàáóðíèêà çâè÷àéíîãî Hydrocharis morsus-ranae, âîäÿíîãî
ð³çàêà àëîåâèäíîãî Stratiotes aloides, âèðèííèö³ âåñíÿíî¿ Callitriche verna òà ³í. Ë³ñîâà ðîñ-
ëèíí³ñòü ïðåäñòàâëåíà ë³ñàìè ç äîì³íóâàííÿì òîïîëü á³ëî¿ Populus alba òà ÷îðíî¿ P. nigra, äó-
áà çâè÷àéíîãî Quercus robur, â³ëüõè ÷îðíî¿ Alnus glutinosa, ñîñíè çâè÷àéíî¿ Pinus sylvestris. 
Ö³ííà ôëîðà: Âèÿâëåíî ïîïóëÿö³¿ òðåòèííèõ ðåë³êò³â ñòðàóñîâîãî ïåðà çâè÷àéíîãî
Matteuccia struthiopteris òà öèáóë³ âåäìåæî¿ Allium ursinum, ÿêó âíåñåíî äî ×åðâîíî¿ êíèãè
Óêðà¿íè. Íà ñ³íîê³ñíèõ ä³ëÿíêàõ çáåðåãëàñü ïîïóëÿö³ÿ ùå îäíîãî “÷åðâîíîêíèæíîãî” âè-
äó — êîñàðèê³â òîíêèõ Gladiolus tenuis. Â³äì³÷åíî âèäè, ùî âíåñåí³ äî ñïèñêó ðåã³îíàëüíî
ð³äê³ñíèõ ³ ï³äëÿãàþòü îõîðîí³ íà òåðèòîð³¿ Ñóìñüêî¿ îáëàñò³. Öå ëàòàòòÿ á³ëå Nymphaea
alba, îñîêè áàãíîâà Carex limosa òà ÿ÷ìåíåâèäíà C. hordeistichos, ïëàóí áóëàâîâèäíèé Lyco-
podium clavatum, ðîñè÷êà êðóãëîëèñòà Drosera rotundifolia òà ùèòíèê ãðåáåíÿñòèé Dryopteris
cristata. Òóò çðîñòàþòü òàê³ ë³êàðñüê³ ðîñëèíè, ÿê àëòåÿ ë³êàðñüêà Althaea officinalis, çîëîòî-
òèñÿ÷íèê çâè÷àéíèé Centaurium erythraea, ïèæìî çâè÷àéíå Tanacetum vulgare, öìèí ï³ñêî-
âèé Helichrysum arenarium, çâ³ðîá³é çâè÷àéíèé Hypericum perforatum, âàëåð³àíà âèñîêà
Valeriana exaltata, ã³ð÷àê çì³¿íèé Polygonum bistorta, áîá³âíèê òðèëèñòèé Menyanthes trifoli-
ata, âîâ÷óã ïîëüîâèé Ononis arvensis.
Ö³ííà ôàóíà: Â ìåæàõ ÂÁÓ âèÿâëåíî 171 âèä õðåáåòíèõ òâàðèí: ññàâö³â — 23, ïòàõ³â —
113, ïëàçóí³â — 5, çåìíîâîäíèõ — 8, ðèá — 22 âèäè. Îñíîâó ôàóíè ñêëàäàþòü âèäè âîäíî-
áîëîòÿíîãî ³ êîëîâîäíîãî êîìïëåêñ³â.

Ññàâö³: áîðñóê çâè÷àéíèé Meles meles, ðÿñîí³æêà (êóòîðà) ìàëà Neomys anomalis, âèäðà
ð³÷êîâà Lutra lutra, ãîðíîñòàé Mustela erminea (ö³ âèäè âíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè),
à òàêîæ ì³äèö³ çâè÷àéíà Sorex araneus ³ ìàëà S. minutus, íîðèöÿ ñèá³ðñüêà Microtus oecono-
mus. Ñåðåä ðåã³îíàëüíî ð³äê³ñíèõ âèä³â â³äì³÷àºòüñÿ áîáåð ð³÷êîâèé Castor fiber, ëàñêà
Mustela nivalis. 

Ïòàõè. Ï³ä ÷àñ ãí³çäóâàííÿ, ïåðåëüîò³â ³ íà çèì³âë³ òóò ïåðåáóâàþòü âèäè ïòàõ³â, ùî îõî-
ðîíÿþòüñÿ çà ñïèñêàìè ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè ³ Äîäàòêó ²² Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿: æóðà-
âåëü ñ³ðèé Grus grus (5–8 ïàð), îðåë-êàðëèê Hieraaetus pennatus òà äåðêà÷ Crex crex, ÿêèé
âêëþ÷åíèé òàêîæ ³ äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó. Ï³ä ÷àñ ñåçîííèõ ì³ãðàö³é òðàïëÿ-
þòüñÿ òàêîæ ñêîïà Pandion halietus ³ ëóíü ïîëüîâèé Circus cyaneus. Ñåðåä ðåã³îíàëüíî
ð³äê³ñíèõ âèä³â â³äì³÷àºòüñÿ øóë³êà ÷îðíèé Milvus migrans, îñî¿ä Pernis apivorus, ï³äñîêîëèê
âåëèêèé Falco subbuteo, ëóíü ëó÷íèé Circus pygargus, ïàñòóøîê Rallus aquaticus, ïîãîíè÷
çâè÷àéíèé Porzana porzana, ãðèöèê âåëèêèé Limosa limosa, êðÿ÷êè ÷îðíèé Chlidonias niger ³
á³ëîêðèëèé C. leucopterus, ñîâà ñ³ðà Strix aluco, äÿòåë ñåðåäí³é Dendrocopus medius, äð³çä
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á³ëîáðîâèé Turdus iliacus. Äîñèòü âåëèêîþ º ù³ëüí³ñòü æîâòîãîëîâî¿ ïëèñêè Motacilla citre-
ola — 2–4 ïàðè/ãà. Â îêîëèöÿõ ñ. Íèçè íà îñòðîâ³ ì³æ ñòàðèì i íîâèì ðóñëîì Ïñëà ³ñíóº
êîëîí³ÿ ñ³ðî¿ ÷àïë³ Ardea cinerea (70–75 ïàð).

Òóò çàðåºñòðîâàíî òàê³ âèäè ç Äîäàòêó ²² Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿: ñèíüîøèéêà Luscinia sve-
cica, â³âñÿíêè çâè÷àéíà Emberiza citrinella òà î÷åðåòÿíà E. schoeniclus, â³â÷àðèêè êîâàëèê
Phylloscopus collybita, âåñíÿíèé P. trochilus òà æîâòîáðîâèé P. sibilatrix, â³ëüøàíêà Erithacus
rubecula, ãà¿÷êà áîëîòÿíà Parus palustris, äÿòëè çâè÷àéíèé Dendrocopos major, ñåðåäí³é òà ìà-
ëèé D. minor, çåëåíÿê Chloris chloris, çÿáëèê Fringilla coelebs, âèâ³ëüãà Oriolus oriolus, êàíþê
çâè÷àéíèé Buteo buteo, êîíîïëÿíêà Acanthis cannabina, êîñòîãðèç Coccothraustes coccothraus-
tes, êðóòèãîëîâêà Jynx torquilla, ëàñò³âêè áåðåãîâà Riparia riparia, ì³ñüêà Delichon urbica òà
ñ³ëüñüêà Hirundo rustica, ëåëåêà á³ëèé Ciconia ciconia, ëóíü ëó÷íèé, ìóõîëîâêè á³ëîøèÿ
Ficedula albicollis ³ ñ³ðà Muscicapa striata, îäóä Upupa epops, íàáåðåæíèê Actitis hupoleucos,
ïëèñêè á³ëà Motacilla alba, æîâòà M. flava òà æîâòîãîëîâà, ïîâçèê Sitta europaea, ïîãîíè÷
çâè÷àéíèé Porzana porzana, ñîëîâåéêî ñõ³äíèé Luscinia luscinia, ñèíèö³ âåëèêà Parus major
òà áëàêèòíà P. caeruleus, ÷å÷åâèöÿ çâè÷àéíà Carpodacus erythrinus, øóë³êà ÷îðíèé, ùåâðèê
ë³ñîâèé Anthus trivialis, ùèãëèê Carduelis carduelis. 

Ïëàçóíè: ÷åðåïàõà áîëîòÿíà Emys orbicularis. 
Àìô³á³¿: ðîïóõà çåëåíà Bufo viridis, êâàêøà çâè÷àéíà Hyla arborea.
Ðèáè. ÂÁÓ º âàæëèâèì äëÿ ï³äòðèìàííÿ ïîïóëÿö³é òàêèõ ïîøèðåíèõ âèä³â ðèá, ÿê á³ëèç-

íà çâè÷àéíà Aspius aspius, áè÷êè áàáêà Neogobius fluviatilis òà öóöèê Proterorhinus marmora-
tus, âåðõîâîäêà Alburnus alburnus, â’ÿçü çâè÷àéíèé Leuciscus idus, ãîëîâåíü L. cephalus, ñëèæ
çâè÷àéíèé Barbatula barbatula, ïëîñêèðêà ºâðîïåéñüêà Blicca bjoerkna, êàðàñ³ ñð³áëÿñòèé
Carassius gibelio òà çâè÷àéíèé C. carassius, êîðîï çâè÷àéíèé Cyprinus carpio, ëèí îçåðíèé
Tinca tinca, ëÿù çâè÷àéíèé Abramis brama, ìèíüîê ð³÷êîâèé Lota lota, îêóíü çâè÷àéíèé
Perca fluviatilis, ïë³òêà çâè÷àéíà Rutilus rutilus, ñîì ºâðîïåéñüêèé Silurus glanis, ùóêà çâè-
÷àéíà Esox lucius, ÿëåöü çâè÷àéíèé Leuciscus leuciscus, éîðæ-íîñàð Acerina acerina òîùî.

Êîìàõè. Òóò ñïîñòåð³ãàëèñü âèäè, âíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: ç ðÿäó áàáêè
Odonata — êðàñóíÿ-ä³âà Calopteryx virgo; ç ðÿäó òâåðäîêðèë³ Coleoptera — âóñà÷ âåëèêèé äó-
áîâèé çàõ³äíèé Cerambyx cerdo cerdo, êðàñîò³ë ïàõó÷èé Calosoma sycophanta òà æóê-îëåíü
Lucanus cervus; ç ðÿäó ëóñêîêðèë³ Lepidoptera — ìàõàîí Papilio machaon, ìíåìîçèíà Parnas-
sius mnemosyne, ðàéäóæíèöÿ âåëèêà Apatura iris, ïîäàë³ð³é Iphiclides podalirius ³ ïîë³êñåíà
Zerynthia polyxena. Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ñïîñòåð³ãàëîñÿ âèñîêå ð³çíîìàí³òòÿ æóê³â ç ðîäèíè
Carabidae — 162 âèäè ç 40 ðîä³â. 
Ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³: Ïðèðîäà öüîãî êðàþ íàäèõàëà â³äîìèõ òâîðö³â, îäíîìó ç
ÿêèõ âñòàíîâëåíî ïàì’ÿòíèê ³ ñòâîðåíî ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíèé ìóçåé. Éäåòüñÿ ïðî â³äî-
ìîãî ðîñ³éñüêîãî êîìïîçèòîðà Ï. ². ×àéêîâñüêîãî, ÿêèé ó 1871–1879 ðð. êîæíîãî ë³òà â³äïî-
÷èâàâ ó ñìò Íèçè, çàñíîâàíîìó â 1662 ð. Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ðîçòàøîâàíèé âñåñîþçíèé
àðõåîëîã³÷íèé çàêàçíèê, ñòâîðåíèé çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó.
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: Çåìë³ âîäíîãî òà ë³ñîâîãî ôîíä³â çíàõîäÿòüñÿ
ó äåðæàâí³é âëàñíîñò³. Ðåøòà òåðèòîð³¿ ï³äïîðÿäêîâàíà Ñóìñüêîìó äåðæàâíîìó ë³ñîâîìó
ãîñïîäàðñòâó, ÊÑÏ ”Øïèë³âñüêå”, Ëåáåäèíñüêîìó äåðæàâíîìó ë³ñîâîìó ãîñïîäàðñòâó,
äî÷³ðíüîìó êîìóíàëüíîìó ï³äïðèºìñòâó ”Ëåáåäèíñüêèé àãðîë³ñãîñï”, ÊÑÏ ”Ìàÿê”. Ïðè-
ëåãë³ çåìë³: íàñåëåí³ ïóíêòè, äåðæàâí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ òà ë³ñîãîñïîäàðñüê³ óã³ääÿ, ïðè-
âàòí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ çåìë³ (ð³ëëÿ, ñ³íîêîñè, ïàñîâèùà, ñàäè).
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî
(Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Ñóìèàãðîë³ñ" — "Ëåáåäèíñüêèé àãðîë³ñãîñï", Äåðæàâíå
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ï³äïðèºìñòâî Ñóìñüêîãî îáëàñíîãî ë³ñîâîãî óïðàâë³ííÿ — "Ñóìñüêèé ë³ñãîñï"), âîäíå ãîñïî-
äàðñòâî, ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî (ñ³íîæàò³), ìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ðèáíå ãîñïîäàðñòâî.
Ïðèëåãë³ çåìë³: ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî (ð³ëëÿ, ñ³íîæàò³, âèïàñàííÿ õóäîáè, ñàäè), ìåë³îðàòèâ-
í³ ðîáîòè, äà÷íå áóä³âíèöòâî, ðèáàëüñòâî, ïîëþâàííÿ, ã³äðîåíåðãåòèêà (Íèç³âñüêà ÃÅÑ),
ïðî¿çä àâòîòðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè ïîçà äîðîãàìè çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ. 
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: Â ìèíó-
ëîìó ðóñëî Ïñëà íà ä³ëÿíö³ ì³æ ñìò Íèçè òà ñ. Âîðîæáà áóëî çàðåãóëüîâàíå ã³äðîåëåêòðîñòàí-
ö³ÿìè, ùî íåãàòèâíî âïëèíóëî íà ã³äðîëîã³÷íèé ðåæèì ð³÷êè. Â îñòàíí³ äåñÿòèð³÷÷ÿ äîëèíà
íà ö³é ä³ëÿíö³ íàâåñí³ ïðàêòè÷íî íå çàëèâàºòüñÿ âîäîþ ó ïîâíîìó îáñÿç³. Ïîðóøåííÿ çâ'ÿçêó
ðóñëîâî¿ ï³äñèñòåìè ³ç çàïëàâíèìè âîäîéìàìè ïðèçâåëî äî çá³äíåííÿ ëó÷íî¿ ðîñëèííîñò³ ³
ð³çíîìàí³òòÿ òâàðèííîãî íàñåëåííÿ çàïëàâíèõ âîäîéì óñ³õ òèï³â. Ó çàïëàâíèõ âîäîéìàõ
ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ï³äâèùåíà ãóì³í³çàö³ÿ. Ïîðóøåííÿ ã³äðîëîã³÷íîãî ðåæèìó ñïðèÿëî ÷àñòêîâîìó
îñóøåííþ çàïëàâíèõ ëóê ³ äàëî ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòîâóâàòè öþ ä³ëÿíêó çàïëàâè ï³ä âèïàñ
âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè, ùî, ÿê â³äîìî, º âêðàé íåãàòèâíèì ôàêòîðîì äëÿ çàïëàâíî¿ á³îòè. Â
îñòàíí³ ðîêè â³äáóëîñÿ àêòèâíå ïîðóøåííÿ ïðîòî÷íîñò³ ÷èñëåííèõ ñòàðèê³â, ùî ï³äâèùèëî
äîñòóïí³ñòü äî ðàí³ø çàáîëî÷åíèõ ä³ëÿíîê çàïëàâè. Öå ïðèçâåëî äî ï³äâèùåíî¿ ðåêðåàö³éíî¿
àêòèâíîñò³. Äî òîãî æ, íà òåðèòîð³¿ äâîõ çàêàçíèê³â — âñåñîþçíîãî àðõåîëîã³÷íîãî òà ã³äðîëî-
ã³÷íîãî "Âîðîæáÿíñüêèé" — ñòâîðåíî äà÷í³ êîîïåðàòèâè, ùî çíà÷íî ï³äâèùèëî ðèçèê âòðàòè
ö³º¿ óí³êàëüíî¿ òåðèòîð³¿. Çì³íà ã³äðîëîã³÷íîãî ðåæèìó, íàäì³ðíå âèïàñàííÿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿
õóäîáè òà ðåêðåàö³ÿ ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ äåïðåñèâíîãî ñòàíó á³ëüøîñò³ ïîïóëÿö³é, îñîáëèâî
òèïîâèõ çàïëàâíèõ âèä³â. Íèí³ òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ, õî÷à é çáåð³ãàº ï³äâèùåíèé ð³âåíü á³îð³çíîìà-
í³òòÿ, àêòèâíî ³ íåêîíòðîëüîâàíî âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ðåêðåàö³éíà çîíà, ùî ñòâîðþº íåáåçïå-
êó âòðàòè ïðèòàìàííîãî ¿é á³îð³çíîìàí³òòÿ ó ìàéáóòíüîìó. Ùå îäí³ºþ çàãðîçîþ äëÿ ÂÁÓ º
ïåðñïåêòèâà ðîçøèðåííÿ òåðèòîð³¿ ñàäîâî-äà÷íîãî êîîïåðàòèâó.
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Çíà÷íà ÷àñòèíà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ âõîäèòü äî ñêëàäó ã³äðî-
ëîã³÷íîãî çàêàçíèêà ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ”Âîðîæáÿíñüêèé” ïëîùåþ 396,1 ãà, ñòâîðåíîãî çà
ð³øåííÿì îáëâèêîíêîìó ¹ 662 â³ä 25.12.1979 ð., à òàêîæ îðí³òîëîã³÷íîãî çàêàçíèêà çàãàëü-
íîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ ”Æóðàâëèíèé” ïëîùåþ 258 ãà, ñòâîðåíîãî çà ïîñòàíîâîþ Ðàäè
Ì³í³ñòð³â ÓÐÑÐ â³ä 16.12.1982 ð. ¹ 613. Íàÿâí³ñòü Íèç³âñüêîãî ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñò-
âà ñïðèÿº ï³äòðèìàííþ ðåæèìó îõîðîíè. Ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè çä³éñíþâàëèñÿ ó 1997 ð.
ìîëîä³æíèì åêîëîã³÷íèì öåíòðîì "Ñóìùèíà" (â ðàìêàõ âèêîíàííÿ ãðàíòó â³ä WWF) òà ó
2002 ð. Öåíòðîì åêîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü. Íà òåðèòîð³¿ çàêàçíèêà áóëî ïîíîâëåíî çâ'ÿçîê
ðóñëà ç ðÿäîì ñòàðèê³â, ïðîâåäåíî àíøëàãóâàííÿ êîðäîíó çàêàçíèêà çíàêàìè äåðæàâíîãî
çðàçêà. Íà òåðèòîð³¿ çàêàçíèêà áóëî ïðîâåäåíî ðå³íòðîäóêö³þ ïàïîðîò³ ñòðàóñîâå ïåðî òà
âèñàäæåíî äåðåâà ïî áåðåãàõ ñòàðèê³â. 
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: ª íåîáõ³äí³ñòü ðå³íòðîäóêö³¿
ðÿäó âèä³â. Öüîìó ìàþòü ïåðåäóâàòè ðîáîòè ç â³äíîâëåííÿ çâ'ÿçêó ñòàðèê³â òà ñòðóìê³â ç
ãîëîâíèì ðóñëîì Ïñëà, ùî ñïðèÿëî á îáâîäíåííþ çàïëàâè, ï³äâèùåííþ ð³âíÿ ´ðóíòîâèõ
âîä íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ, à òàêîæ â³äíîâëåííþ ïðèðîäíîãî ðîñëèííîãî ïîêðèâó, ïðèòàìàííîãî
òàêîìó òèïó ëàíäøàôòó. Âðàõîâóþ÷è íåãàòèâíèé âïëèâ íà ã³äðîëîã³÷íèé ðåæèì çàïëàâè
øòó÷íèõ ïðèòåðàñíèõ âîäîéì, ñòâîðåíèõ äà÷íèì êîîïåðàòèâîì, íåîáõ³äíî çîáîâ'ÿçàòè
÷ëåí³â êîîïåðàòèâó çíèùèòè ö³ âîäîéìè. Âðàõîâóþ÷è ³ãíîðóâàííÿ ÷ëåíàìè êîîïåðàòèâó
ïðèðîäîîõîðîííîãî çàêîíîäàâñòâà ³ ñèñòåìàòè÷íå ïîðóøåííÿ ðåæèìó íà òåðèòîð³¿ çàêàçíè-
êà, ïîñò³éíå ðîçøèðåííÿ òåðèòîð³é äà÷íèõ ä³ëÿíîê çà ðàõóíîê òåðèòîð³¿ çàêàçíèêà, Äåðæàâ-
íå óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ó Ñóìñüê³é îáëàñò³ ìàº âæèòè çàõîäè ùîäî
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ïîâåðíåííÿ òåðèòîð³é, íåçàêîííî çàõîïëåíèõ êîîïåðàòèâîì, ³ ââåäåííÿ ä³ÿëüíîñò³
êîîïåðàòèâó ó ïðàâîâå çàêîíîäàâ÷å ïîëå. Íà ñüîãîäí³ º ïîòðåáà ïåðåãëÿíóòè ð³øåííÿ ùîäî
ïðàâîìî÷íîñò³ âèä³ëåííÿ âóçüêî¿ çàáîëî÷åíî¿ ïðèòåðàñíî¿ ñìóãè, ÿêà âõîäèòü äî òåðèòîð³¿
çàêàçíèêà, ï³ä çàáóäîâó ³ âèêîðèñòàííÿ â ÿêîñò³ ñàäîâî-äà÷íèõ ä³ëÿíîê. Òàêîæ º ïîòðåáà
îá'ºäíàòè òåðèòîð³¿ çàêàçíèê³â "Âîðîæáÿíñüêèé" ³ "Æóðàâëèíèé" â ºäèíó ïðèðîäîîõîðîííó
òåðèòîð³þ ç ï³äâèùåííÿì ¿¿ ñòàòóñó ³ çíà÷íèì ðîçøèðåííÿì òåðèòîð³¿. 
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Ó 1997 ð. ì³ñüêèé ìîëîä³æíèé åêîëîã³÷íèé
öåíòð ”Ñóìùèíà” çà ïîãîäæåííÿì ç Äåðæóïðàâë³ííÿì åêîáåçïåêè ó Ñóìñüê³é îáëàñò³ òà
çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè ì³æíàðîäíîãî ôîíäó WWF â ìåæàõ Ïðîãðàìè ï³äòðèìêè
á³îð³çíîìàí³òòÿ (BSP) ïðîâîäèâ íàóêîâå îáñòåæåííÿ ôëîðè ³ ôàóíè òà âñòàíîâèâ 7 àí-
øëàã³â. Íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ñèñòåìàòè÷íî çä³éñíþþòü ÷ëåíè Öåíòðó
åêîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü.
Íèí³øí³é ñòàí ïðèðîäîîõîðîííî¿ îñâ³òè: Ñóìñüêèé ì³ñüêèé ìîëîä³æíèé åêîëîã³÷íèé öåíòð
”Ñóìùèíà” ³íôîðìóâàâ íàñåëåííÿ ïðèëåãëèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â ïðî ³ñíóâàííÿ çàêàçíèê³â.
Çà äàíèìè Äåðæóïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ó Ñóìñüê³é îáëàñò³, íà òåðèòîð³¿
çåìëåêîðèñòóâà÷à Íèç³âñüêå ë³ñíèöòâî º 4 àíøëàãè (àêò â³ä 06.08.2002 ð.), íà òåðèòîð³¿ çåì-
ëåêîðèñòóâà÷à Âîðîæáÿíñüêî¿ ñ³ëüðàäè — îäèí ìåæîâèé îõîðîííèé çíàê (àêò â³ä
05.07.2001 ð.), íà òåðèòîð³¿ çåìëåêîðèñòóâà÷à ÄÊÏ ”Ëåáåäèíñüêèé àãðîë³ãîñï” îõîðîíí³ çíà-
êè òà àíøëàãè â³äñóòí³ (àêò ïåðåâ³ðêè â³ä 14.06.2002 ð.).
Íèí³øí³é ñòàí ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó: Â ðåêðåàö³éíèõ ö³ëÿõ òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ âèêîðèñòîâóºòüñÿ
ñòèõ³éíî. Ïåðåâàíòàæåíîþ º çàïëàâà íà ïðàâîìó áåðåç³. Òóò ïðîâàäÿòüñÿ çëüîòè òóðèñòè÷-
íèõ ãðóï òà çìàãàííÿ ç îð³ºíòóâàííÿ íà ì³ñöåâîñò³ íà îáëàñíîìó ³ âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âíÿõ.
Ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíèõ òóðèñòñüêèõ ìàðøðóò³â íå ³ñíóº.
Þðèñäèêö³ÿ: Òåðèòîð³àëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíà — Ñóìñüêèé òà Ëåáåäèíñüêèé ðàéîíè Ñóìñü-
êî¿ îáëàñò³.
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: Ñóìñüêèé îáëâîäãîñï. Àäðåñà: âóë. Ê³ðîâà, 27, ì. Ñóìè, 40030,
òåë./ôàêñ: (0542) 21 1308, e-mail: vodhoz@vcity.sumy.ua.
Á³áë³îãðàô³÷í³ äæåðåëà:

1) Àôàíàñüºâ Ä. ß. Ïîõîäæåííÿ òà øëÿõè ôîðìóâàííÿ é ðîçâèòêó çàïëàâíèõ ëóê ñåðåä-
íüî¿ òà íèæíüî¿ òå÷³é ð. Ïñëà // Óêð. áîòàí. æóðí. — 1987. — Ò. 43. — ¹ 1. — Ñ. 19–25.

2) Áåðåãîâèé Ë. Ì. Çàïëàâí³ ëóêè ð. Ïñëà // Íàóê. çàï. Êè¿â. óí-òó. — 1948. — Ò. 7. —
Âèï. 8. — Ñ. 45–63.

3) Ãåîãðàô³÷íà åíöèêëîïåä³ÿ Óêðà¿íè / Â³äï. ðåä. Î. Ì. Ìàðèíè÷. — Ê.: ÓÅ, 1989. —
Ò. 2. — 416 ñ. 

4) Çàïîâ³äí³ ñêàðáè Ñóìùèíè / Ï³ä çàãàëüíîþ ðåä. Ò. Ë. Àíäð³ºíêî. — Ñóìè: Äæåðåëî,
2001. — 208 ñ.

5) Çâ³ò ïðî âèêîíàííÿ ïðîåêòó ”Çàêàçíèê — ì³ô ³ ðåàëüí³ñòü” â ðàìêàõ ãðàíòó â³ä
WWF. — Íåçàëåæíà åêîëîã³÷íà ëàáîðàòîð³ÿ ìîëîä³æíîãî åêîëîã³÷íîãî öåíòðó ”Ñóì-
ùèíà”, 1997. — 113 ñ.

6) Ïðèðîäà Óêðàèíñêîé ÑÑÐ: Ëàíäøàôòû è ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå /
Ìàðèíè÷ À. Ì., Ïàùåíêî Â. Ì., Øèùåíêî Ï. Ã. — Êèåâ: Íàóêîâà äóìêà, 1985. — 224 ñ.

7) Ð³øåííÿ Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè äâàäöÿòü òðåòüîãî ñêëèêàííÿ â³ä 18.09.2001 ð. ”Ïðî
çàõîäè ùîäî ïîñèëåííÿ îõîðîíè ð³äê³ñíèõ òà çíèêàþ÷èõ âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí...”

8) ×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè: Òâàðèííèé ñâ³ò. — Ê.: ÓÅ, 1994. — 464 ñ.
9) ×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè: Ðîñëèííèé ñâ³ò. — Ê.: ÓÅ, 1996. — 608 ñ.

ÂÁÓ, ïåðñïåêòèâí³ äëÿ âíåñåííÿ äî Ðàìñàðñüêîãî ñïèñêó

233



18. Çàïëàâà ð³÷êè Âîðñêëà

Óêëàäà÷³:
Áàáêî Ðîìàí Â³êòîðîâè÷, ê.á.í., äèðåêòîð, Ñóìñüêà ì³ñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ”Öåíòð

åêîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü”, âóë. Ðîìåíñüêà, 87, Ñóìè, òåë.: (0542) 21 2797, e-mail:
rbabko@gazeta.pl; 

Êèðè÷åíêî Ìàðèíà Áîðèñ³âíà, ê.á.í., íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, ²íñòèòóò çîîëîã³¿
³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðà¿íè, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 15, Êè¿â, 01601, òåë.: (044)
266 3241, e-mail: marina_kiri@yahoo.com;

Ðîäèíêà Îëåêñ³é Ñòàí³ñëàâîâè÷, ê.á.í., Ñóìñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò
³ì. À. Ñ. Ìàêàðåíêà, âóë. Ðîìåíñüêà, 87, Ñóìè, òåë.: (0542) 24 5584;

Ñêëÿð Þð³é Ëåîí³äîâè÷, íà÷àëüíèê â³ää³ëó îõîðîíè òà êîíòðîëþ ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî
ôîíäó, Äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ó Ñóìñüê³é îáëàñò³,
ïðîâ. Ãðîìàäÿíñüêèé, 1, à/ñ 24, ì. Ñóìè, 40030, òåë.: (0542) 629 072, e-mail:
ecosumy@utel.net.ua.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 20 æîâòíÿ 2004 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: öåíòðó ÂÁÓ — 50°23' ïí. ø., 34°58' ñõ. ä., ï³âäåííî-çàõ³äíîãî êó-
òà — 50°06' ïí. ø., 34°41' ñõ. ä., ï³âí³÷íî-ñõ³äíîãî êóòà — 50°27' ïí. ø., 35°34' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: Âåëèêîïèñàð³âñüêèé, Òðîñòÿíåöüêèé òà Îõòèðñüêèé ðàéîíè Ñóìñüêî¿ îá-
ëàñò³. Ëîêàë³çîâàíå ó çàïëàâ³ ð. Âîðñêëà íèæ÷å ñ. Âîëüíå ³ ñ. ßìíå äî ñ. Ñêåëüêè. Ó öåíò-
ðàëüí³é ÷àñòèí³ ÂÁÓ ðîçòàøîâàíå ì. Îõòèðêà (50,4 òèñ. æèòåë³â), íà ï³âäåííîìó çàõîä³ —
ñ. Ñêåëüêè Îõòèðñüêîãî ðàéîíó.
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 102 ì, ñåðåäíÿ — 105 ì, ìàêñèìàëüíà — 120 ì.
Ïëîùà: 13500 ãà.
Îãëÿä: ÂÁÓ ðîçòàøîâàíå ó çàïëàâ³ ñåðåäíüî¿ òå÷³¿ ð. Âîðñêëà, ë³âî¿ ïðèòîêè ïåðøîãî ïî-
ðÿäêó Äí³ïðà. Ïðàâèé áåðåã ð³÷êè íà ö³é ä³ëÿíö³ ï³äâèùåíèé, êðóòèé, ë³âèé — íèçèííèé,
çàáîëî÷åíèé. Ó ð³÷êîâ³é äîëèí³ íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ çáåðåãëèñÿ îñíîâí³ åëåìåíòè çàïëàâíîãî
ëàíäøàôòó — òèïîâ³ äëÿ ð³âíèííèõ ð³÷îê. Òóò íàÿâí³ çíà÷í³ ïëîù³ çâîëîæåíèõ ëóê ³ òè-
ïîâ³ íèçèíí³ (åâòðîôí³) áîëîòà. Áîëîòíèé ìàñèâ çà ïëîùåþ º îäíèì ç íàéá³ëüøèõ ó Ë³âî-
áåðåæíîìó ë³ñîñòåïó Óêðà¿íè. Ð³çíîìàí³òòÿ åëåìåíò³â çàïëàâíîãî ëàíäøàôòó çàáåçïå÷èëî
çáåðåæåííÿ îñíîâíèõ ðîñëèííèõ êîìïëåêñ³â âîäíîãî, âîäíî-áîëîòíîãî òà îçåðíîãî, ïðèòà-
ìàííèõ çàïëàâàì ð³âíèííèõ ð³÷îê. Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ çáåðåãëèñÿ ð³äê³ñí³ ìîõè, ùî çíèê-
ëè ìàéæå ïî âñ³é òåðèòîð³¿ Ë³âîáåðåæíîãî ë³ñîñòåïó. Íàéá³ëüøó ö³íí³ñòü ñòàíîâèòü ã³äðî-
åêîñèñòåìà ð. Âîðñêëà òà çáåðåæåí³ â ¿¿ äîëèí³ âîäÿí³ ³ ïðèáåðåæíî-âîäÿí³ ðîñëèíí³
óãðóïîâàííÿ, çàíåñåí³ äî Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: ôîðìàö³¿ ëàòàòòÿ á³ëîãî Nymphaea alba,
ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar lutea òà âèä³â ðîñëèí ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. ÂÁÓ º ì³ñöåì
ïåðåáóâàííÿ ð³äê³ñíèõ âèä³â òâàðèí: âèäðè ð³÷êîâî¿ Lutra lutra, ì³íîãè óêðà¿íñüêî¿
Eudontomyzon mariae, êóëèêà-ñîðîêè Haematopus ostralegus, êîëîâîäíèêà ñòàâêîâîãî Tringa
stagnatilis, æóðàâëÿ ñ³ðîãî Grus grus, ï³äîðëèêà âåëèêîãî Aquila clanga, øïàêà ðîæåâîãî
Sturnus roseus òà äåÿêèõ ³íøèõ. ÂÁÓ º íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì äëÿ ï³äòðèìàííÿ ð³âíÿ
á³îð³çíîìàí³òòÿ, ïðèòàìàííîãî äàíîìó ðåã³îíó, òà â³ä³ãðàº çíà÷íó ðîëü ó ðåãóëþâàíí³
âîäíîãî ðåæèìó íà ö³é ä³ëÿíö³ ð. Âîðñêëà. Òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ º ïåðñïåêòèâíîþ äëÿ ðîçâèòêó
îðãàí³çîâàíîãî òóðèçìó ³ ðåêðåàö³¿. Ãîëîâíà ôóíêö³ÿ ÂÁÓ ïîëÿãàº ó çáåðåæåíí³
ã³äðîëîã³÷íîãî ðåæèìó ðåã³îíó òà ì³ñöü ³ñíóâàííÿ êîëîâîäíèõ òà âîäíèõ âèä³â ðîñëèí ³
òâàðèí. Äî ÂÁÓ âõîäÿòü ã³äðîëîã³÷í³ çàêàçíèêè çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ ”Õóõðÿíñü-
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êèé” (3939 ãà), ñòâîðåíèé ó 1980 ð., ”Áàêèð³âñüêèé” (2338 ãà), ñòâîðåíèé ó 1977 ð., òà
”Êëèìåíò³âñüêèé” (1007,5 ãà), ñòâîðåíèé ó 1988 ð.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 1, 2, 3, 4, 7, 8.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(1) Çàïëàâà ïðåäñòàâëåíà çáåðåæåíèì ïðèðîäíèì ìåàíäðîâèì ð³÷èùåì, òèïîâèìè ëàíä-
øàôòíèìè åëåìåíòàìè ç õàðàêòåðíîþ ðîñëèíí³ñòþ. Ïðèëåãë³ òåðèòîð³¿ íå ïåðåâàíòà-
æåíî ïðîìèñëîâèìè òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè îá’ºêòàìè. Ó ìåæàõ ÂÁÓ çáåðåãëèñÿ
çàáîëî÷åí³ ä³ëÿíêè ç åâòðîôíèìè áîëîòàìè, ÿê³ çà çàãàëüíîþ ïëîùåþ º îäíèìè ç íàé-
á³ëüøèõ îá’ºêò³â öüîãî òèïó ó Ë³âîáåðåæíîìó ë³ñîñòåïó Óêðà¿íè. Òîìó íàäàííÿ ¿ì ñòà-
òóñó ðàìñàðñüêèõ óã³äü âêðàé âàæëèâå äëÿ ¿õ ïîäàëüøîãî çáåðåæåííÿ ³ ï³äòðèìàííÿ ó
ïðèðîäíîìó ñòàí³. Äàíà áîëîòíà ñèñòåìà ñïðèÿº ï³äòðèìàííþ ã³äðîëîã³÷íîãî ðåæèìó
ó ðóñë³ Âîðñêëè, îñîáëèâî ó ìàëîâîäí³ ðîêè.

(2) ÂÁÓ ïðåäñòàâëåíå òèïîâèìè çàïëàâíèìè áîëîòàìè ³ çíà÷íèìè ïëîùàìè çâîëîæåíèõ
³ ïåðåçâîëîæåíèõ ëóê, äå çáåðåãëèñÿ ïîïóëÿö³¿ ö³ëîãî ðÿäó ð³äê³ñíèõ âèä³â ðîñëèí ³
òâàðèí, ùî îõîðîíÿþòüñÿ. Òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ ìàº ðîçãëÿäàòèñü ÿê ðåôóã³óì, îñê³ëüêè
âèùå ³ íèæ÷å çà òå÷³ºþ çàïëàâí³ êîìïëåêñè ÷àñòêîâî òðàíñôîðìîâàí³. Íà òåðèòîð³¿
ÂÁÓ òðàïëÿþòüñÿ ïîïóëÿö³¿ ð³äê³ñíèõ âèä³â òâàðèí òà öåíîòè÷í³ îá'ºäíàííÿ ðîñëèí:
ëàòàòòºâî-æàáóðíèêîâ³, î÷åðåòîâ³, î÷åðåòîâî-îñîêîâ³, ðîãîçîâ³, ñõåíîïëåêòîâî-îñîêîâ³,
ëåïåõîâ³, çëàêîâî-ð³çíîòðàâí³ ëó÷í³, ÷àãàðíèêîâî-çëàêîâî-îñîêîâ³, âåðá á³ëî¿ òà ïîïå-
ëÿñòî¿, â³ëüõè ÷îðíî¿;

(3) Âîäíî-áîëîòíèé êîìïëåêñ çàáåçïå÷èâ çáåðåæåííÿ ö³ëîãî ðÿäó âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí,
à â ïîäàëüøîìó, çà óìîâ ñòâîðåííÿ â Ñóìñüê³é îáëàñò³ ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî
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ïàðêó, äàñòü ìîæëèâ³ñòü ïîíîâèòè ð³âåíü á³îð³çíîìàí³òòÿ íà ä³ëÿíêàõ ð³÷êè âèùå ³
íèæ÷å çà òå÷³ºþ. Íà ñüîãîäí³ ïðèðîäíèé ð³âåíü á³îð³çíîìàí³òòÿ, ïðèòàìàííèé çàïëàâ-
íèì ëàíäøàôòàì ð³âíèííèõ ð³÷îê, ³ ó òîìó ÷èñë³ é Âîðñêëè, çáåð³ãàºòüñÿ ëèøå íà
îêðåìèõ ä³ëÿíêàõ ³ âèçíà÷àºòüñÿ, íàñàìïåðåä, ïðèñóòí³ñòþ ð³äê³ñíèõ ³ óðàçëèâèõ âèä³â,
ÿê³ çíàéäåí³ íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ. 

(4) Íà ñüîãîäí³ á³ëüø³ñòü òåðèòîð³¿ çàïëàâè Âîðñêëè òà ¿¿ ð³÷èùå º ÷àñòêîâî àíòðîï³÷íî
òðàíñôîðìîâàíèìè. Ó äîëèí³ Âîðñêëè áóëî ïðîâåäåíî îñóøóâàëüíó ìåë³îðàö³þ ³
ñïðÿìëåíî ðóñëî, ùî ïðèçâåëî äî ÷àñòêîâîãî ïîðóøåííÿ ã³äðîëîã³÷íîãî ðåæèìó òà ñêî-
ðî÷åííÿ ïëîù ïåðåçâîëîæåíèõ ³ çàáîëî÷åíèõ ëóê. Â³äïîâ³äíî, á³ëüø³ñòü ïîïóëÿö³é
âèä³â ç ã³ãðîô³ëüíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè âèÿâèëèñÿ ï³ä çàãðîçîþ çíèêíåííÿ ³ çáåðåã-
ëèñÿ ëèøå íà îêðåìèõ ä³ëÿíêàõ. ÂÁÓ íà ñüîãîäí³ º ïîòóæíèì îñåðåäêîì çáåðåæåííÿ
ö³ëîãî ðÿäó óðàçëèâèõ âèä³â òà ¿õ öåíîòè÷íèõ îá’ºäíàíü. Íàñàìïåðåä, öå ðîñëèíè ç
×åðâîíî¿ òà Çåëåíî¿ êíèã Óêðà¿íè.

(7) Ä³ëÿíêà ð. Âîðñêëè â ðàéîí³ ÂÁÓ çàáåçïå÷óº ï³äòðèìàííÿ ïîïóëÿö³é âèä³â ðèá, ùî
îõîðîíÿþòüñÿ, à òàêîæ ì³íîãè óêðà¿íñüêî¿ Eudontomyzon mariae. Ïðèñóòí³ñòü öèõ âèä³â
çàáåçïå÷óº ï³äòðèìàííÿ çàãàëüíîãî ð³âíÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ ó äàíîìó ðåã³îí³. 

(8) ×åðåç ñïðÿìëåííÿ ðóñåë ³ ïîðóøåííÿ ã³äðîëîã³÷íîãî ðåæèìó íà ñüîãîäí³ çàëèøàºòüñÿ
âêðàé ìàëî íèçüêèõ ïåðåçâîëîæåíèõ ä³ëÿíîê çàïëàâ, ïðèäàòíèõ äëÿ íåðåñòó ðèá. ÂÁÓ º
ä³ëÿíêîþ çàïëàâè, íèçèíí³ ôðàãìåíòè ÿêî¿ ñèñòåìàòè÷íî çàëèâàþòüñÿ ó ïåð³îä âåñíÿíî¿
ïîâåí³, çàâäÿêè ÷îìó ñòâîðþþòüñÿ îïòèìàëüí³ óìîâè äëÿ íåðåñòó á³ëüøîñò³ âèä³â ðèá òà
ðîñòó ìàëüê³â. Çáåðåæåííÿ öèõ óã³äü ÿê íåðåñòîâèù º âêðàé âàæëèâèì ³ àêòóàëüíèì.

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Çã³äíî ç ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè,
ÂÁÓ ðîçòàøîâàíå ó Ë³ñîñòåïîâ³é çîí³: ñõ³äíà éîãî ÷àñòèíà — ó Õàðê³âñüê³é îáëàñò³ Ñåðåä-
íüîðîñ³éñüêî¿ ï³äâèùåíî¿ ïðîâ³íö³¿, à çàõ³äíà — ó Ï³âäåííîïîëòàâñüê³é îáëàñò³ Ë³âîáåðåæ-
íî-Äí³ïðîâñüêî¿ ïðîâ³íö³¿. Çà ãåîáîòàí³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè ÂÁÓ íàëåæèòü äî
ªâðîïåéñüêî-Ñèá³ðñüêèé ë³ñîñòåïîâ³é îáëàñò³, Ñõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ïðîâ³íö³¿, Ñåðåäíüî-
ðîñ³éñüêî¿ ë³ñîñòåïîâî¿ ãåîáîòàí³÷íî¿ ï³äïðîâ³íö³¿. Çîîãåîãðàô³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü — Ë³ñî-
ñòåïîâà çîîãåîãðàô³÷íà ïðîâ³íö³ÿ, Ë³âîáåðåæíîäí³ïðîâñüêèé ï³âí³÷íèé ðàéîí. Áàñåéíîâà
ïðèíàëåæí³ñòü — ñåðåäíÿ òå÷³ÿ ð. Âîðñêëè, ë³âî¿ ïðèòîêè 1-ãî ïîðÿäêó ð. Äí³ïðî.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: Òåðèòîð³ÿ óã³ääÿ ðîçòàøîâàíà â ìåæàõ Ñõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ô³çè-
êî-ãåîãðàô³÷íî¿ êðà¿íè. Â îðîãðàô³÷íîìó â³äíîøåíí³ â³äïîâ³äàº ï³âäåííî-çàõ³äíèì â³äðîãàì
Ñåðåäíüîðîñ³éñüêî¿ âèñî÷èíè. Ó ãåîñòðóêòóðíîìó â³äíîøåíí³ ÂÁÓ ïîâ’ÿçàíå ç ï³âäåííî-
çàõ³äíèì ñõèëîì Âîðîíåçüêîãî ìàñèâó. Çàãëèáëåííÿ êðèñòàë³÷íîãî ôóíäàìåíòó äîñÿãàº
300–500 ì. Ó öåíòð³ òà íà ï³âí³÷íîìó ñõîä³ ÂÁÓ çàëÿãàþòü åîöåíîâ³ ï³ñêè ç ïðîøàðêàìè
ï³ñêîâèê³â, ãëèí òà ìåðãåë³â; íà ï³âäåííîìó çàõîä³ — ñòðîêàò³ ãëèíè, ï³ñêè òà ãëèíè ç ïðî-
øàðêàìè áóðîãî âóã³ëëÿ. Ó ãåîìîðôîëîã³÷í³é ñòðóêòóð³ âèä³ëÿþòüñÿ çàïëàâí³ òà ïåðø³ íàä-
çàïëàâí³ òåðàñè. Ðåëüºô ðîç÷ëåíîâàíèé ðóñëîì ð. Âîðñêëà òà ¿¿ ïðèòîê — Ðÿáèíêè, Âåñåëî¿,
Âîðñêëèö³ òà Áîðîìë³. Êë³ìàòè÷í³ óìîâè êîíòèíåíòàëüí³. Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà ñ³÷íÿ —
–7,3°Ñ, ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà ëèïíÿ — +19,9°Ñ. Ñóìàðíà ê³ëüê³ñòü àòìîñôåðíèõ îïàä³â íà
ð³ê — áëèçüêî 470 ìì. ¥ðóíòè ëó÷í³, ëó÷íî-áîëîòí³, òîðôîâî-áîëîòí³.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: Óã³ääÿ ðîçòàøîâàíå â ñåðåäí³é òå÷³¿ ð. Âîðñêëà,
ÿêà íàëåæèòü äî áàñåéíó Äí³ïðà. Çàãàëüíà äîâæèíà ð³÷êè — 464 êì (ó ìåæàõ Óêðà¿íè —
317 êì). Ïëîùà áàñåéíó — 14,7 òèñ. êì2 (â Óêðà¿í³ — 12590 êì2, â ìåæàõ Ñóìñüêî¿ îáëàñò³ —
2970 êì2). Âîäîçá³ðíèé áàñåéí çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ ï³âäåííî-çàõ³äíîãî ñõèëó Âîðîíåçüêîãî
êðèñòàë³÷íîãî ìàñèâó òà Äí³ïðîâñüêî-Äîíåöüêî¿ çàïàäèíè. Âîðñêëà íàëåæèòü äî òèïó
ð³âíèííèõ ð³÷îê. Ðóñëî çâèâèñòå, ç ðóêàâàìè òà íåâåëèêèìè îñòð³âöÿìè. Øèðèíà ð³÷èùà —
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äî 30–60 ì, ãëèáèíà — 1–6 ì. Æèâëåííÿ ïåðåâàæíî ñí³ãîâå, äîùîâå, ´ðóíòîâèìè âîäàìè.
Ïîâ³íü â³äáóâàºòüñÿ íàâåñí³, ìåæåíü — ë³òîì òà âçèìêó, ëüîäîñòàâ — ó ëèñòîïàä³–áåðåçí³.
Ã³äðîëîã³÷íà ö³íí³ñòü: Ï³äòðèìàííÿ ñòàá³ëüíîãî ã³äðîëîã³÷íîãî ðåæèìó ðåã³îíó; âèêîðèñ-
òàííÿ âîäè íàñåëåííÿì äëÿ çàäîâîëåííÿ ãîñïîäàðñüêèõ, ïîáóòîâèõ òà ðåêðåàö³éíèõ ïîòðåá;
á³îëîã³÷íå î÷èùåííÿ âîäè.
Òèï ÂÁÓ: Ì, W, Õf, 2.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: ÂÁÓ âêëþ÷àº âîäîéìè òà îòî÷óþ÷³ ¿õ áîëîòí³, ëó÷í³ òà ë³ñîâ³ öå-
íîçè. Ãîëîâíèìè òèïàìè ðîñëèííîñò³ º ëó÷íà, áîëîòíà ³ âîäíà. Äîì³íóþòü óãðóïîâàííÿ
â³ëüõè ñ³ðî¿ Alnus incana, âåðá á³ëî¿ Salix alba òà ïîïåëÿñòî¿ S. cinerea, îñèêè Populus tremu-
la, ëàòàòòÿ á³ëîãî Nymphaea alba, ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar lutea, î÷åðåòó çâè÷àéíîãî Phrag-
mites australis, ðîãîçó øèðîêîëèñòîãî Typha latifolia, îñîêè ïîáåðåæíî¿ Carex riparia.
Ö³ííà ôëîðà: Áîëîòèñò³ ëóêè ôîðìóþòüñÿ ó ïîíèæåííÿõ öåíòðàëüíî¿ çàïëàâè òà íàâêîëî
áîë³ò ³ ñòàðè÷íèõ óòâîðåíü. Âîíè ïðåäñòàâëåí³ öåíîçàìè îñîê ãîñòðî¿ Carex acuta òà ïóõèð-
÷àñòî¿ C. vesicaria, áåêìàí³¿ çâè÷àéíî¿ Beckmannia eruciformis, î÷åðåòÿíêè çâè÷àéíî¿ Phalaroi-
des arundinacea, ì³òëèö³ ïîâçó÷î¿ Agrostis stolonifera ³ òîíêîíîãó áîëîòíîãî Poa palustris. Ó
ñêëàä³ ðîñëèííîñò³ áîëîòèñòèõ ëóê òàêîæ òðàïëÿþòüñÿ îðõ³äå¿. Íàé÷àñò³øå öå ïàëü÷àòî-
êîð³ííèê ì’ÿñî÷åðâîíèé Dactylorhiza incarnata, çð³äêà çîçóëèíåöü áîëîòíèé Orchis palustris,
ÿê³ âíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. Îñòàíí³é âèä º ð³äê³ñíèì íà Ñóìùèí³, îñê³ëüêè
òÿæ³º äî ´ðóíò³â ç ï³äâèùåíèì âì³ñòîì ñîëåé. ×àãàðíèêîâ³ áîëîòà (ç âåðáè ïîïåëÿñòî¿ Salix
cinerea) çà ôëîðèñòè÷íèì ñêëàäîì ïîä³áí³ äî òðàâ’ÿíèõ áîë³ò. Òóò çóñòð³÷àþòüñÿ àñîö³àö³¿
ðîãîçó âóçüêîëèñòîãî Typha angustifolia, êîìèøà ë³ñîâîãî Scirpus sylvaticus, îñîê ïóõèð÷àñòî¿
Carex vesicaria ³ ãîñòðîâèäíî¿ C. acutiformis, ïëàâóíà âåðáîëèñòîãî Lythrum salicaria, ÷èñòöÿ
áîëîòíîãî Stachys palustris, ùàâëþ ïðèáåðåæíîãî Rumex hydrolapathum. Çã³äíî ç Çåëåíîþ
êíèãîþ Óêðà¿íè ïðåäñòàâëåíî ôîðìàö³¿ ð³äê³ñíèõ ðîñëèííèõ óãðóïîâàíü — ëàòàòòÿ á³ëîãî
Nymphaea alba òà ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar lutea, ÿê³ ïîøèðåí³ ïåðåâàæíî ó ñòàðèöÿõ ð. Âîð-
ñêëè. Ðåã³îíàëüíî ð³äê³ñí³ âèäè Ñóìñüêî¿ îáëàñò³, çíàéäåí³ íà ö³é òåðèòîð³¿: áàãíî çâè÷àéíå
Ledum palustre, á³ëîç³ð áîëîòíèé Parnassia palustris, ã³ð÷àê çì³¿íèé Polygonum bistorta, ãðàá
çâè÷àéíèé Carpinus betulus, êîñàðèêè ÷åðåïèò÷àñò³ Gladiolus imbricatus, ëàòàòòÿ ñí³æíî-á³ëå
Nymphaea candida, îáðàçêè áîëîòí³ Calla palustris, ïàïîðîòü ñòðàóñîâå ïåðî çâè÷àéíå
Matteuccia struthiopteris, ðîñè÷êà êðóãëîëèñòà Drosera rotundifolia, òèðëè÷ çâè÷àéíèé Gentiana
pneumonanthe, à òàêîæ “÷åðâîíîêíèæíèé” âèä — êîðó÷êà áîëîòíà Epipactis palustris.
Ö³ííà ôàóíà: Ó ìåæàõ çàêàçíèêà â³äì³÷àºòüñÿ 134 âèäè õðåáåòíèõ òâàðèí: ññàâö³â — 20,
ïòàõ³â — 81, ïëàçóí³â — 5, çåìíîâîäíèõ — 8, ðèá — 20 âèä³â. Ä³ëÿíêà â³ä³ãðàº äóæå âàæëè-
âó ðîëü ÿê ì³ñöå çóïèíêè âîäîïëàâíèõ ïòàõ³â ï³ä ÷àñ ñåçîííèõ ì³ãðàö³é.

Ññàâö³. Ç³ çâ³ð³â, ùî ïîøèðåí³ â öüîìó ÂÁÓ, äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè âíåñåí³ áîðñóê
çâè÷àéíèé Meles meles, ãîðíîñòàé Mustela erminea, íîðêà ºâðîïåéñüêà M. lutreola òà âèäðà
ð³÷êîâà Lutra lutra. Îñòàíí³é ç âèä³â ³ âîâê Canis lupus îõîðîíÿþòüñÿ òàêîæ Áåðíñüêîþ êîí-
âåíö³ºþ, à âèäðà ð³÷êîâà — ùå é çà Ñïèñêîì âðàçëèâèõ âèä³â Ì³æíàðîäíîãî ñîþçó îõîðî-
íè ïðèðîäè (IUCN) ³ ªâðîïåéñüêèì ÷åðâîíèì ñïèñêîì. Íà òåðèòîð³¿ óã³ääÿ â³äì³÷åíî é
³íø³ âèäè, ùî çíàõîäÿòüñÿ ï³ä îõîðîíîþ Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿ (íåòîïèð ë³ñîâèé Pipistrellus
nathusii, í³÷íèöÿ âîäÿíà Myotis daubentoni, õîì’ÿê çâè÷àéíèé Cricetus cricetus), à òàêîæ
ï³äëÿãàþòü îõîðîí³ ó Ñóìñüê³é îáëàñò³. Òðàïëÿºòüñÿ òóò ³ áîáåð ð³÷êîâèé Castor fiber, ÿêèé
íàëåæèòü äî ðåã³îíàëüíî ð³äê³ñíèõ âèä³â. Çâè÷àéíèìè âèäàìè º îíäàòðà Ondatra zibethicus
òà ºíîòîâèäíèé ñîáàêà Nyctereutus procynoides.

Ïòàõè. Âèäè ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè ³ ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó: ñêîïà
Pandion haliaetus, æóðàâåëü ñ³ðèé Grus grus (4–5 ïàð), äåðêà÷ Crex crex (äîñèòü çâè÷àéíèé
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íà ïðèëåãëèõ ëóêàõ), êîëîâîäíèê ñòàâêîâèé Tringa stagnatilis. Âèäè ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óê-
ðà¿íè — ëóíü ïîëüîâèé Circus cyaneus ³ ñîðîêîïóä ñ³ðèé Lanius excubitor (òðàïëÿºòüñÿ
âçèìêó). Íà ïðîëüîò³ çóñòð³÷àºòüñÿ ï³äîðëèê ìàëèé Aquila pomarina. Ï³ä ÷àñ êî÷³âåëü, ïå-
ðåëüîò³â ³ íà çèì³âë³ ó ÂÁÓ ñïîñòåð³ãàëè áàðàíö³â çâè÷àéíîãî Gallinago gallinago ³
âåëèêîãî G. media, ãðèöèê³â âåëèêîãî Limosa limosa ³ ìàëîãî L. lapponica, ãàãàð ÷åðâî-
íîøèþ Gavia stellata, ÷îðíîøèþ G. arktica òà ïîëÿðíó G. immer, ãîëóáà-ñèíÿêà Columba
oenas, ãóñîê á³ëîëîáó Anser albifrons, ìàëó A. erythropus, ñ³ðó A. anser (äî 5 ïàð) òà á³ëó
Chen caerulescens, êàçàðêó ÷åðâîíîâîëó Rufibrenta ruficollis, êðåõ³â âåëèêîãî Mergus mer-
ganser ³ ìàëîãî M. albellus, ëåáåäÿ-êëèêóíà Cygnus ñógnus, ëåáåäÿ-øèïóíà C. olor (1–2 ïà-
ðè), ï³ðíèê³ç âåëèêó Podiceps cristatus, ñ³ðîùîêó Podiceps grisegena, ÷åðâîíîøèþ P. auritus
òà ÷îðíîøèþ P. nigricollis, ïîáåðåæíèê³â ÷åðâîíîãðóäîãî Calidris ferruginea, ÷îðíîãðóäîãî
C. alpina, á³ëîõâîñòîãî C. temminckii òà ìàëîãî C. minutus, ñèâêó çâè÷àéíó Pluvialis apri-
caria, êîëîâîäíèêà çâè÷àéíîãî Tringa totanus, áðèæà÷à Philomachus pugnax, ÷åðíü á³ëîîêó
Aythya nyroca. Á³ëüø³ñòü ç íèõ îõîðîíÿºòüñÿ Áåðíñüêîþ êîíâåíö³ºþ. Ï³ä ðåã³îíàëüíîþ
îõîðîíîþ çíàõîäÿòüñÿ áàðàíåöü çâè÷àéíèé, ãðèöèê âåëèêèé, ãóñêà ñ³ðà, ïîãîíè÷ ìàëèé
Porzana parva, ëåá³äü-øèïóí, ï³ðíèêîçè ñ³ðîùîêà, ÷åðâîíîøèÿ òà ìàëà Podiceps ruficollis,
áðèæà÷, ÷åïóðà âåëèêà Egretta alba, ÷àïëÿ ðóäà Ardea purpurea. Ç ðåã³îíàëüíî ð³äê³ñíèõ
ïòàõ³â òàêîæ ìåøêàº øóë³êà ÷îðíèé Milvus migrans (1 ïàðà), êðÿ÷îê ÷îðíèé Chlidonias
nigra (30–40 ïàð), ïëèñêà æîâòîãîëîâà Motacilla citreola. ×èñåëüí³ñòü ëóíÿ î÷åðåòÿíîãî
Circus aeruginosus ñòàíîâèòü 10–15 ïàð.

Ñåðåä ïëàçóí³â, ùî îõîðîíÿþòüñÿ çà ñïèñêàìè Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿, â³äì³÷åíî ÷åðåïàõó áî-
ëîòÿíó Emys orbicularis, ÿù³ðêó ïðóäêó Lacerta agilis òà ì³äÿíêó Coronella austriaca, ÿêó âíå-
ñåíî äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. Òðàïëÿºòüñÿ òàêîæ ³ ÿù³ðêà æèâîðîäíà Lacerta vivipara.

Àìô³á³¿. Äî ñïèñê³â Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿ âíåñåíî òðèòîíà ãðåá³í÷àñòîãî Triturus cristatus,
êóìêó ÷åðâîíî÷åðåâó Bombina bombina, ÷àñíè÷íèöþ çâè÷àéíó Pelobates fuscus, ðîïóõó çåëå-
íó Bufo viridis òà æàáó ãîñòðîìîðäó Rana arvalis. Òðàïëÿºòüñÿ êâàêøà çâè÷àéíà Hyla arborea.

Ðèáè. Çîñåðåäæåí³ ïîïóëÿö³¿ âèä³â, âíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: ñòåðëÿä³ Acipen-
ser ruthenus, ìàðåíè äí³ïðîâñüêî¿ Barbus barbus borysthenicus, âèðåçóáà Rutilus frisii frisii. ×è-
ñåëüíèìè º ïîïóëÿö³¿ á³ëèçíè çâè÷àéíî¿ Aspius aspius, áèñòðÿíêè ðîñ³éñüêî¿ Alburnoides
bipunctatus rossicus, áè÷ê³â áàáêè Neogobius fluviatilis òà öóöèêà Proterorhinus marmoratus, âåð-
õîâîäêè Alburnus alburnus, â’ÿçÿ çâè÷àéíîãî Leuciscus idus, ãîëîâíÿ L. cephalus, ÿëüöÿ çâè-
÷àéíîãî L. leuciscus, ñëèæà çâè÷àéíîãî Barbatula barbatula, ïëîñêèðêè ºâðîïåéñüêî¿ Blicca
bjoerkna, êàðàñÿ ñð³áëÿñòîãî Carassius gibelio, êîðîïà çâè÷àéíîãî Cyprinus carpio, ëèíà îçåð-
íîãî Tinca tinca, ëÿùà çâè÷àéíîãî Abramis brama, ñèíöÿ A. ballerus, ïë³òêè çâè÷àéíî¿ Rutilus
rutilus, îêóíÿ çâè÷àéíîãî Perca fluviatilis, ðèáöÿ ìàëîãî Vimba vimba, ñîìà ºâðîïåéñüêîãî
Silurus glanis, ñóäàêà çâè÷àéíîãî Lucioperca lucioperca, ùóêè çâè÷àéíî¿ Esox lucius, ìèíüêà
ð³÷êîâîãî Lota lota òîùî.

Òóò íåðåñòèòüñÿ òàêèé âèä ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè òà ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó,
ÿê ì³íîãà óêðà¿íñüêà Eudontomyzon mariae.

Êîìàõè. Ïîøèðåí³ âèäè ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: ç ðÿäó áàáêè Odonata — êðàñóíÿ-ä³âà
Calopteryx virgo, äîçîðåöü-³ìïåðàòîð Anax imperator; ç ðÿäó æóêè Coleoptera — êðàñîò³ë ïà-
õó÷èé Calosoma sycophanta, æóê-îëåíü Lucanus cervus òà ïëàâóíåöü øèðîêèé Dytiscus lattis-
simus, ÿê³ òàêîæ âíåñåí³ äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó; ç ðÿäó ëóñêîêðèë³ Lepidopte-
ra — ìàõàîí Papilio machaon, ïîäàë³ð³é Iphiclides podalirius, ïîë³êñåíà Zerynthia polyxena, ùî
òàêîæ îõîðîíÿºòüñÿ çà ªâðîïåéñüêèì ÷åðâîíèì ñïèñêîì, ³ ðàéäóæíèöÿ âåëèêà Apatura iris.
Äî îõîðîííèõ ñïèñê³â Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿ âíåñåíî ïëàâóíöÿ øèðîêîãî ³ ïîë³êñåíó.
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Ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³: Òåðèòîð³ÿ ïîáëèçó ñìò Êèðèê³âêà áóëà çàñåëåíà ùå ó
ïåð³îä áðîíçè. Á³ëÿ ñåëèùà çíàéäåíî çàëèøêè ïîñåëåííÿ òà êóðãàííîãî ìîãèëüíèêà ïåð³îäó
áðîíçè (II ñò. äî í.å.), à òàêîæ êóðãàííèé ìîãèëüíèê ñê³ôñüêîãî ïåð³îäó (VII-III ñò. äî í.å.).
Íà òåðèòîð³¿ Êèðèê³âêè ðîçêîïàíî ñàðìàòñüêå çàõîðîíåííÿ (II ñò. äî í.å.), à òàêîæ çíàõî-
äèòüñÿ ïàðê, çàñíîâàíèé ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò., — ïàì’ÿòêà ñàäîâî-ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ. Ïîáëèçó ñ. Êàòàíñüêå çíàéäåíî ïîñåëåííÿ åïîõè íåîë³òó. Íåïîäàë³ê â³ä
ñ. Êàì’ÿíêà ðîçêîïàíî çàëèøêè äâîõ ãîðîäèù ñê³ôñüêèõ ÷àñ³â. Ó ñ. Áàêèð³âêà çíàõîäèòüñÿ
ïàì’ÿòíèê äåðåâ’ÿíî¿ àðõ³òåêòóðè — öåðêâà, ñïîðóäæåíà ó 18 ñò. ÂÁÓ º âàæëèâèì äëÿ âå-
äåííÿ òðàäèö³éíîãî ë³ñîâîãî òà ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà (ñ³íîêîñ³ííÿ, âèïàñàííÿ õóäîáè),
îòðèìàííÿ åêîëîã³÷íî ÷èñòèõ ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ, àìàòîðñüêîãî òà ñïîðòèâíîãî ðèáàëü-
ñòâà, â³äïî÷èíêó, òóðèçìó, âîäîïîñòà÷àííÿ íàñåëåííÿ ðåã³îíó, ïðîâåäåííÿ íàóêîâèõ äîñë³ä-
æåíü ðîñëèííîãî ³ òâàðèííîãî ñâ³òó. 
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: Âîðñêëà ç ïðèáåðåæíîþ ñìóãîþ, ë³ñîâ³ ìàñèâè
³ òåðèòîð³ÿ çàêàçíèê³â çàãàëüíîäåðæàâíîãî òà ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ïåðåáóâàþòü ó äåðæàâí³é
âëàñíîñò³. ×àñòèíà ÂÁÓ çíàõîäèòüñÿ ó â³äàíí³ ñåëèùíèõ ðàä — Êèðèê³âñüêî¿ (465,3 ãà), Êà-
òàíñüêî¿ (309,7 ãà) òà Áàêèð³âñüêî¿ (532 ãà). ª çåìë³ êîìóíàëüíî¿ òà ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³.
Ïðèëåãë³ çåìë³: äåðæàâíà, êîìóíàëüíà òà ïðèâàòíà âëàñí³ñòü. 
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî
(äî÷³ðí³ ï³äïðèºìñòâà îáëàñíîãî êîìóíàëüíîãî àãðàðíîãî ï³äïðèºìñòâà ”Ñóìèîáëàãðîë³ñ” —
Âåëèêîïèñàð³âñüêèé, Òðîñòÿíåöüêèé òà Îõòèðñüêèé àãðîë³ñãîñïè; äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà
”Òðîñòÿíåöüêèé ë³ñãîñï” òà ”Îõòèðñüêèé ë³ñãîñï”, ï³äïîðÿäêîâàí³ Ñóìñüêîìó îáëàñíîìó
óïðàâë³ííþ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà), ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî (ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ï³äïðèºì-
ñòâà ”Îõòèðêà-àãðî”, Îðäåíà Òðóäîâîãî ×åðâîíîãî Ïðàïîðà êîëåêòèâíå ñ³ëüñüêîãîñïî-
äàðñüêå ï³äïðèºìñòâî ³ì. Ô. Ñ. Ìóðàòîâà), ðåêðåàö³ÿ, ìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ðèáàëüñòâî,
ïðèðîäîîõîðîííà ä³ÿëüí³ñòü ó ìåæàõ çàêàçíèê³â çàãàëüíîäåðæàâíîãî òà ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ.
Ïðèëåãë³ çåìë³: ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî (äî÷³ðí³ ï³äïðèºìñòâà îáëàñíîãî êîìóíàëüíîãî àãðàð-
íîãî ï³äïðèºìñòâà ”Ñóìèîáëàãðîë³ñ” — Âåëèêîïèñàð³âñüêèé, Òðîñòÿíåöüêèé òà Îõòèðñü-
êèé àãðîë³ñãîñïè; äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà ”Òðîñòÿíåöüêèé ë³ñãîñï” òà ”Îõòèðñüêèé ë³ñãîñï”,
ï³äïîðÿäêîâàí³ Ñóìñüêîìó îáëàñíîìó óïðàâë³ííþ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà), ñ³ëüñüêå ãîñïî-
äàðñòâî (ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ï³äïðèºìñòâà: ”Îõòèðêà-àãðî” ÂÀÒ ”Óêðíàôòà”, Îðäåíà Òðó-
äîâîãî ×åðâîíîãî Ïðàïîðà ÊÑÏ ³ì. Ô. Ñ. Ìóðàòîâà), äîáóâàííÿ íàôòè ³ ãàçó (íàôòîãàçî-
âèäîáóâíå óïðàâë³ííÿ ”Îõòèðêàíàôòîãàç” ÂÀÒ ”Óêðíàôòà”), ìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî,
ðèáàëüñòâî. Êîìóíàëüí³ çåìë³ íàñåëåíèõ ïóíêò³â òà ïðèâàòí³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ óã³ääÿ.
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: Ó ìè-
íóëîìó — îñóøóâàëüíà ìåë³îðàö³ÿ, ðîçîðþâàííÿ ëó÷íèõ óã³äü, âèäîáóòîê íàôòè òà ïðèðîä-
íîãî ãàçó, íàäì³ðíå âèïàñàííÿ õóäîáè, äà÷íå áóä³âíèöòâî, íåêîíòðîëüîâàí³ ðåêðåàö³éíå íà-
âàíòàæåííÿ ³ âèðóáóâàííÿ äåðåâ ì³ñöåâèìè æèòåëÿìè, çìèâè ì³íåðàëüíèõ ³ îðãàí³÷íèõ
äîáðèâ ç êîíòàêòóþ÷èõ ñ³ëüãîñïóã³äü äî ð³÷êè. Öå ïðèçâåëî äî çìåíøåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ
íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ. Çà îñòàíí³ 20 ðîê³â òóò ñêîðîòèëàñÿ ÷èñåëüí³ñòü ïåðåïåëà, êîëîâîäíèêà
çâè÷àéíîãî, áàðàíöÿ çâè÷àéíîãî, ãðèöèêà âåëèêîãî òà ³í. Çîâñ³ì çíèêëè ç êîëèøí³õ ì³ñöü
ãí³çäóâàííÿ ñêîïà, çì³º¿ä, òåòåðóê, æîâíà. Ç 195 âèä³â ïòàõ³â, ùî ô³êñóâàëèñÿ â öüîìó
ðåã³îí³ âïðîäîâæ îñòàíí³õ 150 ðîê³â, çàðàç òðàïëÿºòüñÿ 179 âèä³â. Íèí³ â³äáóâàºòüñÿ íàä-
ì³ðíå âèïàñàííÿ õóäîáè, íåñàíêö³îíîâàíèé âèëîâ ðèáè åëåêòðè÷íèìè çàñîáàìè ëîâó, ïîðó-
øåííÿ ã³äðîëîã³÷íîãî ðåæèìó ð. Âîðñêëè çà ðàõóíîê çàðåãóëþâàííÿ ðóñëà íà òåðèòîð³¿
Ðîñ³¿ (âèùå çà òå÷³ºþ) ³ ïîáëèçó ñ. Êóçåìèí (100 êì íèæ÷å çà òå÷³ºþ) Îõòèðñüêîãî ðàéî-
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íó Ñóìñüêî¿ îáëàñò³. Âíàñë³äîê çàðåãóëþâàííÿ ó ìàéáóòíüîìó ìîæíà ïåðåäáà÷èòè ïîã³ð-
øåííÿ ÿêîñò³ âîäè ³ ã³ïåðòðîôîâàíå çàðîñòàííÿ ïðèáåðåæíî¿ ñìóãè âèùîþ âîäíîþ ðîñëèí-
í³ñòþ. Ìîíîòèï³çàö³ÿ óìîâ ïî áåðåãàõ ñóòòºâî âïëèíå íà ð³çíîìàí³òòÿ, ó ïåðøó ÷åðãó,
êîëîâîäíî¿ ãðóïè áåçõðåáåòíèõ ³ ñïðèÿòèìå âòîðèííîìó çàáðóäíåííþ ð. Âîðñêëà.
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ñòâîðåíî ã³äðîëîã³÷í³ çàêàçíèêè çàãàëü-
íîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ "Õóõðÿíñüêèé" (ïîñòàíîâà Ðàäè Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ â³ä
25.02.1980 ð. ¹ 132 "Ïðî äîïîâíåííÿ ïåðåë³êó äåðæàâíèõ çàêàçíèê³â Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ"),
"Áàêèð³âñüêèé" (ïîñòàíîâà Ðàäè Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ â³ä 19.04.1977 ð. ¹ 198 "Ïðî
äîïîâíåííÿ ïåðåë³êó äåðæàâíèõ çàêàçíèê³â…"), "Êëèìåíò³âñüêèé" (Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà¿-
íè â³ä 09.12.1998 ð. ¹ 1341/98), ã³äðîëîã³÷íèé çàêàçíèê ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ "ßìíèé"
(ðîçïîðÿäæåííÿ ïðåäñòàâíèêà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â Ñóìñüê³é îáëàñò³ â³ä 28.12.1992 ð.
¹ 347). Íà òåðèòîð³¿ çàêàçíèê³â çàáîðîíåíî ðóáêè ãîëîâíîãî êîðèñòóâàííÿ òà ïðîõ³äí³
ðóáêè äîãëÿäó çà ë³ñîì, à â çàêàçíèêó "Áàêèð³âñüêèé", êð³ì òîãî, çàáîðîíåíî âñ³ âèäè
ïîëþâàííÿ. Ïðî ö³íí³ñòü òà âàæëèâ³ñòü çáåðåæåííÿ çàêàçíèê³â íàñåëåííÿ ³íôîðìóþòü ÷ëåíè
Öåíòðó åêîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ï³ä ÷àñ ïåð³îäè÷íèõ îáñòåæåíü ÂÁÓ.
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óê-
ðà¿íè ”Ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó ïðîãðàìó ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîìåðåæ³ íà ïåð³îä äî
2015 ð.” òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ ìàº óâ³éòè äî ñêëàäó Íàö³îíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàðêó ”Òðîñòÿ-
íåöüêî-Âîðñêëÿíñüêèé”. Äî ñòâîðåííÿ îá’ºêòó ÏÇÔ âàðòî âèâåñòè çàïëàâí³ óã³ääÿ ³ç ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèêîðèñòàííÿ. Ïåðñïåêòèâíîþ º ðå³íòðîäóêö³ÿ ðÿäó ð³äê³ñíèõ âèä³â
ðîñëèí ³ êîìàõ.
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Íàóêîâöÿìè ²íñòèòóòó ã³äðîá³îëîã³¿ òà
²íñòèòóòó çîîëîã³¿ ³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðà¿íè, Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòå-
òó òà Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. À. Ñ. Ìàêàðåíêà ïðîâåäåíî íà-
óêîâî-äîñë³äíó ðîáîòó çà òåìîþ ”Âèâ÷åííÿ á³îëîã³÷íîãî ð³çíîìàí³òòÿ ó áàñåéí³ ð³÷êè Âîð-
ñêëè”. Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëèñü ç 1995 ð. Íàóêîâèì öåíòðîì çàïîâ³äíî¿ ñïðàâè
ï³äãîòîâëåíî îá´ðóíòóâàííÿ ïðîåêòó ñòâîðåííÿ íàö³îíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàðêó ”Òðîñòÿ-
íåöüêî-Âîðñêëÿíñüêèé”.
Íèí³øí³é ñòàí ïðèðîäîîõîðîííî¿ îñâ³òè: ×ëåíàìè Îõòèðñüêîãî â³ää³ëåííÿ Ìàëî¿ àêàäåì³¿
íàóê Óêðà¿íè íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ïðîâåäåíî ðÿä äîñë³äæåíü ïðèðîäîîõîðîííîãî ñïðÿìóâàííÿ:
”Çàïëàâà ð³÷êè Âîðñêëè — âàæëèâà ïòàøèíà òåðèòîð³ÿ”, ”Îðí³òîôàóíà çàïëàâè ð³÷êè Âîðñê-
ëè”, ”Ã³äðîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ð. Âîðñêëè çà ì³æíàðîäíîþ ïðîãðàìîþ GLOBE”, ”Âèâ÷åííÿ
âèäîâîãî ñêëàäó ðèá ð³÷êè Âîðñêëè”, ”Âïëèâ êë³ìàòè÷íèõ óìîâ íà ðåæèì ð. Âîðñêëè” òà ³í.
Äåðæàâíèì óïðàâë³ííÿì åêîëîã³¿ òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â ó Ñóìñüê³é îáëàñò³ ñï³ëüíî ç Äèòÿ-
÷î-þíàöüêèì öåíòðîì ì. Îõòèðêè òà íàóêîâöÿìè âóç³â ì. Ñóìè â 2002 ð. ïðîâåäåíî ì³æíà-
ðîäíèé íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé ñåì³íàð ”Ðîëü íàö³îíàëüíèõ ïàðê³â ó íàâ÷àëüíî-âèõîâí³é ðî-
áîò³”. Òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ åêîëîãî-âèõîâíèõ òà êðàºçíàâ÷èõ òóðèñòè÷íèõ
ïîõîä³â, íàâ÷àëüíèõ ïîëüîâèõ ïðàêòèê ñòóäåíò³â. Ìàº âåëèêèé îñâ³òíüî-íàóêîâèé ïîòåíö³àë.
Íèí³øí³é ñòàí ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó: Ðåêðåàö³ÿ ³ òóðèçì ïåðåâàæíî ñòèõ³éí³. Â ðàéîí³
ì. Îõòèðêà âçäîâæ áåðåãà Âîðñêëè ðîçòàøîâàí³ áàçè â³äïî÷èíêó. Îáë³ê ê³ëüêîñò³ òóðèñò³â
òà â³äïî÷èâàþ÷èõ â³äñóòí³é. Ðåêðåàö³éíèé ïîòåíö³àë òåðèòîð³¿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïåðåâàæíî
â ë³òí³é ïåð³îä.
Þðèñäèêö³ÿ: Òåðèòîð³àëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíà — Âåëèêîïèñàð³âñüêèé, Òðîñòÿíåöüêèé òà
Îõòèðñüêèé ðàéîíè Ñóìñüêî¿ îáëàñò³.
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: Ñóìñüêèé îáëâîäãîñï. Àäðåñà: âóë. Ê³ðîâà, 27, ì.Ñóìè, 40030, òåë./ôàêñ:
(0542) 21 1308, e-mail: vodhoz@vcity.sumy.ua.
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Êåð³âíèê — ê.á.í., äîöåíò ÑóìÄÏÓ ³ì. À. Ñ. Ìàêàðåíêà Áàáêî Ð. Â. — Õàðê³â:
ÒÎÂ ”Ò²Ò”, 2002. — 95 ñ.

8) Êóçüìè÷îâ À. ². Áîëîòà Ñõ³äíîãî Ë³ñîñòåïó, ¿õ ðîñëèíí³ñòü ³ ñòðàòèãðàô³ÿ // Óêð. áî-
òàí. æóðí. — 1972. — Ò. 29. — ¹ 1. — Ñ. 42–49.

9) Êóðàø ². ²., Êàðïåíêî Ê. Ê., Ðîä³íêà Î. Ñ. òà ³í. Çâ³ò çà ðåçóëüòàòè ïîëüîâèõ äîñë³ä-
æåíü ó äîëèí³ ð. Âîðñêëà íà Ñóìùèí³, ùî ïðîâîäèëèñü 13.07–17.07.2004 ð. 

10) Ëåáåäü Å. À., Ìåðçëèêèí È. Ð. Ðåäêèå è çàëåòíûå ãèäðîôèëüíûå ïòèöû ð. Âîðñêëà //
Ïòèöû áàññåéíà Ñåâåðñêîãî Äîíöà. — Õàðüêîâ, 1996. — Âûï. 3. — Ñ. 33–35.

11) Ïðèðîäà Óêðàèíñêîé ÑÑÐ. Ëàíäøàôòû è ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå /
Ìàðèíè÷ À. Ì., Ïàùåíêî Â. Ì., Øèùåíêî Ï. Ã. — Êèåâ: Íàóêîâà äóìêà, 1985. — 224 ñ.

12) Ïðîáëåìè ð. Âîðñêëè / Ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ: Áàáêî Ð. Â., Êóçüì³íà Ò. Ì., Êèðè÷åíêî
Ì. Á. òà ³í. / Ìàòåð³àëè Ì³æíàðîäíîãî íàóêîâî-ïðàêòè÷íîãî ñåì³íàðó ”Ðîëü
íàö³îíàëüíèõ ïàðê³â ó íàâ÷àëüíî-âèõîâí³é ðîáîò³” 21–23 òðàâíÿ 2002 ð. — Îõòèðêà. —
2002. — 46 ñ.

13) ×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè: Òâàðèííèé ñâ³ò. — Ê.: ÓÅ, 1994. — 464 ñ.
14) ×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè: Ðîñëèííèé ñâ³ò. — Ê.: ÓÅ, 1996. — 608 ñ.

19. Êðåìåí÷óöüê³ ïëàâí³

Óêëàäà÷³:
Ãàëü÷åíêî Íàä³ÿ Ïàâë³âíà, ê.á.í., çàñòóïíèê äèðåêòîðà ÐËÏ ”Êðåìåí÷óöüê³ ïëàâí³”, äî-

öåíò êàôåäðè ãåîäåç³¿, çåìëåâïîðÿäêóâàííÿ òà êàäàñòðó, Êðåìåí÷óöüêèé äåðæàâíèé
ïîë³òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò, âóë. Ïåðøîòðàâíåâà, 20, ì. Êðåìåí÷óê, 39614, òåë.: (05366)
23 277, ôàêñ (05366) 36 000;

Ãàâðèñü Ãë³á Ãåîðã³éîâè÷, ê.á.í., ²íñòèòóò çîîëîã³¿ ³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà ÍÀÍ Óêðà¿íè,
âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 15, Êè¿â, 01601, òåë.: (044) 235 0112, e-mail: gavris@izan.kiev.ua.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 24 ÷åðâíÿ 2005 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 49°04' ïí. ø., 33°36' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: Çíàõîäèòüñÿ â çàïëàâ³ Äí³ïðà íà òåðèòîð³¿ ì. Êðåìåí÷óê òà íà çàõ³ä ³ ñõ³ä
â³ä íüîãî. Çàõ³äíîþ ìåæåþ ÂÁÓ º ãðàíèöÿ Ïîëòàâñüêî¿ ³ Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñòåé. Íà ñõ³ä
ÂÁÓ ïðîñòÿãàºòüñÿ äî ãèðëà ð. Ïñåë.
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Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 64 ì, ñåðåäíÿ — 65 ì, ìàêñèìàëüíà — 71 ì.
Ïëîùà: 5080 ãà.
Îãëÿä: Ìàëîòðàíñôîðìîâàíà ä³ëÿíêà çàïëàâè Ñåðåäíüîãî Äí³ïðà ç êîìïëåêñîì îñòðîâ³â,
÷èñëåííèìè çàòîêàìè, ïðîòîêàìè òà ñòàðèöÿìè.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 1, 2.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(1) ÂÁÓ º äîáðå çáåðåæåíîþ ä³ëÿíêîþ çàïëàâè Äí³ïðà (á³ëüøà ÷àñòèíà çàïëàâè Äí³ïðà
â ìåæàõ Óêðà¿íè áóëà çàòîïëåíà ïðè áóä³âíèöòâ³ âîäîñõîâèù).

(2) Âèÿâëåíî îäèí âèä ðîñëèí ç ×åðâîíîãî ñïèñêó ÌÑÎÏ, îäèí âèä ç ªâðîïåéñüêîãî
÷åðâîíîãî ñïèñêó ³ òðè âèäè, çàíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. 17 âèä³â ðîñëèí îõî-
ðîíÿþòüñÿ íà òåðèòîð³¿ Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³. Âèÿâëåíî 11 âèä³â òâàðèí ç ªâðîïåéñüêî-
ãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó, 32 âèäè òâàðèí ç Äîäàòêó ²² Áåðíñüêî¿ Êîíâåíö³¿ òà 36 âèä³â ç
×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè. 23 âèäè òâàðèí çàíåñåí³ äî ñïèñêó âèä³â, ùî îõîðîíÿþòüñÿ â
Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³.

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Çà ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè (1968)
ÂÁÓ íàëåæèòü äî Ï³âäåííî¿ ë³ñîñòåïîâî¿ îáëàñò³ Äí³ïðîâñüêî¿ òåðàñîâî¿ ð³âíèíè Ë³âîáå-
ðåæíî-Äí³ïðîâñüêî¿ Ë³ñîñòåïîâî¿ ïðîâ³íö³¿; çà ãåîáîòàí³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè
(1977) — äî Áàõìàöüêî-Êðåìåí÷óöüêîãî ãåîáîòàí³÷íîãî îêðóãó òåðàñîâèõ ëó÷íèõ ñòåï³â, òå-
ðàñîâèõ äóáîâî-ñîñíîâèõ ë³ñ³â, çàïëàâíèõ ëóê, åâòðîôíèõ áîë³ò òà ëó÷íî-ãàëîô³òíî¿ ðîñ-
ëèííîñò³ Ë³âîáåðåæíîïðèäí³ïðîâñüêî¿ ï³äïðîâ³íö³¿ Ñõ³äíîºâðîïåéñüêî¿ ïðîâ³íö³¿ ªâðî-
ïåéñüêî-Ñèá³ðñüêî¿ ë³ñîñòåïîâî¿ îáëàñò³.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: Äî ñêëàäó ÂÁÓ âõîäÿòü ä³ëÿíêà çàïëàâè íà ïðàâîìó áåðåç³
Äí³ïðà ïîáëèçó ñ. Ñò. Á³ëåöüê³âêà, çàïëàâí³ îñòðîâè, âîäíà ïîâåðõíÿ òà íåâåëèêà ÷àñòèíà
ïåðøî¿ íàäçàïëàâíî¿ òåðàñè á³ëÿ ñ. Ñò. Á³ëåöüê³âêà. Ìåæåííèé ð³âåíü âîäè ó âîäîñõîâèù³
ñòàíîâèòü áëèçüêî 64 ì íàä ð³âíåì ìîðÿ, íàéá³ëüø³ âèñîòè ïîâ’ÿçàí³ ç ïåðøîþ íàäçàïëàâ-
íîþ òåðàñîþ (áëèçüêî 71 ì íàä ð. ì.). Òåðèòîð³ÿ çíàõîäèòüñÿ íà êðàþ Óêðà¿íñüêîãî êðèñ-
òàë³÷íîãî ùèòà. Áëèçüêî äî ïîâåðõí³ ï³äõîäÿòü ïîðîäè àðõåéñüêîãî òà ïðîòåðîçîéñüêîãî
â³êó, ÿê³ âèõîäÿòü íà ïîâåðõíþ â ðàéîí³ ì. Êðåìåí÷óêà, — ãðàí³òè, ãðàíîä³îðèòè òà ³íø³.
Ó çàïëàâ³ ïåðåâàæàþòü äåðíîâ³ òà ëó÷í³ ´ðóíòè íà ï³ùàíèõ òà ñóï³ùàíèõ â³äêëàäàõ. ª òà-
êîæ ëó÷íî-áîëîòí³ òà ëó÷íî-áîëîòí³ ñîëîíöþâàò³ ´ðóíòè. Íà ïåðø³é íàäçàïëàâí³é òåðàñ³
ðîçâèâàþòüñÿ äåðíîâ³ ´ðóíòè íà ï³ùàíèõ òà ñóï³ùàíèõ â³äêëàäàõ. Íàÿâí³ òàêîæ ñëàáîñôîð-
ìîâàí³ ´ðóíòè, çäåá³ëüøîãî íà ï³ùàíèõ òà ñóï³ùàíèõ â³äêëàäàõ. Ñåðåäíÿ ð³÷íà òåìïåðàòóðà
ïîâ³òðÿ ñòàíîâèòü áëèçüêî 7,5°Ñ. Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà ñ³÷íÿ — –6°Ñ, ëèïíÿ — +20°Ñ. Òðè-
âàë³ñòü âåãåòàö³éíîãî ïåð³îäó (êîëè ñåðåäíüîäîáîâà òåìïåðàòóðà íå º íèæ÷îþ +5°Ñ) ñòàíî-
âèòü 195–205 ä³á. Ñåðåäíÿ ð³÷íà ê³ëüê³ñòü îïàä³â íà òåðèòîð³¿ ðåã³îíó — áëèçüêî 500 ìì.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: Òåðèòîð³ÿ çíàõîäèòüñÿ â çàïëàâ³ Äí³ïðà, âîäî-
çáîðîì º á³ëüøà éîãî ÷àñòèíà. 
Òèï ÂÁÓ: Ì, W, Õf.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: Ïîøèðåí³ âîäí³ óãðóïîâàííÿ êóøèðó ï³äâîäíîãî Ceratophyllum
submersum, âîäîïåðèö³ êîëîñèñòî¿ Myriophyllum spicatum, ðäåñíèê³â áëèñêó÷îãî Potamogeton
lucens ³ êó÷åðÿâîãî P. crispus, ðÿñêè ìàëî¿ Lemna minor, ñï³ðîäåëè áàãàòîêîðåíåâî¿ Spirodela
polyrhiza, æàáóðíèêà çâè÷àéíîãî Hydrocharis morsus-ranae, ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar lutea, âîäÿ-
íîãî ãîð³õà äí³ïðîâñüêîãî Trapa borysthenica, ñàëüâ³í³¿ ïëàâàþ÷î¿ Salvinia natans, çð³äêà ëàòàò-
òÿ á³ëîãî Nymphaea alba. Âåëèêó ïëîùó çàéìàþòü ïðèáåðåæíî-âîäí³ óãðóïîâàííÿ ðîãîç³â
âóçüêîëèñòîãî Typha angustifolia ³ øèðîêîëèñòîãî T. latifolia, î÷åðåòó çâè÷àéíîãî Phragmites
australis. Ìåíø ïîøèðåíèìè º óãðóïîâàííÿ ëåïåøíÿêó âåëèêîãî Glyceria maxima, îñîêè ãîñ-
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òðî¿ Carex acuta, çð³äêà òðàïëÿþòüñÿ öåíîçè ðîãîçó Ëàêñìàíà Typha laxmannii òà êîìèøó ë³ñî-
âîãî Scirpus sylvaticus. ª ëóêè ç ïåðåâàæàííÿì òîíêîíîãó ëó÷íîãî Poa pratensis, ì³òëèö³ ïî-
âçó÷î¿ Agrostis stolonifera, ïèð³þ ïîâçó÷îãî Elytrigia repens. Çð³äêà òðàïëÿþòüñÿ ñëàáîçàñîëåí³
ëóêè ç äîì³íóâàííÿì îñîêè ðîçñóíóòî¿ Carex distans. Íà ñóõèõ ï³ùàíèõ ëóêàõ äîì³íóþòü êå-
ëåð³ÿ ñèçà Koeleria glauca, êóíè÷íèê íàçåìíèé Calamagrostis epigeios, êîñòðèöÿ Áåêêåðà Festuca
beckeri, ïîëèí äí³ïðîâñüêèé Artemisia dniproica. Çíà÷íó ïëîùó çàéìàþòü çàïëàâí³ ë³ñè ç
äîì³íóâàííÿì òîïîëü ÷îðíî¿ Populus nigra ³ á³ëî¿ P. alba, âåðáè á³ëî¿ Salix alba. ª ä³ëÿíêè çà-
ïëàâíèõ ë³ñ³â ç ïåðåâàæàííÿì äóáà çâè÷àéíîãî Quercus robur òà â³ëüõè ÷îðíî¿ Alnus glutinosa
ç äîì³íóâàííÿì ó òðàâ’ÿíîìó ÿðóñ³ îñîê ãîñòðîâèäíî¿ Carex acutiformis ³ ïîáåðåæíî¿ C. riparia.
Ö³ííà ôëîðà: Âèÿâëåíî îäèí âèä ³ç ×åðâîíîãî ñïèñêó ÌÑÎÏ — î÷èòîê Áîðèñîâî¿ Sedum
bîrissîvàå, îäèí âèä ³ç ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó — êîçåëüö³ óêðà¿íñüê³ Tragîðîgîn
uñrà³n³ñus ³ òðè âèäè, çàíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, — çîçóëèíåöü áîëîòíèé Orchis
palustris, âîäÿíèé ãîð³õ äí³ïðîâñüêèé Òràðà borysthenica òà ñàëüâ³í³ÿ ïëàâàþ÷à Salvinia natans.
17 âèä³â îõîðîíÿþòüñÿ íà òåðèòîð³¿ Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³, çîêðåìà âóæà÷êà çâè÷àéíà
Ophioglossum vulgatum, âèøíÿ ñòåïîâà Cerasus fruticosa, ÷åáðåöü ×åðíÿºâà Thymus tschernjaje-
vii, îñîêà âóçüêîëèñòà Carex stenophylla, òèðëè÷ çâè÷àéíèé Gentiana pneumonanthe, î÷èòêè øå-
ñòèðÿäíèé Sedum sexangulare ³ ïóðïóðîâèé S. purpureum, ï³âíèêè ñèá³ðñüê³ Iris sibirica òà ³í.
Ö³ííà ôàóíà: Ó ìåæàõ óã³ääÿ çàðàç â³äì³÷àºòüñÿ 132 âèäè õðåáåòíèõ òâàðèí: ññàâö³â —
19 âèä³â, ïòàõ³â (ãí³çäîâèé ïåð³îä) — 80, ïëàçóí³â — 3, çåìíîâîäíèõ — 6, ðèá — 24 âèäè.
Îñíîâó çàïëàâíîãî êîìïëåêñó ñêëàäàþòü îáøèðí³ ì³ëêîâîääÿ ³ç çàðîñòÿìè âèùî¿ âîäíî¿
ðîñëèííîñò³, ÿê³ º îñåðåäêîì ìåøêàííÿ âîäíî-áîëîòÿíèõ ³ êîëîâîäíèõ âèä³â õðåáåòíèõ òâà-
ðèí. Îêðåìó ðîëü óã³ääÿ â³ä³ãðàº, ÿê íåðåñòîâèùå ³ ì³ñöå íàãóëó ö³ííèõ ñîðò³â ðèá òà ì³ñöå
ìàñîâî¿ çóïèíêè âîäîïëàâíèõ ïòàõ³â (ãóñè, êà÷êè, ìàðòèíè, êðÿ÷êè, íîðö³, ïàñòóøêè, êóëè-
êè) ï³ä ÷àñ ñåçîííèõ ì³ãðàö³é.

Ññàâö³: Âèäè ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: ãîðíîñòàé Mustela erminea, íîðêà ºâðîïåéñüêà
M. lutreola, áîðñóê çâè÷àéíèé Meles meles. Âèäè ç ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó: âóõàíü
çâè÷àéíèé Plecotus auritus, âèäðà ð³÷êîâà Lutra lutra, ñë³ïàê çâè÷àéíèé Spalax microphthal-
mus, ñîíÿ ãîð³øíèêîâà Muscardinus avellanarius. Äîñèòü çâè÷àéíèìè º áîáåð ð³÷êîâèé Castor
fiber (âèä ç Äîäàòêó ²² Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿) ³ ºíîòîâèäíèé ñîáàêà Nyctereutus procynoides.
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Ïòàõè. Â êîëîí³àëüíèõ ïîñåëåííÿõ ÷àïåëü ïðåäñòàâëåí³ ñ³ðà ÷àïëÿ Ardea cinerea
(100–150 ïàð), ÷åïóðà âåëèêà Egretta alba (3–5 ïàð); ðóäà ÷àïëÿ Ardea purpurea ³ êâàê Nycti-
corax nycticorax òðàïëÿþòüñÿ îêðåìèìè ïàðàìè. Ç ïàñòóøêîâèõ íàéçâè÷àéí³øèìè º âîäÿíà
êóðî÷êà Gallinula chloropus, ëèñêà Fulica atra, ïîãîíè÷ çâè÷àéíèé Porzana porzana; ïàñòóøîê
Rallus aquaticus ³ ïîãîíè÷ ìàëèé Porzana parva íå÷èñëåíí³. Âèäè ç ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíî-
ãî ñïèñêó: îðëàí-á³ëîõâ³ñò Haliaeetus albicilla (ó ãí³çäîâèé ïåð³îä ïîñò³éíî òðàïëÿºòüñÿ îä-
íà ïàðà, ùî îñåëÿºòüñÿ â ïðèëåãëîìó ë³ñîâîìó ìàñèâ³), äåðêà÷ Crex crex (ð³äêî ñïîñòåð³ãà-
ºòüñÿ íà ïðèëåãëèõ âîëîãèõ ëóêàõ), õîõ³òâà Tetrax tetrax. Òðàïëÿºòüñÿ øóë³êà ÷îðíèé Milvus
migrans (2–5 ïàð). Âèäè ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: ëåëåêà ÷îðíèé Ciconia nigra, ÷åðíü á³ëî-
îêà Aythya nyroca, êðåõ ñåðåäí³é Mergus serrator, ãîãîëü Bucephala clangula, ñêîïà Pandion
haliaetus, ëóíü ïîëüîâèé Circus cyaneus, îðåë-êàðëèê Hieraaetus pennatus, ï³äîðëèê âåëèêèé
Aquila clanga, áàëàáàí Falco cherrug, æóðàâåëü ñ³ðèé Grus grus, ëåæåíü Burchinus oedicnemus,
êóëèê-äîâãîí³ã Himantopus himantopus, êóëèê-ñîðîêà Haematopus ostralegus (5–10 ïàð ãí³ç-
äèòüñÿ íà ï³ùàíèõ êîñàõ ³ îñòðîâàõ), ìàðòèí êàñï³éñüêèé Larus ichthyaetus, ñîðîêîïóä ñ³ðèé
Lanius exubitor. Âèäè ç Äîäàòêó ²² Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿: ÷àïëÿ ðóäà, áóãàé Botaurus stellaris
(îñåëÿºòüñÿ ó íåâåëèê³é ê³ëüêîñò³), ÷åïóðè âåëèêà ³ ìàëà Egretta garzetta, áóãàé÷èê Ixobry-
chus minutus (ãí³çäèòüñÿ â ïëàâíÿõ), ëåëåêà á³ëèé Ciconia ciconia, çèìíÿê Buteo lagopus, ëóíü
î÷åðåòÿíèé Circus aeruginosus (20–30 ïàð), ñêîïà, ê³á÷èê Falco vespertinus, ï³äñîêîëèê âåëè-
êèé F. subbuteo, ïîãîíè÷ çâè÷àéíèé, áàðàíåöü âåëèêèé Gallinago media, êîëîâîäíèê ë³ñîâèé
Tringa ochropus, êóëèê-äîâãîí³ã, êðÿ÷êè á³ëîùîêèé Chlidonias hybrida, á³ëîêðèëèé C. leu-
copterus, ìàëèé Sterna albifrons ³ ð³÷êîâèé S. hirundo, äð³ìëþãà Caprimulgus europaeus, ðèáà-
ëî÷êà Alcedo atthis, äÿòëè ñåðåäí³é Dendrocopos medius ³ ñèð³éñüêèé D. syriacus, æîâíà ñèâà
Picus canus, ñîðîêîïóä òåðíîâèé Lanius collurno, îìåëþõ Bombycilla garrulus, âîëîâå î÷êî
Troglodytes troglodytes, ñèíüîøèéêà Luscinia svecica, ìóõîëîâêà á³ëîøèÿ Ficedula albicollis. 

Ïëàçóíè: ì³äÿíêà Coronella austriaca — âèä ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè; ÷åðåïàõà áîëîòÿíà
Emys orbicularis ³ ãàäþêà ñòåïîâà Vipera renardi — âèäè ç Äîäàòêó ²² Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿.

Çåìíîâîäí³: êóìêà ÷åðâîíî÷åðåâà Bombina bombina (Äîäàòîê ²² Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿).
Ðèáè: ìàðåíà äí³ïðîâñüêà Barbus barbus borysthenicus (×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè); ö³íí³ âè-

äè ðèá: êîðîï çâè÷àéíèé Cyprinus carpio, òîâñòîëîáèê á³ëèé Hypophthalmichthys molitrix,
àìóð á³ëèé Ctenopharyngodon idella, ãîëîâåíü Leuciscus cephalus, â’ÿçü çâè÷àéíèé L. idus, ëÿù
çâè÷àéíèé Abramis brama, ñèíåöü A. ballerus, ñîì ºâðîïåéñüêèé Silurus glanis, ñóäàê çâè÷àé-
íèé Lucioperca lucioperca. 

Êîìàõè. Âèäè ç ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó: ìóðàøèíèé ëåâ çâè÷àéíèé Myrmeleon
formicarius, êðàñîò³ë ïàõó÷èé Calosoma sycophanta, âóñà÷ âåëèêèé äóáîâèé Cerambyx cerdo
cerdo, ìóðàøêà ðóäà Formica rufa. Âèäè ç ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè: äîçîðåöü-³ìïåðàòîð Anax
imperator, âóñà÷ ìóñêóñíèé Aromia moschata, æóê-îëåíü Lucanus cervus, ìàõàîí Papilio
machaon, ïîäàë³ð³é Iphiclides podalirius, ïîë³êñåíà Zerynthia polyxena, ñòð³÷êàðêè òîïîëåâà
Limenitis populi ³ áëàêèòíà Catocala fraxini, ñèíÿâåöü Ìåëåàãð Polyommatus daphnis, áðàæíèê
äóáîâèé Marumba quercus, âåäìåäèöÿ Ãåðà Callimorpha quadripunctata, ñêîë³ÿ-ã³ãàíò Scolia
maculata, êñèëîêîïà çâè÷àéíà Xylocopa valga, äæìåë³ ãëèíèñòèé Bombus agillaceus ³ ÿñêðà-
âèé B. ðonorum. 
Ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³: Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ïðîâîäÿòüñÿ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ, ðå-
êðåàö³éíà òà îñâ³òíÿ ä³ÿëüí³ñòü. 
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: äåðæàâíà ³ êîìóíàëüíà âëàñí³ñòü. Çåìëåâëàñ-
íèêàìè º Êðåìåí÷óöüêà ì³ñüêà ðàäà, Á³ëåöüê³âñüêà òà Ïîòîöüêà ñ³ëüñüê³ ðàäè. ×àñòèíà
ïëîù³ ÂÁÓ çíàõîäèòüñÿ ó çåìëåêîðèñòóâàíí³ Êðåìåí÷óöüêîãî äåðæë³ñãîñïó òà Äí³ïðîäçåð-
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æèíñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â. Ïðèëåãë³ çåìë³: äåðæàâíà, êîìóíàëü-
íà òà ïðèâàòíà âëàñí³ñòü.
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: ïðèðîäîîõîðîííà ä³ÿëü-
í³ñòü òà ðåêðåàö³ÿ ó ìåæàõ Ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó "Êðåìåí÷óöüê³ ïëàâí³", ë³ñîâå
ãîñïîäàðñòâî (Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Êðåìåí÷óöüêèé äåðæë³ñãîñï"), âîäíå ãîñïîäàðñòâî,
âîäíèé òðàíñïîðò, ðèáíå ãîñïîäàðñòâî, ìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ðåêðåàö³ÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ.
Ïðèëåãë³ çåìë³: ð³÷êîâèé òðàíñïîðò, ã³äðîåíåðãåòèêà, ðèáíå ãîñïîäàðñòâî, ìèñëèâñüêå
ãîñïîäàðñòâî, ðåêðåàö³ÿ (òóðèçì), ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, âîäîïîñòà÷àííÿ.
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: Äî
ñòâîðåííÿ ÐËÏ ”Êðåìåí÷óöüê³ ïëàâí³” íà òåðèòîð³¿ óðî÷èùà Ãðàáñüêå ðåãóëÿðíî âëàøòî-
âóâàëèñÿ ë³òí³ òàáîðè äëÿ âåëèêî¿ ðîãàòî¿ õóäîáè, âíàñë³äîê ÷îãî çàì³ñòü ïðèðîäíî¿ ðîñ-
ëèííîñò³ ñôîðìóâàëèñÿ ðóäåðàëüí³ óãðóïîâàííÿ. ×åðåç ä³ÿëüí³ñòü Êðåìåí÷óöüêî¿ ã³äðî-
åëåêòðîñòàíö³¿ ð³âåíü âîäè øâèäêî çì³íþºòüñÿ ç³ çíà÷íîþ àìïë³òóäîþ (äî 2 ì ïðîòÿãîì
ê³ëüêîõ ãîäèí). Çíà÷íèé âïëèâ ìàº ðåêðåàö³éíå íàâàíòàæåííÿ (îñîáëèâî íà îñòðîâàõ Øå-
ëàìàé òà Äèíüêà). Ùîð³÷íî ö³ëåñïðÿìîâàíî âèïàëþºòüñÿ ïðèáåðåæíî-âîäÿíà ðîñëèíí³ñòü
(íàïðèêëàä, â 2002 ð. íà ïëîù³ 10 ãà).
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ñòâîðåíî ðåã³îíàëüíèé ëàíäøàôòíèé ïàðê ”Êðåìåí÷óöüê³
ïëàâí³” (5080 ãà) òà ëàíäøàôòíèé çàêàçíèê çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ ”Á³ëåöüê³âñüê³
ïëàâí³” (2980 ãà).
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: ª ïðîïîçèö³ÿ ùîäî ñòâîðåí-
íÿ Íàö³îíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàðêó ”Êðåìåí÷óöüêèé” ïëîùåþ áëèçüêî 10 òèñ. ãà ç âêëþ-
÷åííÿì äî íüîãî ñó÷àñíî¿ òåðèòîð³¿ Ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó ”Êðåìåí÷óöüê³
ïëàâí³”, ä³ëÿíêè çàïëàâè â Ê³ðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³ á³ëÿ ì. Ñâ³òëîâîäñüê òà ïîíèççÿ ð. Ïñåë.
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Ó 1993 ð. ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ çàêàçíèêà çà-
ãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ ”Á³ëåöüê³âñüê³ ïëàâí³” ðîñëèíí³ñòü òà ôëîðó ñóäèííèõ ðîñëèí
âèâ÷àëè Ò. Ë. Àíäð³ºíêî, Î. ². Ïðÿäêî, Î. Ì. Áàéðàê, ôàóíó õðåáåòíèõ — Ì. Ë. Êëºñòîâ.
Â 1998 ð. Ò. Ë. Àíäð³ºíêî, Î. ². Ïðÿäêî, Ì. Ë. Êëºñòîâ, Î. Ì. Áàéðàê, Í. Ï. Ãàëü÷åíêî,
Â. Â. Íèêèôîðîâ âèâ÷àëè öþ òåðèòîð³þ ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ Ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî
ïàðêó ”Êðåìåí÷óöüê³ ïëàâí³”. Ó 1998–2005 ðð. ôëîðó ³ ðîñëèíí³ñòü ïàðêó äîñë³äæóâàëà
Í. Ï. Ãàëü÷åíêî, ó 2003–2005 ðð. ôàóíó òåðèòîð³¿ — Ñ. À. Êîíñòàíòèíîâ.
Íèí³øí³é ñòàí ïðèðîäîîõîðîííî¿ îñâ³òè: Ùîð³÷íî íà áàç³ ïàðêó ñòóäåíòè Êðåìåí÷óöüêîãî
äåðæàâíîãî ïîë³òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó (ÊÄÏÓ) ïðîõîäÿòü íàóêîâó ïðàêòèêó çà áîòàí³÷íèì
òà åêîëîã³÷íèì íàïðÿìêàìè. Äëÿ êàôåäðè åêîëîã³¿ ÊÄÏÓ òà êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ ì. Êðåìåí-
÷óê îôîðìëåíî ³ ïåðåäàíî ãåðáàð³é ôëîðè ïàðêó, ÿêèé ïîñò³éíî ïîïîâíþºòüñÿ íîâèìè âèäà-
ìè. Ïðîâîäÿòüñÿ êîíêóðñè, åêîëîã³÷í³ ³ãðè ³ òðåí³íãè äëÿ ó÷í³â ì³ñòà ³ ðàéîíó. Â 2003 ð. ÐËÏ
ñï³ëüíî ç Êðåìåí÷óöüêèì åêîëîãî-íàòóðàë³ñòè÷íèì öåíòðîì ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ïðîâåëè
ïðîô³ëüíèé åêîëîã³÷íèé òàá³ð ”Þííàò”. Âèäàºòüñÿ ì³ñöåâèé áþëåòåíü ”Ñâ³ò äîâê³ëëÿ”, â ÿêî-
ìó âèñâ³òëþþòüñÿ ïèòàííÿ çáåðåæåííÿ ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó, îõîðîíè ïðèðîäíèõ êîì-
ïëåêñ³â, ñèòóàö³ÿ ùîäî âîäíîãî ³ àòìîñôåðíîãî çàáðóäíåííÿ â ì. Êðåìåí÷óê. Äëÿ îçíàéîìëåí-
íÿ â³äâ³äóâà÷³â ç ïðèðîäíèìè êîìïëåêñàìè ïàðêó íà éîãî òåðèòîð³¿ ñòâîðþºòüñÿ ìåðåæà
åêîëîã³÷íèõ ñòåæîê. Âèõîäèòü äðóêîì íàóêîâî-ïîïóëÿðíà ë³òåðàòóðà (áóêëåòè, êàëåíäàð³).
Íèí³øí³é ñòàí ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó: Ó ìåæàõ ÂÁÓ îáëàäíàíî ÷èìàëî ì³ñöü â³äïî÷èíêó.
Ðîçòàøóâàííÿ òåðèòîð³¿ ïîáëèçó ì. Êðåìåí÷óê äîçâîëÿº ðåêðåàíòàì ïîð³âíÿíî øâèäêî
ä³ñòàâàòèñÿ ö³º¿ òåðèòîð³¿. Âë³òêó êóðñóº ðåéñîâèé âîäíèé òðàíñïîðò äî îñòðîâà Çåëåíèé.
ÂÁÓ çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ ðåã³îíàëüíîãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó. Îñíîâíèìè âèäàìè
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ðåêðåàö³éíèõ çàíÿòü íà éîãî òåðèòîð³¿ º îçäîðîâ÷èé (ï³øîõ³äí³ ïðîãóëÿíêè, ï³êí³êè, ïðî-
ãóëÿíêè íà ëèæàõ, ïëÿæíèé â³äïî÷èíîê) òà ï³çíàâàëüíèé òóðèçì (ï³øîõ³äí³ ïîäîðîæ³, åê-
ñêóðñ³¿ ïðèðîäíî-ï³çíàâàëüíèìè òà åêîëîã³÷íèìè ìàðøðóòàìè, ïîäîðîæ³ íà ÷îâíàõ), àìà-
òîðñüê³ ïðîìèñëè (ðèáíà ëîâëÿ, çáèðàííÿ ãðèá³â, ÿã³ä).
Þðèñäèêö³ÿ: Òåðèòîð³àëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíà — Êðåìåí÷óöüêèé ðàéîí Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³.
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: 1) Ðåã³îíàëüíèé ëàíäøàôòíèé ïàðê "Êðåìåí÷óöüê³ ïëàâí³". Àäðåñà: âóë.
Ïåðøîòðàâíåâà, 20, ÊÄÏÓ, äëÿ ÐËÏ "Êðåìåí÷óöüê³ ïëàâí³", ì. Êðåìåí÷óê, 39614, òåë.:
(05366) 232 77, ôàêñ: (05366) 360 00; 2) Äí³ïðîäçåðæèíñüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ âîäíèõ
ðåñóðñ³â Äí³ïðîâñüêîãî áàñåéíîâîãî óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â. Àäðåñà: âóë. Äí³ïðîáóä³â-
ñüêà, 6-à, ì. Äí³ïðîäçåðæèíñüê, Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü, 51918, òåë./ôàêñ: (05895) 522 43,
e-mail: druvr@alice.dp.ua.
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á³îãåîöåíîç³â ÐËÏ ”Êðåìåí÷óöüê³ ïëàâí³” // Çá. íàóê. ïðàöü Êðåìåí÷óö. äåðæ.
ïîë³òåõí. óí. — 2003. — ¹ 6. — Ñ. 92–97.

20. Á³ëåíüêî-ðîçóìîâñüê³ ïëàâí³

Óêëàäà÷³:
Âîðîâêà Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, ê. ãåîãð. í., äîöåíò, Ìåë³òîïîëüñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãî-

ã³÷íèé óí³âåðñèòåò, âóë. Ëåí³íà, 20, ì. Ìåë³òîïîëü, Çàïîð³çüêà îáë., 72312, òåë.: (06192)
6 95 81, e-mail: demvik@bigmir.net; 

Äåì÷åíêî Â³êòîð Îëåêñ³éîâè÷, ê.á.í., ñ.í.ñ, Ìåë³òîïîëüñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³-
âåðñèòåò, âóë. Ëåí³íà, 20, ì. Ìåë³òîïîëü, Çàïîð³çüêà îáë., 72312, òåë.: (0619) 43 23 14,
e-mail: demvik@bigmir.net; 

Âîäíî-áîëîòí³ óã³ääÿ Óêðà¿íè

246



Êîëîì³é÷óê Â³òàë³é Ïåòðîâè÷, ê.á.í., äîöåíò, Ìåë³òîïîëüñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé
óí³âåðñèòåò, âóë. Ëåí³íà, 20, ì. Ìåë³òîïîëü, Çàïîð³çüêà îáë., 72312, òåë.: (06192)
6 90 91, e-mail: kolomiy@mpu.melitopol.net; 

Êàòèø Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, ì.í.ñ., Ìåë³òîïîëüñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò,
âóë. Ëåí³íà, 20, ì. Ìåë³òîïîëü, Çàïîð³çüêà îáëàñòü, 72312, òåë.: 8 (067) 750 9224, e-mail:
maxx@mitra.com.ua; 

Áóñåë Â³êòîð Ñåðã³éîâè÷, íàóêîâèé êîíñóëüòàíò, Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî "Öåíòð
åêîëîã³÷íîãî óïðàâë³ííÿ", âóë. Ëåí³íà 125/13, ì. Ìåë³òîïîëü, Çàïîð³çüêà îáë., 72312,
òåë.: 8 (067) 612 16 64.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 15 ÷åðâíÿ 2005 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: öåíòðó ÂÁÓ — 47°09' ïí. ø., 35° 41' 33 ñõ. ä., ï³âäåííî-çàõ³äíîãî
êóòà — 47°04' ïí. ø., 35°03' ñõ. ä., ï³âí³÷íî-ñõ³äíîãî êóòà — 47°45' ïí. ø., 35°12' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: Óã³ääÿ ðîçòàøîâàíå ó ï³âí³÷í³é ÷àñòèí³ Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà. Ìàº
ôîðìó, âèòÿãíóòó ç ï³âí³÷íîãî ñõîäó íà ï³âäåííèé çàõ³ä, ðîçì³ùåíå ñóáìåðèä³îíàëüíî.
Íàéá³ëüøà äîâæèíà çà ïðÿìîþ ë³í³ºþ ñòàíîâèòü áëèçüêî 19 êì. Íà ï³âí³÷ â³ä ÂÁÓ (àçè-
ìóò ì³æ íàéâèùîþ òî÷êîþ ÂÁÓ ³ ãîëîâïîøòàìòîì ñòàíîâèòü 20°) çíàõîäèòüñÿ ì. Çà-
ïîð³ææÿ (870 òèñ. æèòåë³â) — îáëàñíèé öåíòð Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³.
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 16 ì, ñåðåäíÿ — 16,2 ì, ìàêñèìàëüíà — 17,7 ì.
Ïëîùà: 4295 ãà.
Îãëÿä: ÂÁÓ ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ çàïëàâíèé êîìïëåêñ ìåæèð³÷÷ÿ Äí³ïðà ³ Ê³íñüêî¿, ïðåä-
ñòàâëåíèé çíà÷íèìè ïðîñòîðàìè ì³ëêîâîäü ï³âí³÷íî¿ ÷àñòèíè Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà,
ÿê³ ÷åðãóþòüñÿ ç ï³ùàíèìè îñòðîâàìè òà ïàñìàìè. Ðîñëèííèé ïîêðèâ ïðåäñòàâëåíèé ïåðå-
âàæíî î÷åðåòÿíèìè, î÷åðåòÿíî-ðîãîçîâèìè áîëîòàìè, à òàêîæ çàïëàâíèìè ë³ñàìè (çäåá³ëü-
øîãî âåðáíÿêàìè, îñîê³ðíèêàìè, ð³äøå äóáîâî-â’ÿçîâèìè ë³ñàìè), à òàêîæ âîäíèìè, ëó÷íè-
ìè òà àðåííèìè ô³òîöåíîçàìè. Çàïëàâí³ ë³ñè ö³º¿ òåðèòîð³¿ ìàþòü âàæëèâå âîäîîõîðîííå
çíà÷åííÿ, ñàìå òîìó ùå ó 1937 ð. ïîñòàíîâîþ Ðàäíàðêîìó ÑÐÑÐ ¿ì íàäàíî ñòàòóñ âîäîîõî-
ðîííèõ ë³ñ³â. Ñâîºð³äí³ñòü ³ íåïîâòîðí³ñòü ö³º¿ ä³ëÿíêè Äí³ïðà â³äçíà÷àâ â³äîìèé óê-
ðà¿íñüêèé åòíîãðàô ³ êðàºçíàâåöü Äìèòðî ßâîðíèöüêèé. Ãåðîäîò íàçèâàâ öþ òåðèòîð³þ
êðà¿íîþ Ã³ëåÿ. Ç áàãàòüìà îñòðîâàìè ïîâ’ÿçàí³ ³ñòîðè÷í³ ïåðåêàçè òà ì³ôè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ
äîáè óí³êàëüíîãî ÿâèùà â ºâðîïåéñüê³é êóëüòóð³ — Çàïîðîçüêî¿ Ñ³÷³. 
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 1, 3, 8.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(1) ÂÁÓ âêëþ÷àº òèïîâ³ ïðèðîäí³ òà íàï³âïðèðîäí³ êîìïëåêñè, õàðàêòåðí³ äëÿ ³íøèõ
ïðèðîäíî-àíòðîïîãåííèõ âîäîéì ñòåïîâî¿ çîíè Óêðà¿íè: ï³ùàí³ îñòðîâè ïðèðîäíîãî
ïîõîäæåííÿ, ë³òîðàëüí³ ë³ñîâ³ öåíîçè, ïîñò³éí³ ð³÷êè ³ ïðîòîêè, ïð³ñíîâîäí³ îçåðà,
ïð³ñíîâîäí³ áîëîòà òà ì³ëêîâîääÿ, ïð³ñíîâîäí³ ë³ñîâ³ âîäíî-áîëîòí³ óã³ääÿ ç ë³ñîâèìè
áîëîòàìè. Ð³äê³ñí³ñòü ÂÁÓ ïîëÿãàº ó ñïåöèô³÷íîìó ïîºäíàíí³ ë³ñîâèõ ìàñèâ³â ³ç çàðî-
ñòÿìè ÷àãàðíèê³â òà âîäíî-áîëîòÿíî¿ ðîñëèííîñò³, îñòðîâ³â ³ ï³âîñòðîâ³â ç ñóáøèðîò-
íèìè ïðîòîêàìè òà ñóáìåðèä³îíàëüíèì îñíîâíèì ðóñëîì. ÂÁÓ â³ä³ãðàº âåëèêó åêî-
ëîã³÷íó ðîëü: ô³ëüòðàö³ÿ âîäè âîäíî-áîëîòÿíîþ ðîñëèíí³ñòþ òà çìåíøåííÿ øâèäêîñò³
òå÷³¿ ñïðèÿº î÷èùåííþ âîäè. Ã³äðîëîã³÷íà ðîëü ïîëÿãàº ó ðåãóëÿö³¿ ïîâåíåâîãî ðåæè-
ìó Äí³ïðà. ª çíà÷óùîþ çàïëàâíîþ ïðèðîäíîþ ñèñòåìîþ äëÿ ð. Äí³ïðî. Ñïðàâëÿº çíà÷-
íèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ì³êðîêë³ìàòó ðåã³îíó ó á³ê éîãî ïîì’ÿêøåííÿ â îñ³íí³é òà
âåñíÿíèé ñåçîíè ðîêó çàâäÿêè âåëèê³é ïëîù³ âîäíîãî äçåðêàëà. 

(3) Ó ìåæàõ óã³ääÿ âèÿâëåíî ñïåöèô³÷íó çàïëàâíó ôëîðó òà ðîñëèíí³ñòü, ÿê³ º â ö³ëîìó
íåòèïîâèìè äëÿ ïîñóøëèâèõ ðåã³îí³â ï³âäíÿ Óêðà¿íè, àëå òèïîâèìè äëÿ çàïëàâíèõ
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êîìïëåêñ³â âåëèêèõ ð³÷îê Óêðà¿íè. Ðîñëèíí³ ô³òîêîìïëåêñè ÂÁÓ º ïðèðîäíèìè òà
â³äíîñíî çáåðåæåíèìè. Êð³ì òîãî, ÂÁÓ º îäíèì ³ç ðåã³îíàëüíèõ ïðèðîäíèõ ÿäåð Äí³ï-
ðîâñüêîãî ìåðèä³îíàëüíîãî åêîëîã³÷íîãî êîðèäîðó åêîëîã³÷íî¿ ìåðåæ³ Óêðà¿íè. 

(8) Äàíà àêâàòîð³ÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ì³ñöå íåðåñòó ö³ííèõ ïðîìèñëîâèõ âèä³â ðèá: ñî-
ìà ºâðîïåéñüêîãî Silurus glanis, ïë³òêè çâè÷àéíî¿ Rutilus rutilus, êàðàñÿ Carassius sp., ùó-
êè çâè÷àéíî¿ Esox lucius òà ³íøèõ. Êð³ì òîãî, ì³ëêîâîäí³ àêâàòîð³¿ ç âîäÿíîþ ðîñ-
ëèíí³ñòþ º ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ òà íàãóëó ìîëîä³ òà äîðîñëèõ îñîáèí áàãàòüîõ âèä³â
ðèá ó ë³òíüî-îñ³íí³é ïåð³îä. Òàêèì ÷èíîì, öÿ òåðèòîð³ÿ ìàº âàæëèâå çíà÷åííÿ ó æèòòº-
âîìó öèêë³ ïð³ñíîâîäíèõ ðèá ðåã³îíó.

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Â³äïîâ³äíî äî ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íîãî ðàéîíóâàííÿ Óêðà¿íè
ÂÁÓ íàëåæèòü äî Ê³íñüêî-ßëèíñüêî¿ íèçîâèííî¿ îáëàñò³ Ë³âîáåðåæíî-Äí³ïðîâñüêî-Ïðèàçîâ-
ñüêî¿ ï³âí³÷íî-ñòåïîâî¿ ïðîâ³íö³¿ ï³âí³÷íî-ñòåïîâî¿ ï³äçîíè. Â³äïîâ³äíî äî á³îãåîãðàô³÷íîãî

ðàéîíóâàííÿ Óêðà¿íè
(Óäðà, 1997) ÂÁÓ íà-
ëåæèòü äî Ïðèêàõîâñü-
êî-Ìîëî÷àíñüêîãî á³î-
ãåîãðàô³÷íîãî ðàéîíó
Íèæíüîäí³ïðîâñüêî-
Ïðèàçîâñüêîãî îêðóãó
Íèæíüîäóíàéñüêî-
Ïðè÷îðíîìîðñüêî -
Ï ð è à ç î â ñ ü ê î ¿
ï³äïðîâ³íö³¿ Ïîíòè÷íî¿
ïðîâ³íö³¿ ñòåïîâî¿ çîíè
Óêðà¿íè.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³
ÂÁÓ: Ãåíåòè÷íèé òèï
ðåëüºôó òåðèòîð³¿ —
àëþâ³àëüíèé àêóìóëÿ-
òèâíèé, à ï³ñëÿ ñòâî-
ðåííÿ âîäîñõîâèùà —
àáðàç³éíî-àêóìóëÿòèâ-
íèé. Ðåëüºô ïðåä-
ñòàâëåíèé íèçüêèìè
ãðèâàìè ç ïëàâíèìè
ïåðåõîäàìè äî ïîíè-
æåíü, çàïîâíåíèõ âî-
äîþ. Ó ìåæàõ òåðèòî-
ð³¿ ðîçâèíóò³ çàïëàâí³
´ðóíòè íà ð³÷êîâîìó
àëþâ³¿, ó çâ’ÿçêó ç ÷èì
çà ìåõàí³÷íèì ñêëà-
äîì âîíè º ïåðåâàæíî
ñóï³ùàíèìè. Â³äñóòí³
îçíàêè çàñîëåííÿ âíà-
ñë³äîê äîñòàòíüîãî
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ïðîìèâíîãî ðåæèìó. Ó ëèïí³-ñåðïí³ 90% àêâàòîð³¿, îñîáëèâî ó ñõ³äí³é ÷àñòèí³ ÂÁÓ, çàçíàº
ùîð³÷íîãî ”öâ³ò³ííÿ” âîäè ÷åðåç ìàë³ ãëèáèíè ³ çíà÷íå ïðîãð³âàííÿ âîäè. Êë³ìàò ïðèëåãëî¿
äî ÂÁÓ òåðèòîð³¿ º ïîì³ðíî êîíòèíåíòàëüíèì, áëèçüêèì äî êîíòèíåíòàëüíîãî — ç õîëîä-
íîþ ³ âîëîãîþ çèìîþ, æàðêèì ³ ñóõèì ë³òîì. Ê³ëüê³ñòü îïàä³â ñòàíîâèòü 400–420 ìì, òîá-
òî, êë³ìàò ïîñóøëèâèé. Îïàäè óïðîäîâæ ðîêó º íåð³âíîì³ðíèìè. Ïåðåâàæàþ÷³ â³òðè —
ï³âí³÷íî-ñõ³äíèé ³ ñõ³äíèé. Ñåðåäíÿ òåìïåðàòóðà ëèïíÿ ñòàíîâèòü +22,5°Ñ, ñ³÷íÿ — –5°Ñ.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: Âîäîçáîðîì ÂÁÓ º âåñü âîäîçá³ðíèé áàñåéí
ð. Äí³ïðî òà éîãî ïðèòîê, îñê³ëüêè ä³ëÿíêà ðîçòàøîâàíà ñàìå ó ìåæàõ çàïëàâíî-ðóñëîâî¿ ÷à-
ñòèíè ð³÷êè. Ó ãåîñòðóêòóðíîìó â³äíîøåíí³ òåðèòîð³ÿ âîäîçá³ðíîãî áàñåéíó íàëåæèòü äî
ï³âäåííî-çàõ³äíîãî ñõèëó ï³âäåííî¿ ÷àñòèíè Óêðà¿íñüêîãî êðèñòàë³÷íîãî ùèòà. Íà òåêòîí³÷íó
ñèòóàö³þ â ðàéîí³ óã³ääÿ âïëèâàº éîãî ðîçòàøóâàííÿ ó çîí³ êîíòàêòó ï³âäåííî-çàõ³äíîãî ñõè-
ëó Óêðà¿íñüêîãî êðèñòàë³÷íîãî ùèòà ç Ïðè÷îðíîìîðñüêîþ çàïàäèíîþ. Òåðèòîð³ÿ ðåã³îíó
â³äíîñèòüñÿ äî Äí³ïðîâñüêî-Ìîëî÷àíñüêî¿ ï³äîáëàñò³ Ïðè÷îðíîìîðñüêî¿ íèçîâèíè.
Ã³äðîëîã³÷íà ö³íí³ñòü: ÂÁÓ çíàõîäÿòüñÿ ó äîëèí³ ð³÷êè Äí³ïðî, ó ìåæàõ ¿¿ çàïëàâè ³ ðóñëà.
Äî ñòâîðåííÿ Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà ó ìåæàõ ïëàâí³â òðàïëÿëèñÿ ÷èñëåíí³ äæåðåëà, ÿê³
çàðàç çàòîïëåí³ âîäàìè âîäîñõîâèùà. Ð³âåíü çàë³ñíåííÿ ï³âí³÷íî¿ ÷àñòèíè ÂÁÓ º âèñîêèì, ùî
ïîïåðåäæàº çíà÷íó àáðàç³þ áåðåãîâî¿ ë³í³¿. Íàéá³ëüøà ïðèáåðåæíà åðîç³ÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ï³ä
÷àñ ëüîäîñòàâó ³ ëüîäîõîäó. Á³ëåíüêî-Ðîçóìîâñüê³ ïëàâí³ â³ä³ãðàþòü ðîëü ïðèðîäíîãî ô³ëüòðó
âîäè çàâäÿêè âîäÿí³é òà ïðèáåðåæí³é ðîñëèííîñò³. Ã³äðîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³ òåðèòîð³¿ ò³ñíî
ïîâ’ÿçàí³ ç³ øòó÷íîþ ðåãóëÿö³ºþ ñòîêó íà Êàõîâñüê³é ã³äðîåëåêòðîñòàíö³¿. Àëå ðàí³øå, äî
ñòâîðåííÿ âîäîñõîâèùà, ó ã³äðîëîã³¿ ïëàâí³â ñïîñòåð³ãàëèñÿ ÷³òê³ ñåçîíí³ çì³íè ð³âíÿ âîäè —
ï³äâèùåííÿ íàâåñí³ (êâ³òåíü–òðàâåíü) òà çíèæåííÿ âë³òêó. Ãëèáèíà âîäè ó ìåæàõ ÂÁÓ ñòà-
íîâèòü 0–3 ì ³ ö³ëêîì çàëåæèòü â³ä ä³ÿëüíîñò³ Êàõîâñüêî¿ òà Çàïîð³çüêî¿ ã³äðîåëåêòðîñòàíö³é.
Àìïë³òóäà êîëèâàíü ñÿãàº 1 ì. Ñåðåäí³é ð³âåíü âîäè êîëèâàºòüñÿ ó ìåæàõ 16,1–16,3 ì íàä
ð³âíåì ìîðÿ. Ïðèïëèâíî-â³äïëèâí³ çì³íè ïîâ’ÿçàí³ ç ðîáîòîþ ã³äðîåëåêòðîñòàíö³é ³ ìàþòü
÷³òêî âèðàæåíå àíòðîïîãåííå ïîõîäæåííÿ. Ðîáîòà Êàõîâñüêî¿ ³ Äí³ïðîâñüêî¿ ã³äðîåëåêòðîñ-
òàíö³é ñòâîðþº øòó÷í³ ïðèïëèâè ³ â³äïëèâè âíàñë³äîê ñêèäàííÿ âîäè ÷åðåç òóðá³íè. Ïðè-
ïëèâíî-â³äïëèâí³ ÿâèùà îñîáëèâî ÷³òêî ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ó âóçüêèõ âèòÿãíóòèõ çàòîêàõ.
Òèï ÂÁÓ: Å, I, Ì, Î, Òð, Õf, 6.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: ÂÁÓ ÿâëÿº ñîáîþ ïëàâíåâèé êîìïëåêñ, ïðåäñòàâëåíèé çíà÷íèìè
ïðîñòîðàìè ì³ëêîâîäü ï³âí³÷íî¿ ÷àñòèíè Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà, ÿê³ ÷åðãóþòüñÿ ç ï³ùà-
íèìè îñòðîâàìè òà ïàñìàìè. Ðîñëèííèé ïîêðèâ — ïåðåâàæíî î÷åðåòÿí³ òà î÷åðåòÿíî-ðîãî-
çîâ³ áîëîòà, çàïëàâí³ ë³ñè (çäåá³ëüøîãî âåðáíÿêè, îñîê³ðíèêè, ð³äøå äóáîâî-â’ÿçîâ³ ë³ñè), à
òàêîæ âîäí³, ëó÷í³ òà àðåíí³ ô³òîöåíîçè. Çàïëàâí³ ë³ñè ìàþòü âàæëèâå âîäîîõîðîííå
çíà÷åííÿ, ñàìå òîìó ùå ó 1937 ð. ïîñòàíîâîþ Ðàäíàðêîìó ÑÐÑÐ ¿ì íàäàíî ñòàòóñ âîäîîõî-
ðîííèõ ë³ñ³â. Ôëîðà îð³ºíòîâíî íàë³÷óº 300 âèä³â ñóäèííèõ ðîñëèí. Äóæå á³äíîþ º äåíä-
ðîôëîðà ïëàâí³â. Îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ ôëîðè îáóìîâèëè êîíöåíòðàö³þ i ïðîñòîðîâó
³çîëÿö³þ ðÿäó åíäåì³÷íèõ òà ðåë³êòîâèõ âèä³â. Òàê, íà ï³äâèùåíèõ ä³ëÿíêàõ îñòðîâ³â (ÿê³
ìàþòü íåçíà÷íå ïîøèðåííÿ ó ìåæàõ ÂÁÓ), ùî íå çàëèâàþòüñÿ âîäîþ ï³ä ÷àñ ïîâåíåé, çáå-
ðåãëèñÿ ïîïóëÿö³¿ ïñàìîåíäåì³÷íèõ âèä³â. ÂÁÓ º íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì äëÿ ï³äòðèìàííÿ
ïîïóëÿö³é ðåîô³ëüíèõ âèä³â ðèá, ùî ï³äëÿãàþòü îñîáëèâ³é îõîðîí³. Ñâîºð³äíèé ã³äðî-
ëîã³÷íèé ðåæèì, ÿê ïðàâèëî, ïîïåðåäæàº çàìåðçàííÿ ð³÷êè ³ ñïðèÿº çèì³âë³ òóò íèçêè âèä³â
âîäîïëàâíèõ ïòàõ³â. Õî÷à ö³ ñêóï÷åííÿ íå áóâàþòü ÷èñåëüíèìè, àëå âîíè óòâîðþþòüñÿ
êîæíî¿ çèìè ³ º ö³ííèìè çà ñâî¿ì âèäîâèì ñêëàäîì. 
Ö³ííà ôëîðà: Ç øèðîêèõ ïñàìîåíäåì³ê³â Ïðè÷îðíîìîð’ÿ òóò çðîñòàþòü æîâòîç³ëëÿ äí³ï-
ðîâñüêå Senecio borysthenicus, ÷åáðåöü äí³ïðîâñüêèé Thymus borysthenicus, ô³àëêà
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Ëàâðåíêà Viola lavrenkoana, êîçåëüö³ äí³ïðîâñüê³ Tragopogon borysthenicus òîùî. Äî ×åð-
âîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè çàíåñåíî òðè âîäí³ ðåë³êòè, ùî òðàïëÿþòüñÿ òóò, — ñàëüâ³í³ÿ ïëà-
âàþ÷à Salvinia natans, âîäÿíèé ãîð³õ ïëàâàþ÷èé Trapa natans, ïëàâóí ùèòîëèñòèé
Nymphoides peltata. ×îòèðè âèäè — æîâòîç³ëëÿ äí³ïðîâñüêå, ÷åáðåöü äí³ïðîâñüêèé, ô³àë-
êà Ëàâðåíêà òà êîçåëüö³ äí³ïðîâñüê³ — îõîðîíÿþòüñÿ çà ªâðîïåéñüêèì ÷åðâîíèì ñïèñ-
êîì. Êð³ì òîãî, ÷åáðåöü äí³ïðîâñüêèé, êîçåëüö³ äí³ïðîâñüê³, ñàëüâ³í³ÿ ïëàâàþ÷à òà âîäÿ-
íèé ãîð³õ ïëàâàþ÷èé çíàõîäÿòüñÿ ó ñïèñêó âðàçëèâèõ âèä³â Ì³æíàðîäíîãî ñîþçó
îõîðîíè ïðèðîäè (IUCN). Ç ðîñëèííèõ óãðóïîâàíü, çàíåñåíèõ äî Çåëåíî¿ êíèãè Óê-
ðà¿íè, òóò â³äçíà÷åí³ ôîðìàö³¿ áîëîòÿíî¿ ðîñëèííîñò³ — ëåïåøíÿêó òðîñòèíîâîãî
(Glycerieta arundinaceae) ³ êóãè ïðèìîðñüêî¿ (Scirpeta litoralis); âîäÿíî¿ ðåë³êòîâî¿ ðîñ-
ëèííîñò³ — ãëå÷èê³â æîâòèõ (Nuphareta luteae), ñàëüâ³í³¿ ïëàâàþ÷î¿ (Salvinieta natantis),
âîäÿíîãî ãîð³õó ïëàâàþ÷îãî (Trapeta natantis), ëàòàòòÿ á³ëîãî (Nymphaeeta albae) òà ïëà-
âóíà ùèòîëèñòîãî (Nymphoideta peltatae). 
Ö³ííà ôàóíà:

Ñåðåä ññàâö³â, ÿê³ òðàïëÿþòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ, äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè â³äíåñåíî
âèäðó ð³÷êîâó Lutra lutra, ùî îõîðîíÿºòüñÿ òàêîæ çà Áåðíñüêîþ êîíâåíö³ºþ, Ñïèñêîì âðàçëè-
âèõ âèä³â Ì³æíàðîäíîãî ñîþçó îõîðîíè ïðèðîäè (IUCN) ³ ªâðîïåéñüêèì ÷åðâîíèì ñïèñêîì. 

Ïòàõè. Â îðí³òîôàóí³ ÂÁÓ íàë³÷óþòüñÿ 14 ”÷åðâîíîêíèæíèõ” âèä³â ïòàõ³â: ÷àïëÿ æîâòà
Ardeola ralloides, êîðîâàéêà Plegadis falcinellus, êàçàðêà ÷åðâîíîâîëà Rufibrenta ruficollis, ãî-
ãîëü Bucephala clangula, êðåõ ñåðåäí³é Mergus serrator, ñêîïà Pandion haliaetus, ëóíü ïîëüî-
âèé Circus cyaneus, îðëàí-á³ëîõâ³ñò Haliaeetus albicilla, æóðàâåëü ñ³ðèé Grus grus, êóëèê-äîâ-
ãîí³ã Himantopus himantopus, êóëèê-ñîðîêà Haematopus ostralegus, ìàðòèí êàñï³éñüêèé Larus
ichthyaetus, ñîðîêîïóä ñ³ðèé Lanius excubitor. 

Ðèáè. Ö³íí³ ïðîìèñëîâ³ âèäè: ñîì ºâðîïåéñüêèé Silurus glanis, ïë³òêà çâè÷àéíà Rutilus
rutilus, êàðàñü ñð³áëÿñòèé Carassius gibelio, ùóêà çâè÷àéíà Esox lucius. Çà Áåðíñüêîþ êîíâåí-
ö³ºþ (Äîäàòîê ²²²) îõîðîíÿþòüñÿ îñåëåäåöü ÷îðíîìîðñüêî-àçîâñüêèé ïðîõ³äíèé Alosa pon-
tica, ñîì ºâðîïåéñüêèé, ðèáà-ãîëêà ïóõëîùîêà ÷îðíîìîðñüêà Syngnathus abaster, áè÷îê áàáêà
Neogobius fluviatilis òà ã³ð÷àê çâè÷àéíèé Rhodeus sericeus. 
Ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³: Äëÿ òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ðèáîïðîìèñëîâà ñòàòèñòèêà íå âåäåòü-
ñÿ, àëå º äàí³ äëÿ Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà. Â ö³ëîìó â 2003 ð. óëîâ çìåíøèâñÿ íà 270 ò
ïîð³âíÿíî ç 2002 ð. (1578,19 ò) â îñíîâíîìó âíàñë³äîê çíèæåííÿ âèëîâó òþëüêè íà 232,3 ò.
Âèëîâ ëÿùà çíèçèâñÿ íà 122,7 ò, ïë³òêè — íà 45,6 ò, ùî âî÷åâèäü ïîâ’ÿçàíî ç â³äñóòí³ñòþ
âåñíÿíîãî ïðîìèñëó (íàâåñí³ 2002 ð. áóëî âèëó÷åíî 209,9 ò ëÿùà ³ 145 ò ïë³òêè). Çá³ëüøèâ-
ñÿ âèëîâ ñàçàíà íà 6 ò, ñîìà — íà 20 ò, ùóêè — íà 3 ò, òîâñòîëîáà — íà 15 ò, îêóíÿ — íà
5 ò. Âèëîâ êàðàñÿ ïðîäîâæóâàâ çðîñòàòè ³ ñòàíîâèâ 398,4 ò, ùî íà 114,7 ò á³ëüøå, í³æ ó
2002 ð. (283,7 ò). ÂÁÓ â³ä³ãðàº çíà÷íó ðîëü ó âåäåíí³ ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà äåðæàâ-
íèì ï³äïðèºìñòâîì ”Çàïîð³çüêå ë³ñîìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî”. Â ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîìó
â³äíîøåíí³ ïëàâíåâà ÷àñòèíà Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç Â³éñüêîì Çà-
ïîð³çüêèì Íèçîâèì òà éîãî äåðæàâîþ — âñåñâ³òíüî â³äîìîþ Çàïîð³çüêîþ Ñ³÷÷þ
(XVI-XVIII ñò.). Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ çíàõîäèëîñü áàãàòî êîçàöüêèõ çèì³âíèê³â, ñòîðîæîâèõ
âåæ òîùî, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ i àðõåîëîã³÷íèìè ðîçêîïêàìè. 
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: òåðèòîð³ÿ áåçïîñåðåäíüî ÂÁÓ íàëåæèòü äåð-
æàâ³. Ïðèëåãë³ çåìë³: çåìëåâëàñíèêè ð³çí³, çîêðåìà, 12 âåëèêèõ àãðàðíèõ ï³äïðèºìñòâ òà
çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ³íäèâ³äóàëüíèõ ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ, òðè ë³ñíèöòâà, ââåðõ çà òå÷³ºþ
çíàõîäèòüñÿ ïðîìèñëîâèé ã³ãàíò — ì. Çàïîð³ææÿ.
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Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: äåðæàâíå ï³äïðèºì-
ñòâî ”Çàïîð³çüêå ë³ñîìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî”. Ïðèëåãë³ çåìë³: Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàí-
íÿ äîñèòü ð³çíîìàí³òíå. Çä³éñíþºòüñÿ áàãàòüìà ïðèâàòíèìè àãðîï³äïðèºìñòâàìè òà ïðîìèñ-
ëîâèìè óñòàíîâàìè. Íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ãîñïîäàðþâàííÿ º íàÿâí³ñòü ðåêðåàö³éíîãî
ðåñóðñó, ùî àêòèâíî â³äíîâëþºòüñÿ îñòàíí³ìè ðîêàìè. Â³äáóâàºòüñÿ äîáóäîâà òà ðåîðãàí³-
çàö³ÿ áàç â³äïî÷èíêó äëÿ åôåêòèâí³øîãî âèêîðèñòàííÿ ðåêðåàö³éíîãî ïîòåíö³àëó ðåã³îíó.
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: Ó çâ’ÿç-
êó ç òèì, ùî òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ çíàõîäèòüñÿ íèæ÷å çà òå÷³ºþ â³ä ì. Çàïîð³ææÿ, âîíà çàçíàº
íåãàòèâíîãî âïëèâó ïðîìèñëîâèõ òà êîìóíàëüíèõ ñòîê³â. Áóä³âíèöòâî Êàõîâñüêî¿ äàìáè òà
øòó÷íå ðåãóëþâàííÿ ð³âíÿ âîäè ïðèçâîäèòü äî íåãàòèâíèõ çì³í íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ. Íå-
ñòàá³ëüí³ñòü ð³âíÿ âîäè ñïðè÷èíÿº îñóøåííÿ àáî çàòîïëåííÿ ðèáíèõ íåðåñòîâèù ³ êîëîí³é
âîäîïëàâíèõ ïòàõ³â. Ïîñò³éíå çá³ëüøåííÿ íåñàíêö³îíîâàíî¿ ðåêðåàö³éíî¿ çàáóäîâè îñòðîâ³â
ïðèçâîäèòü äî çíèæåííÿ ÿê ëàíäøàôòíîãî, òàê ³ á³îëîã³÷íîãî ð³çíîìàí³òòÿ. Íà ñüîãîäí³
ïðèáåðåæí³ ñìóãè äåÿêèõ îñòðîâ³â çàáóäîâàí³ ïîâí³ñòþ. Ïðè öüîìó ïîðóøóºòüñÿ ðåæèì
ïðèáåðåæíî¿ çàõèñíî¿ ñìóãè. Ïîðóøóþòüñÿ é ³íø³ ïîëîæåííÿ åêîëîã³÷íîãî çàêîíîäàâñò-
âà — â³äì³÷àþòüñÿ ôàêòè ñóö³ëüíî¿ ðóáêè ë³ñîâèõ êâàðòàë³â, ùî çîâñ³ì íå ñõîæå íà
ñàí³òàðí³ ÷è ïëàíîâ³ ðîáîòè ³ç çàãîò³âë³ ë³ñó. Â³äîì³ ôàêòè íåçàêîííîãî âèêîðèñòàííÿ æè-
âèõ âîäíèõ ðåñóðñ³â, îñîáëèâî â ïåð³îä íåðåñòó, êîëè àêâàòîð³¿ ÂÁÓ º íåðåñòîâèùàìè.
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Îñíîâíèì çàõîäîì ùîäî çáåðåæåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ äà-
íî¿ òåðèòîð³¿ º ¿¿ âêëþ÷åííÿ äî ñòâîðþâàíîãî Íàö³îíàëüíîãî ïðèðîäíîãî ïàðêó ”Äí³ïðîâñü-
êà ëóêà” (çàïëàíîâàíà äàòà ñòâîðåííÿ — 2009 ð.). Îêð³ì òîãî, ðåñóðñè, îñîáëèâî ìèñëèâñüê³
òà ðèáí³, îõîðîíÿþòüñÿ íà îñíîâ³ çàòâåðäæåíèõ äëÿ ö³º¿ òåðèòîð³¿ ïîëîæåíü òà ïðàâèë.
Â³äáóâàºòüñÿ ïîñò³éíèé êîíòðîëü ç áîêó ë³ñîìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà ³íøèõ îð-
ãàí³çàö³é çà äîòðèìàííÿì ïðàâèë òà ñòðîê³â îõîòè ³ ðèáàëüñòâà. 
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ïîïåðåäæåííÿ ³ íåäîïóùåí-
íÿ ð³çêèõ ïåðåïàä³â âîäè ó âåñíÿíèé ïåð³îä. Êîíòðîëü çà ð³âíåì î÷èùåííÿ ñòîê³â. Çàáîðî-
íà íåñàíêö³îíîâàíèõ òà íåçàêîííèõ ðóáîê. Ïîâíà çàáîðîíà â³äâ³äóâàííÿ íåðåñòîâèõ àêâà-
òîð³é ³ ãí³çäîâèõ ä³ëÿíîê ó ïåð³îä ðîçìíîæåííÿ. Âðåãóëþâàííÿ ðåêðåàö³¿. Ñòâîðåííÿ íà áàç³
ÂÁÓ ÐËÏ â íàéáëèæ÷èé ïåð³îä äëÿ åôåêòèâí³øî¿ îõîðîíè ÂÁÓ.
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäÿòüñÿ ²íñòèòóòîì ðèáíî-
ãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ àãðàðíèõ íàóê çã³äíî ç ðîáî÷îþ ïðîãðàìîþ íà 2005 ð.
”Âèâ÷åííÿ òà âèçíà÷åííÿ ìåõàí³çì³â ôóíêö³îíóâàííÿ á³îöåíîç³â âåëèêèõ ð³âíèííèõ
îá’ºêò³â (Äí³ïðîâñüêèõ âîäîñõîâèù) ç óðàõóâàííÿì ¿õ ñó÷àñíîãî åêîëîã³÷íîãî ñòàíó”.
Ïåð³îäè÷í³ äîñë³äæåííÿ çä³éñíþþòüñÿ Çàïîð³çüêèì íàö³îíàëüíèì óí³âåðñèòåòîì çà íà-
ïðÿìêàìè åíòîìîëîã³ÿ, ³õò³îëîã³ÿ, ìèñëèâñòâîçíàâñòâî. 
Íèí³øí³é ñòàí ïðèðîäîîõîðîííî¿ îñâ³òè: Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ïðîõîäèòü íàâ÷àëüíî-íàóêîâà
ïðàêòèêà ñòóäåíò³â Çàïîð³çüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó. Ïåð³îäè÷íî, ï³ä ÷àñ åêñêóð-
ñ³é, òåðèòîð³þ ÂÁÓ äëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ð³çíîìàí³òòÿì Çàïîð³çüêîãî ðåã³îíó â³äâ³äóþòü
ó÷í³ ïðèëåãëèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë.
Íèí³øí³é ñòàí ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó: Ðåêðåàö³éíà ä³ÿëüí³ñòü íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ìàº
ñòèõ³éíèé õàðàêòåð. Íåçàêîííå áóä³âíèöòâî íåêàï³òàëüíèõ áóäèíê³â íà îñòðîâàõ íåãàòèâíî
âïëèâàº íà âåñü åêîëîã³÷íèé êîìïëåêñ ÂÁÓ. Òóò ïðîâîäèòüñÿ ïîëþâàííÿ òà àìàòîðñüêå ðè-
áàëüñòâî, ôóíêö³îíóº äåê³ëüêà áàç â³äïî÷èíêó. Ïðèëåãëà áàçà â³äïî÷èíêó ”Îð³ÿíà” (ñ. Êà-
íåâñüêå) îðãàí³çóº ïðîâåäåííÿ äàéâ³íãó, ï³äâîäíîãî ïîëþâàííÿ òà âîäíèõ ðîçâàã (çîêðåìà,
ïðîêàò ã³äðîìîòîöèêë³â).
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Þðèñäèêö³ÿ: Äåïàðòàìåíò ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà ÄËÃÎ ”Çàïîð³ææÿë³ñ”. 
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî ”Çàïîð³çüêå ë³ñîìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî”. Àä-
ðåñà: âóë. ×óìà÷åíêî 15-â, ì. Çàïîð³ææÿ, 69104, òåë.: (0612) 96 4263.
Á³áë³îãðàô³÷í³ äæåðåëà:

1) Áåëüãàðä À. Ë. Ðîñëèíí³ñòü Ïîêðîâñüêèõ ïëàâí³â // Íàóê. Çàï. ÄÄÓ. — 1938. — Ò. 1. —
Âèï. 1. — Ñ. 83–117.

2) Áåëüãàðä À. Ë. Ëåñíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü þãî-âîñòîêà ÓÑÑÐ. — Ê.: Èçä-âî ÊÃÓ èì.
Ò. Ã. Øåâ÷åíêî, 1950. — 263 ñ.

3) Âîðîâêà Â. Ï., Äåì÷åíêî Â. Î., Êîëîì³é÷óê Â. Ï. Çâ³ò çà íàóêîâî-äîñë³äíèöüêîþ ðî-
áîòîþ ”Îïèñ âîäíî-áîëîòíîãî óã³ääÿ ”Á³ëåíüêî-Ðîçóìîâñüê³ ïëàâí³”. — Ìåë³òîïîëü,
2005. — 35 ñ.

4) Ãåîãðàô³÷íà åíöèêëîïåä³ÿ Óêðà¿íè: Â 3-õ ò. / Â³äïîâ³ä. ðåä. Î. Ì. Ìàðèíè÷. — Ê.: ÓÅ,
1989. — Ò. 1. — 416 ñ.

5) Äåíèñîâàê À. È. Ôîðìèðîâàíèå ãèäðîõèìè÷åñêîãî ðåæèìà âîäîõðàíèëèù Äíåïðà è
ìåòîäû åãî ïðîãíîçîðîâàíèÿ. — Êèåâ: Íàóêîâà äóìêà, 1979. — 292 ñ.

6) Çåëåíàÿ êíèãà Óêðàèíñêîé ÑÑÐ: Ðåäêèå, èñ÷åçàþùèå è òèïè÷íûå, íóæäàþùèåñÿ â îõ-
ðàíå ðàñòèòåëüíûå ñîîáùåñòâà / Ïîä îáù. ðåä. Øåëÿãà-Ñîñîíêî Þ. Ð. — Êèåâ: Íàóêî-
âà äóìêà, 1987. — 216 ñ.

7) Çèìáàëåâñêàÿ Ë. Í., Ñóõîéâàí Ï. Ã., ×åðíîãîðåíêî Ì. È. è äð. Áåñïîçâîíî÷íûå è ðû-
áû Äíåïðà è åãî âîäîõðàíèëèù / Îòâ. ðåä. Ùåðáàê Ã. È. — Êèåâ: Íàóêîâà äóìêà,
1989. — 248 ñ. 

8) Èñàåâ À. È., Êàðïîâà Å. È. Ðûáíîå õîçÿéñòâî âîäîõðàíèëèù: Ñïðàâî÷íèê. — 2-å èçä.,
ïåðåðàá. è äîï. — Ì.: ÂÎ ”Àãðîïðîìèçäàò”, 1989. — 255 ñ.

9) Êëîêîâ Ì. Â. Ïñàììîôèëüíûå ôëîðèñòè÷åñêèå êîìïëåêñû íà òåððèòîðèè ÓÑÑÐ (îïûò
àíàëèçà ïñàììîôèòîíà) // Íîâ. ñèñòåìàò. âûñø. è íèçø. ðàñò. — 1981. — Ñ. 90–150.

10) Êîëîì³é÷óê Â. Ï., Ïîäîðîæíèé Ñ. Ì., Ïþðêî Î. ª. Ð³äê³ñí³ âèäè ñóäèííèõ ðîñëèí
Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³ // É. Ê. Ïà÷îñüêèé òà ñó÷àñíà áîòàí³êà / Â³äï. ðåä. Ì. Ô. Áîé-
êî. — Õåðñîí: Àéëàíò, 2004. — Ñ. 282–286.

11) Ïîïîâè÷ Ñ. Þ., Óñòèìåíêî Ï. Ì., Êîñòèëüîâ Î. Â. Ñó÷àñíèé ñòàí ðîñëèííîãî ïîêðè-
âó îñòðîâà Õîðòèöÿ // Óêð. áîòàí. æóðí. — 1992. — Ò. 49. — ¹ 1. — Ñ. 77–81.

12) Ðîñëèíí³ñòü ÓÐÑÐ. Ë³ñè ÓÐÑÐ. — Ê.: Íàóêîâà äóìêà, 1971. — 460 ñ. 
13) Ñîëîìàõà Â. À. Ñèíòàêñîíîì³ÿ ðîñëèííîñò³ Óêðà¿íè. — Ê.: Ô³òîñîö³îöåíòð, 1996. —

120 ñ.
14) Óäðà ². Õ. Á³îãåîãðàô³÷íå ðàéîíóâàííÿ òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè // Óêð. ãåîãðàô. æóðí. —

1997. — ¹ 4. — Ñ. 28–34. 
15) Ôëîðîâñüêèé À. Ì. Ïëàâíåâ³ ë³ñè Íèæíüîãî Äí³ïðà. — Ê.: Âèä-âî ÀÍ ÓÐÑÐ, 1950. —

69 ñ.
16) ×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè. Òâàðèííèé ñâ³ò. — Ê.: ÓÅ, 1994. — 603 ñ.
17) ×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè. Ðîñëèííèé ñâ³ò. — Ê.: ÓÅ, 1996. — 603 ñ.
18) Øåëÿã-Ñîñîíêî Þ. Ð., Îñû÷íþê Â. Â., Àíäðèåíêî Ò. Ë. Ãåîãðàôèÿ ðàñòèòåëüíîãî ïî-

êðîâà Óêðàèíû. — Êèåâ: Íàóêîâà äóìêà, 1982. — 288 ñ.
19) Ùåðáóõà À. ß., Æóêèíñêèé Â. Ì. Êëþ÷îâ³ ïðèðîäí³ àðåàëè àáîðèãåííèõ âèä³â ðèá,

îïòèì³çàö³ÿ ¿õ ñòàíó: Çâ³ò-ðåôåðàò. — Ê., 1997. — 49 ñ.
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21. Âåðõ³â’ÿ Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà

Óêëàäà÷³:
Äóáèíà Äìèòðî Âàñèëüîâè÷, ä.á.í., ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, ²íñòèòóò áîòàí³êè

³ì. Ì. Ã. Õîëîäíîãî ÍÀÍÓ, âóë. Òåðåùåíê³âñüêà, 2, Êè¿â, 01601, òåë.: (044) 234 8334,
e-mail: geobot@ukr.net.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 29 òðàâíÿ 2005 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 47°32' ïí. ø., 35°14' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: Ðîçòàøîâàíå ó âåðõí³é ï³âí³÷íî-ñõ³äí³é ÷àñòèí³ Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà
çà 10 êì íà ï³âäåíü â³ä ì. Çàïîð³ææÿ — îáëàñíîãî öåíòðó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³. Òåðèòîð³ÿ
ëîêàë³çîâàíà ì³æ ì. Çàïîð³ææÿ, ñåëàìè Ìàëîêàòåðèí³âêà, Ïðèìîðñüêå, Ñòåïíîã³ðñüê òà
Êàì’ÿíñüêå, ì. Âàñèë³âêà, ñ. Ñêåëüêè Âàñèë³âñüêîãî ðàéîíó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³, ì. Äí³ïðî-
ðóäíå Ìèõàéë³âñüêîãî ðàéîíó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³. 
Ïëîùà: 10600 ãà.
Îãëÿä: Òèïîâà âîäîéìà, â ÿê³é øòó÷íî ï³äòðèìóºòüñÿ ã³äðîëîã³÷íèé ðåæèì, çóìîâëåíèé ðî-
áîòîþ Êàõîâñüêî¿ ÃÅÑ. Òîìó ïðîòÿãîì ðîêó ð³âåíü âîäè êîëèâàºòüñÿ â øèðîêèõ ìåæàõ
(1,5–2 ì). Íàéá³ëüøà ö³íí³ñòü ÂÁÓ ïîëÿãàº ó çàáåçïå÷åíí³ âèñîêîãî ð³âíÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ.
Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ íàë³÷óºòüñÿ áëèçüêî 200 âèä³â ñóäèííèõ ðîñëèí, ñåðåä ÿêèõ çíà÷íîþ º
ïèòîìà âàãà ð³äê³ñíèõ ³ çíèêàþ÷èõ. Ðîñëèííèé ñâ³ò ÂÁÓ âèêîíóº âàæëèâó á³îòîï³÷íó
ôóíêö³þ â ðåã³îí³ ç íàäì³ðíî ïîðóøåíèì ïðèðîäíèì ðîñëèííèì ïîêðèâîì. Ðîñëèíí³ óãðó-
ïîâàííÿ, çîêðåìà âîäí³ ³ ïîâ³òðÿíî-âîäí³, ñòâîðþþòü óìîâè äëÿ íåðåñòó ðèá, ãí³çäóâàííÿ
òà â³äïî÷èíêó ïòàõ³â. Äî òåðèòîð³¿ ÂÁÓ âõîäèòü îðí³òîëîã³÷íèé áîòàí³÷íèé çàêàçíèê
”Âåëèê³ òà Ìàë³ Êó÷óãóðè”, óòâîðåíèé ó 1974 ð. íà ïëîù³ 400 ãà.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 2, 3, 5.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(2) Ñåðåäîâèùå ³ñíóâàííÿ êîìïëåêñó ð³äê³ñíèõ âèä³â ðîñëèí ³ òâàðèí, à òàêîæ âèä³â, ùî
ïåðåáóâàþòü ï³ä çàãðîçîþ çíèêíåííÿ, ÿê³ º îñîáëèâî ö³ííèìè äëÿ ï³äòðèìàííÿ
á³îð³çíîìàí³òòÿ ðåã³îíó. 

(3) ª îñîáëèâî ö³ííèì ÿê ñåðåäîâèùå ³ñíóâàííÿ ÷îòèðüîõ åíäåì³÷íèõ âèä³â ðîñëèí —
êîçåëüö³â óêðà¿íñüêèõ Tragopogon ucrainicus ³ äí³ïðîâñüêèõ T. borysthenicus, ùàâëþ óê-
ðà¿íñüêîãî Rumex ucrainicus ³ ÷åáðåöþ äí³ïðîâñüêîãî Thymus borysthenicus. Ö³ âèäè çà-
íåñåí³ äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó òâàðèí ³ ðîñëèí, ùî çíàõîäÿòüñÿ ï³ä çàãðî-
çîþ çíèêíåííÿ ó ñâ³òîâîìó ìàñøòàá³. Äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè çàíåñåíî 4 âèäè
ðîñëèí, äî Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè — 9 ðîñëèííèõ óãðóïîâàíü. 

(5) Íà òåðèòîð³¿ ë³âîáåðåæíî¿ ÷àñòèíè Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà ðåãóëÿðíî ïåðåáóâàþòü
ïîíàä 20 òèñ. îñîáèí âîäîïëàâíèõ ïòàõ³â. 

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Çã³äíî ç ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèì ðàéîíóâàííÿì Óêðà¿íè,
óã³ääÿ ðîçòàøîâàíå ó Ñòåïîâ³é çîí³ Äí³ïðîâñüêî-Ìîëî÷àíñüêî¿ ñòåïîâî¿ îáëàñò³ Ïðè÷îðíî-
ìîðñüêî¿ íèçîâèíè; çã³äíî ç ãåîáîòàí³÷íèì ðàéîíóâàííÿì — íà òåðèòîð³¿ ªâðîïåéñüêî-
Àç³àòñüêî¿ ñòåïîâî¿ îáëàñò³, Ïðè÷îðíîìîðñüêî¿ (Ïîíòè÷íî¿) ïðîâ³íö³¿, Ïàâëîãðàäñüêîãî
(Äí³ïðîâñüêî-Äîíåöüêîãî) îêðóãó, Âàñèë³âñüêîãî ðàéîíó.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: Ïîõîäæåííÿ øòó÷íå. Ð³âåíü âîäè êîëèâàºòüñÿ ïðîòÿãîì ðîêó:
íàéâèùèì º â òðàâí³-÷åðâí³, íàéíèæ÷èì — â ëþòîìó-áåðåçí³. Ó âîäîéìàõ ïåðåâàæàþòü ìó-
ëèñò³ òà ìóëèñòî-ï³ùàí³ äîíí³ â³äêëàäè, íà ïðèëåãëèõ ä³ëÿíêàõ — áîëîòí³ òà ñëàáî çàäåð-
íîâàí³ áîëîòèñòî-ëó÷í³ ´ðóíòè. Íà çíèæåíèõ òåðèòîð³ÿõ, äå â³äñóòí³é ïðîìèâíèé ðåæèì,
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çóñòð³÷àþòüñÿ çàñîëåí³ ´ðóíòè. Ãëèáèíà âîäè ó ïðèáåðåæí³é ÷àñòèí³ ñòàíîâèòü 0,5–3 ì,
íàéá³ëüøà — 5–7 ìåòð³â. Êë³ìàò ïîì³ðíèé, ð³÷íà ê³ëüê³ñòü îïàä³â — 300–350 ìì, ñåðåäí³é
òåìïåðàòóðíèé ä³àïàçîí — 15–18(20) ãðàäóñ³â.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: Òåðèòîð³ÿ áàñåéíó Äí³ïðà â³äçíà÷àºòüñÿ ñëàáî
ðîç÷ëåíîâàíèì ðåëüºôîì ³ çíàõîäèòüñÿ íà òåðèòîð³¿ òðüîõ çîí: ë³ñîâî¿, ë³ñîñòåïîâî¿ ³ ñòå-
ïîâî¿. ÂÁÓ çíàõîäèòüñÿ ó ñòåïîâ³é çîí³. Çåìë³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïåðåâàæíî â ñ³ëüñüêîìó,
ë³ñîâîìó òà âîäíîìó ãîñïîäàðñòâ³, à òàêîæ äîáóâàºòüñÿ ì³íåðàëüíà ñèðîâèíà.
Ã³äðîëîã³÷íà ö³íí³ñòü: Ðåãóëÿòîðíà (çàòðèìàííÿ òà âèíåñåííÿ îñàä³â ³ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí),
ïîì’ÿêøåííÿ çì³í êë³ìàòó, î÷èùåííÿ âîäè òà ï³äòðèìàííÿ ¿¿ ÿêîñò³, ðåêðåàö³éíà, òóðèñòè÷-
íà, âîäîïîñòà÷àëüíà (çðîøåííÿ, âèêîðèñòàííÿ äëÿ òåõí³÷íèõ ïîòðåá), çàïîá³ãàííÿ ïðèáå-
ðåæí³é åðîç³¿, ôîðìóâàííÿ àëþâ³àëüíèõ ãåîìîðôîñòðóêòóð (íàäâîäíèõ ³ ï³äâîäíèõ ê³ñ òà
îñòðîâ³â ç â³äïîâ³äíèì á³îð³çíîìàí³òòÿì).
Òèï ÂÁÓ: Ì, Î, 6.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: Ïðåäñòàâëåíå ä³ëÿíêàìè ì³ëêîâîäü ç òîâùåþ âîäè â³ä 50 äî 300 ñì;
ïðèáåðåæíèìè çíèæåíèìè òåðèòîð³ÿìè, ùî ïîñò³éíî çàòîïëþþòüñÿ ï³ä ÷àñ çàïîâíåííÿ âîäî-
ñõîâèùà; ïðèáåðåæíèìè òåðèòîð³ÿìè, ùî çàòîïëþþòüñÿ íà êîðîòêèé òåðì³í ï³ä ÷àñ íàéâèùî¿
ïîâåí³; ï³äíÿòèìè ä³ëÿíêàìè, ÿê³ íå çàòîïëþþòüñÿ âîäîþ. Ì³ëêîâîääÿ ç òîâùåþ âîäè â³ä 50 ñì
çàéìàþòü óãðóïîâàííÿ ñïðàâæíüî¿ âîäÿíî¿ ðîñëèííîñò³ ç äîì³íóâàííÿì êóøèðó òåìíî-çåëåíî-
ãî Ceratophyllum demersum, åëîäå¿ êàíàäñüêî¿ Elodea canadensis, ðÿñîê ìàëî¿ Lemna minor ³ òðè-
áîðîçåí÷àñòî¿ L. trisulca, âîäîïåðèö³ ê³ëü÷àñòî¿ Myriophyllum verticillatum, ãëå÷èê³â æîâòèõ
Nuphar lutea, ëàòàòòÿ á³ëîãî Nymphaea alba, ðäåñíèê³â Áåðõòîëüäà Potamogeton berchtoldii, ñòèñ-
íóòîãî P. compresus, êó÷åðÿâîãî P. crispus, áëèñêó÷îãî P. lucens, ïëàâàþ÷îãî P. natans, âóçëóâàòî-
ãî P. nodosus, ãðåá³í÷àñòîãî P. pectinatus ³ ïðîíèçàíîëèñòîãî P. perfoliatus, âîäÿíîãî ãîð³õó ïëà-
âàþ÷îãî Trapa natans, âîäÿíîãî ð³çàêà àëîåâèäíîãî Stratiotes aloides; äî 50 ñì — ç äîì³íóâàííÿì
ñòð³ëîëèñòó ñòð³ëîëèñòîãî Sagittaria sagittifolia, ¿æà÷èõ ãîë³âîê çðèíóâøî¿ Sparganium emersum ³
ïðÿìî¿ S. erectum, ÷àñòóõè ïîäîðîæíèêîâî¿ Alisma plantago-aquatica, áóëüáîêîìèøó ìîðñüêîãî
Bolboschoenus maritimus, ëåïåøíÿê³â ïëàâàþ÷îãî Glyceria fluitans òà âåëèêîãî G. maxima, îìåãó
âîäÿíîãî Oenanthe aquatica, êóãè îçåðíî¿ Schoenoplectus lacustris, ðîãîç³â âóçüêîëèñòîãî Typha
angustifolia òà øèðîêîëèñòîãî T. latifolia òà ³í. Íà çíèæåíèõ òåðèòîð³ÿõ, ùî çàòîïëþþòüñÿ íà
òðèâàëèé ÷àñ, ïåðåâàæàþòü óãðóïîâàííÿ ç äîì³íóâàííÿì áóëüáîêîìèøó ìîðñüêîãî, ñóñàêó çîí-
òè÷íîãî Butomus umbellatus, îñîêè ãîñòðî¿ Carex acuta, íà êîðîòøèé — âîäÿíîãî õð³íó áîëîò-
íîãî Rorippa palustris, æèâîêîñòó ë³êàðñüêîãî Symphytum officinale, êàëþæíèö³ áîëîòíî¿ Caltha
palustris òà ³í. Ä³ëÿíêè, ùî íå çàòîïëþþòüñÿ, çàéíÿò³ ïåðåâàæíî çàñîëåíî-ëó÷íîþ, ñïðàâæíüî-
ëó÷íîþ ³ îñòåïíåíî-ëó÷íîþ ðîñëèíí³ñòþ.
Ö³ííà ôëîðà: Â³äçíà÷àºòüñÿ áàãàòñòâîì ðàðèòåòíèõ âèä³â òà óãðóïîâàíü, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ º
ïðåäñòàâíèêàìè ã³äðîô³ëüíîãî ôëîðîöåíîòè÷íîãî êîìïëåêñó, ùî ñôîðìóâàâñÿ â ³ñòîðè÷í³
÷àñè. Ñó÷àñí³ íàùàäêè äðåâí³õ âèä³â çàéìàþòü âåëèê³ ïëîù³. Ñåðåä íèõ çíà÷íèé íàóêîâèé
³ åêîëîã³÷íèé ³íòåðåñ ñòàíîâëÿòü àëüäðîâàíäà ïóõèð÷àñòà Aldrovanda vesiculosa, êàóë³í³ÿ ìà-
ëà Caulinia minor, ðÿñêà ãîðáàòà Lemna gibba, ð³çóõè âåëèêà Najas major òà ìîðñüêà N. mari-
na, ñàëüâ³í³ÿ ïëàâàþ÷à Salvinia natans,, ïóõèðíèêè ìàëèé Utricularia minor òà çâè÷àéíèé
U. vulgaris, âîëüô³ÿ áåçêîðåíåâà Wolffia arrhiza, öàí³êåë³ÿ áîëîòíà Zannichellia palustris. Âñ³ ö³
âèäè â óìîâàõ Êàõîâñüêîãî âîäîñõîâèùà ôîðìóþòü óãðóïîâàííÿ. Çíà÷íèìè º ïëîù³ óãðó-
ïîâàíü, çàíåñåíèõ äî Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, çîêðåìà óòâîðåíèõ ëàòàòòÿì á³ëèì Nymphaea
alba, ñàëüâ³í³ºþ ïëàâàþ÷îþ, âîäÿíèì ãîð³õîì ïëàâàþ÷èì Trapa natans, ïëàâóíîì ùèòîëèñ-
òèì Nymphoides peltata. Äî Çåëåíî¿ êíèãè Óêðà¿íè çàíåñåíî òàêîæ óãðóïîâàííÿ àëüäðîâàí-
äè ïóõèð÷àñòî¿, ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar lutea, ðäåñíèêà ñàðìàòñüêîãî Potamogeton sarmaticus,
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æîâòåöþ Ð³îíà Batrachium rionii, ðîãîëèñíèêà äîíñüêîãî Ceratophyllum tanaiticum. Äî ×åðâî-
íî¿ êíèãè Óêðà¿íè çàíåñåíî ïëàâóí ùèòîëèñòèé, àëüäðîâàíäó ïóõèð÷àñòó, ñàëüâ³í³þ ïëàâà-
þ÷ó, âîäÿíèé ãîð³õ ïëàâàþ÷èé. Òðè îñòàíí³ âèäè çàíåñåí³ äî Äîäàòêó ² Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿.
Ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³: Åíåðãåòèêà, âîäíèé òðàíñïîðò, ðèáàëüñòâî, ìèñëèâñòâî,
ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, ðåêðåàö³ÿ, âîäíèé òóðèçì, ïîñòà÷àííÿ âîäè.
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: äåðæàâíà âëàñí³ñòü. Ïðèëåãë³ çåìë³: Çàïîð³çüêà,
Âàñèë³âñüêà, Äí³ïðîðóäíÿíñüêà ì³ñüê³ òà Ìàëîêàòåðèí³âñüêà, Ïðèìîðñüêà, Ñòåïíîã³ðñüêà,
Êàì’ÿíñüêà, Ñêåëüê³âñüêà ñ³ëüñüê³ ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â.
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: ã³äðîåíåðãåòèêà, âîä-
íèé òðàíñïîðò, ðèáíå ãîñïîäàðñòâî, ìèñëèâñòâî, ðåêðåàö³ÿ (òóðèçì), ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî,
âîäîïîñòà÷àííÿ. Ïðèëåãë³ çåìë³: ð³÷êîâèé òðàíñïîðò, ã³äðîåíåðãåòèêà, ðèáíå ãîñïîäàðñòâî,
ìèñëèâñòâî, ðåêðåàö³ÿ (òóðèçì), ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, âîäîïîñòà÷àí-
íÿ, ã³ðíè÷îäîáóâíà òà ³íø³ âèäè ïðîìèñëîâîñò³.
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ,
âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó
ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³
àáî ïðîåêòè ðîçâèò-
êó: Ó çâ’ÿçêó ç êîëè-
âàííÿì ð³âíÿ âîäè
çíà÷íîãî ïîøèðåííÿ
íàáóëè âèäè øèðîêî¿
åêîëîã³÷íî¿ àìïë³òó-
äè, çîêðåìà Potamoge-
ton berchtoldii, P. pecti-
natus, P. perfoliatus,
Ceratophyllum demer-
sum, Glyceria maxima,
Typha angustifolia òà
³íø³, óãðóïîâàííÿ
ÿêèõ çàéìàþòü íàé-
á³ëüø³ ïëîù³. Ð³çêî
ñêîðîòèëèñÿ ì³ñöÿ
çðîñòàííÿ âèä³â âóçü-
êî¿ åêîëîã³÷íî¿ àìïë³-
òóäè, â ò. ÷. âèä³â,
ñóö³ëüí³ àðåàëè ÿêèõ
çíàõîäÿòüñÿ ó á³ëüø
ï³âí³÷íèõ ðåã³îíàõ,
àáî ÿê³ íå çäàòí³ âèò-
ðèìóâàòè íàäì³ðíå
åâòðîôóâàííÿ âîäîéì
(Ceratophyllum sub-
mersum, Nymphoides
peltata, Nymphaea
alba, Nuphar lutea).
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Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Íà ÷àñòèí³ òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ôóíêö³îíóº îðí³òîëîã³÷íèé çà-
êàçíèê ”Âåëèê³ òà Ìàë³ Êó÷óãóðè” ïëîùåþ 400 ãà.
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ìîí³òîðèíã ³ ìåíåäæìåíò
òåðèòîð³¿, ðîçøèðåííÿ òåðèòîð³¿ çàêàçíèêà äî 1500 ãà.
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ ïðîâåäåíî äîñë³äæåííÿ
íàóêîâöÿìè ³íñòèòóò³â ÍÀÍÓ (²íñòèòóò çîîëîã³¿ ³ì. ². ². Øìàëüãàóçåíà, ²íñòèòóò
áîòàí³êè ³ì. Ì. Ã. Õîëîäíîãî, ²ñíòèòóò ã³äðîá³îëîã³¿), à òàêîæ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî, Çà-
ïîð³çüêîãî íàö³îíàëüíèõ óí³âåðñèòåò³â òà Ìåë³òîïîëüñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó.
Íèí³øí³é ñòàí ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó: ª ì³ñöåì ìàñîâîãî â³äïî÷èíêó òà çåëåíîãî òóðèçìó, â
îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä — àìàòîðñüêîãî ìèñëèâñòâà ³ ðèáàëüñòâà. Âë³òêó íà áåðåç³ âîäîñõî-
âèùà íàë³÷óºòüñÿ 40–45 òèñ. â³äïî÷èâàþ÷èõ ùîäíÿ, ó ñâÿòêîâ³ òà âèõ³äí³ äí³ ¿õ ê³ëüê³ñòü
çá³ëüøóºòüñÿ äî 100 òèñÿ÷.
Þðèñäèêö³ÿ: Òåðèòîð³àëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíà — Çàïîð³çüêèé, Âàñèë³âñüêèé, Ìèõàéë³âñüêèé
ðàéîíè Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³. 
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: Çàïîð³çüêå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â Äí³ïðîâñüêîãî
áàñåéíîâîãî óïðàâë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â. Àäðåñà: ïð-ò Ëåí³íà, 105, ì. Çàïîð³ææÿ, 69095,
òåë./ôàêñ: (0612) 62 03 83, e-mail: xortica@comint.net.
Á³áë³îãðàô³÷í³ äæåðåëà:

1) Âèøíåâñüêèé Â. ². Ð³÷êè ³ âîäîéìè Óêðà¿íè. Ñòàí ³ âèêîðèñòàííÿ. — Ê.: Â³ïîë, 2000. —
376 ñ. 

2) Äóáèíà Ä. Â. Ïîøèðåííÿ, ô³òîöåíîëîã³ÿ òà ïðîäóêòèâí³ñòü ëàòàòòºâèõ ó âîäîñõîâèùàõ
Äí³ïðîâñüêîãî êàñêàäó // Óêð. áîòàí. æóðí. — 1973. — Ò. 30. — ¹ 6. — Ñ. 694–702.

3) Äóáèíà Ä. Â. Öåíîçè ëàòàòòºâèõ íà Óêðà¿í³ // Óêð. áîòàí. æóðí. — 1974. — Ò. 31. —
¹ 5. — Ñ. 587–593.

4) Äóáèíà Ä. Â. Ñòðàòåã³ÿ çáåðåæåííÿ òà íåâèñíàæëèâîãî âèêîðèñòàííÿ âîäíî-áîëîòíèõ
óã³äü Óêðà¿íè // Çáåðåæåííÿ ³ íåâèñíàæëèâå âèêîðèñòàííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ Óêðà¿íè. —
Ê.: Õ³ìäæåñò, 2003. — Ñ. 153–162.

5) Äóáèíà Ä. Â., Øåëÿã-Ñîñîíêî Þ. Ð. Ãåîãðàô³÷íà ñòðóêòóðà ôëîðè âîäîéì Óêðà¿íè //
Óêð. áîòàí. æóðí. — 1984. — Ò. 41. — ¹ 4. — C. 1–7.

6) Çåðîâ Ê. Ê. Îñíîâíûå ÷åðòû ôîðìèðîâàíèÿ ðàñòèòåëüíîñòè äíåïðîâñêèõ âîäîõðàíè-
ëèù â ïåðâûå ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ // Ãèäðîáèîë. ðåæèì Äíåïðà â óñëîâèÿõ çàðåãóëè-
ðîâàííîãî ñòîêà. — Êèåâ, 1967. — Ñ. 223–248.

7) Çåðîâ Ê. Ê. Ìåëêîâîäüÿ Äíåïðîâñêèõ âîäîõðàíèëèù // Ãèäðîá. æóðí. — 1972. —
Ò. 8. — ¹ 2. — Ñ. 15–22.

8) Çåðîâ Ê. Ê. Ôîðìèðîâàíèå ðàñòèòåëüíîñòè è çàðàñòàíèå âîäîõðàíèëèù Äíåïðîâñêîãî
êàñêàäà. — Êèåâ: Íàóêîâà äóìêà, 1976. — 140 ñ.

9) Çåðîâ Ê. Ê., Êîðåëÿêîâà È. Ë. Ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêèé î÷åðê Äíåïðà è åãî äîëèíû //
Ãèäðîáèîëîãè÷åñêèé ðåæèì Äíåïðà â óñëîâèÿõ çàðåãóëèðîâàííîãî ñòîêà. — Êèåâ: Íà-
óêîâà äóìêà, 1967. — Ñ. 8–19.

10) Çóá Ë. Í. Ðäåñòû Êàõîâñêîãî âîäîõðàíèëèùà // Àêò. âîïð. âîäíîé ýêîëîãèè: Ì-ëû
Âñåñîþç. êîíô. ìîëîäûõ ó÷åíûõ. — Êèåâ, 1990. — Ñ. 16–20.

11) Êîðåëÿêîâà È. Ë. Ðàñòèòåëüíîñòü Äíåïðîâñêèõ âîäîõðàíèëèù // Àâòîðåô... äîêò.
áèîë. íàóê. — Êèøèíåâ, 1982. — 42 ñ.

12) Ëåîíåíêî Â. Á., Ñòåöåíêî Ì.Ï., Âîçíèé Þ. Ì. Àòëàñ îá’ºêò³â ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî
ôîíäó Óêðà¿íè. — Ê.: Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò, 2003. — 72 ñ.
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13) Ëåîíåíêî Â. Á., Ñòåöåíêî Ì. Ï., Âîçíèé Þ. Ì. Äîäàòîê äî àòëàñó îá’ºêò³â ïðèðîä-
íî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó Óêðà¿íè. — Ê.: Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò, 2003. — 140 ñ.

14) Ïîïîâ Â. Ë., Ìàðèíè÷ À. Ì., Ëàíêî À. È. Ôèçèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå ðàéîíèðîâàíèå Óê-
ðàèíñêîé ÑÑÐ. — Êèåâ: Èçä-âî Êèåâ. óí-òà, 1968. — 683 ñ.

15) Ðîìàíåíêî Â. Ä. Ïðèðîäà Óêðàèíñêîé ÑÑÐ. Ìîðÿ è âíóòðåííèå âîäû. — Êèåâ: Íà-
óêîâà äóìêà, 1987. — 224 ñ.

16) Öååá ß. ß. Êàõîâñüêå âîäîéìèùå. — Ê.: Íàóêîâà äóìêà, 1964. — 304 ñ.

22. C³âåðñüêîäîíåöüêà çàïëàâà

Óêëàäà÷³:
Äåíùèê Âàëåð³é Àíàòîë³éîâè÷, ê.á.í., ãîëîâà, Ëóãàíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ”Çåëåíèé

câ³ò”, âóë. 16 ë³í³ÿ, 3/230, ì. Ëóãàíñüê, 91055, òåë.: (0642) 55 1397, (0642) 53 0727,
e-mail: grworld@ua.fm;

Ëåñíÿê Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, ñòàðøèé âèêëàäà÷, êàôåäðà ñàäîâî-ïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà òà
åêîëîã³¿, Ëóãàíñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà,
âóë. Ïðîôåñ³îíàëüíà, 12, ì. Ëóãàíñüê, 91000, òåë.: (0642) 55 1397.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 25 âåðåñíÿ 2004 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 48°56' ïí. ø., 38°10' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: Ë³âîáåðåæíà ä³ëÿíêà çàïëàâè ð. Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü çàâäîâæêè 25 êì ì³æ
ãèðëàìè ð³÷îê Æåðåáåöü ³ Êðàñíà. Óã³ääÿ òÿãíåòüñÿ â³ä ï³âäåííî¿ îêîëèö³ ì. Êðåì³ííå
(áëèçüêî 26 òèñ. æèòåë³â) Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ íà ï³âäåííèé çàõ³ä. 
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 50 ì, ìàêñèìàëüíà — 54 ì.
Ïëîùà: 3400 ãà.
Îãëÿä: ÂÁÓ ðîçòàøîâàíå íà îäí³é ç íàéêðàùå çáåðåæåíèõ ä³ëÿíîê çàïëàâè Ñ³âåðñüêîãî
Äîíöÿ íà êîðäîí³ Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ îáëàñòåé. ª ñèñòåìîþ çàïëàâíèõ îçåð (ñòàðèöü)
òà áîë³ò, ç’ºäíàíèõ âîäîòîêàìè ç ðîçâèíåíîþ âèùîþ âîäíîþ ðîñëèíí³ñòþ.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 1, 2, 3, 8.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(1) Ëàíäøàôò óã³ääÿ º òèïîâîþ çàïëàâíîþ ä³ëÿíêîþ ñåðåäíüî¿ òå÷³¿ Ñ³âåðñüêîãî Äîíöÿ ³
çà ñòàíîì çáåðåæåííÿ óí³êàëüíèé äëÿ ñèëüíî óðáàí³çîâàíèõ òåðèòîð³é ï³âäåííîãî ñõî-
äó Óêðà¿íè. Ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ñèñòåìó çàïëàâíèõ îçåð òà áîë³ò, ç’ºäíàíèõ âîäîòîêà-
ìè. Óí³êàëüíèì º òàêîæ á³îð³çíîìàí³òòÿ ÂÁÓ. 

(2) Ó ìåæàõ ÂÁÓ çðîñòàþòü çàíåñåí³ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè âèäè ðîñëèí ³ òâàðèí.
Äî 1950-õ ðð. ³ñíóâàëà äîñèòü ïîòóæíà äîíåöüêà ïîïóëÿö³ÿ õîõóë³ Desmana moschata ³
áóëî ñòâîðåíî õîõóëåâå ãîñïîäàðñòâî. Ó ìåæàõ ÂÁÓ º ð³äê³ñí³ òèïè ïðèðîäíèõ ñåðå-
äîâèù ³ñíóâàííÿ, ùî âèçíà÷åí³ Ðåçîëþö³ºþ 4 (96) Ïîñò³éíîãî êîì³òåòó Áåðíñüêî¿ êîí-
âåíö³¿: ïëàâàþ÷à ðîñëèíí³ñòü åâã³äðîô³òíèõ óãðóïîâàíü ç äîì³íóâàííÿì ñàëüâ³í³¿ ïëà-
âàþ÷î¿ Salvinia natans (¹ 22.415) ³ âîäÿíîãî ð³çàêà àëîåâèäíîãî Stratiotes aloides
(¹ 22.413), ºâðî-ñèá³ðñüê³ ïîâ³òðÿíî-âîäí³ ðîñëèíí³ óãðóïîâàííÿ (¹ 22.31) ñòîÿ÷èõ
ïð³ñíèõ âîäîéì. 

(3) ÂÁÓ çàáåçïå÷óº ³ñíóâàííÿ ïîïóëÿö³é òâàðèí, ÿê³ ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ï³äòðèì-
êè á³îð³çíîìàí³òòÿ ñòåïîâî¿ çîíè ªâðîïè, çîêðåìà ðîïóõè çâè÷àéíî¿ Bufo bufo, âóæà âî-
äÿíîãî Natrix tessellata òà âèäðè ð³÷êîâî¿ Lutra lutra.

(8) Âîäîéìè ÂÁÓ º âàæëèâèì êîðìîâèì, íåðåñòîâèì òà çèìóâàëüíèì á³îòîïîì äëÿ êîðîïà
çâè÷àéíîãî Ciprinus carpio, ñîìà ºâðîïåéñüêîãî Silurus glanis òà ãîëîâíÿ Leuciscus cephalus.
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Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Íàëåæèòü äî Ñ³âåðñüêîäîíåöüêîãî (øèðîòíîãî) êîðèäîðó
íàö³îíàëüíî¿ åêîìåðåæ³. Áîòàí³êî-ãåîãðàô³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü: ªâðîïåéñüêî-Àç³àòñüêà ñòå-
ïîâà îáëàñòü, Ïðè÷îðíîìîðñüêà (Ïîíòè÷íà) ñòåïîâà ïðîâ³íö³ÿ, Ñåðåäíüîäîíñüêà ï³äïðîâ³í-
ö³ÿ, Äîíåöüêî-Äîíñüêèé ôëîðèñòè÷íèé ðàéîí — çàïëàâà Ñ³âåðñüêîãî Äîíöÿ. Çîîãåîãðàô³÷-
íà ïðèíàëåæí³ñòü: Ïàëåàðêòè÷íèé â³ää³ë, ªâðîïåéñüêî-Ñèá³ðñüêà îáëàñòü, ªâðîïåéñüêà
ñòåïîâà ïðîâ³íö³ÿ. Ñòåïîâèé á³îãåîãðàô³÷íèé ðåã³îí íà êàðò³ Ñìàðàãäîâî¿ ìåðåæ³ ªâðîïè.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: Òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ ï³âäåííèõ â³äðîã³â Ñåðåä-
íüîðóñüêî¿ âèñî÷èíè ³ íàëåæèòü äî Ñ³âåðñüêîäîíåöüêîãî òåðàñîâîãî ðàéîíó (ë³âîáåðåæíà
÷àñòèíà). Çà ïîõîäæåííÿì º àëþâ³àëüíîþ ð³âíèíîþ. Â ìåæàõ ÂÁÓ çíàõîäèòüñÿ çàïëàâíà
òåðàñà, øèðèíà ÿêî¿ ñòàíîâèòü 0,5–3,5 êì. Ó öåíòðàëüí³é çàïëàâ³ ðîçòàøîâàí³ îçåðà-ñòàðèö³.
Ïðèðóñëîâà ä³ëÿíêà ìàº îäèí àáî äåê³ëüêà ïðèð³÷êîâèõ âàë³â, ïàðàëåëüíèõ äî Äîíöÿ òà
Êðàñíî¿. Ó ïðèòåðàñí³é ä³ëÿíö³ çàïëàâè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ âèõ³ä ´ðóíòîâèõ âîä, ùî ïðèçâî-
äèòü äî çàáîëî÷óâàííÿ. Ñåðåä ´ðóíò³â ïåðåâàæàþòü äåðíîâ³, çàïëàâíî-ëó÷í³ òà ÷îðíîçåìíî-
ëó÷í³. Ó êë³ìàòè÷íîìó â³äíîøåíí³ ÂÁÓ â³äíîñèòüñÿ äî ðàéîíó ç êîíòèíåíòàëüíèì, íåäî-
ñòàòíüî âîëîãèì, òåïëèì êë³ìàòîì, ç³ ñïåêîòíèì òà ñóõèì ë³òîì, õîëîäíîþ, ìàëîñí³æíîþ
çèìîþ ç ÷àñòèìè â³äëèãàìè, íåð³âíîì³ðíèìè îïàäàìè âïðîäîâæ ðîêó. Ñåðåäíüîð³÷íà òåì-
ïåðàòóðà ïîâ³òðÿ ñòàíîâèòü +7,7°Ñ, àáñîëþòíà ìàêñèìàëüíà — +39°Ñ, àáñîëþòíà ì³í³ìàëü-
íà — –40°Ñ. Ð³÷íà ê³ëüê³ñòü îïàä³â ñòàíîâèòü 431 ìì. Òðèâàë³ñòü âåãåòàö³éíîãî ïåð³îäó ñòà-
íîâèòü 206 ä³á. 
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: ÂÁÓ çíàõîäèòüñÿ ó çàïëàâí³é ÷àñòèí³ ð. Ñ³âåð-
ñüêèé Äîíåöü — íàéïîòóæí³øî¿ ïðèòîêè Äîíó, ùî áåðå ïî÷àòîê íà áåçë³ñíèõ â³äðîãàõ Ñå-
ðåäíüîðóñüêî¿ âèñî÷èíè (Ðîñ³ÿ), ìàº äîâæèíó 1053 êì, ïëîùó áàñåéíó — 98900 êì2, ñåðåäí³
ãëèáèíè íà òðàâåðç³ ÂÁÓ — 1,5–2 ì òà øâèäê³ñòü òå÷³¿ — 0,5–0,8 ì/ñåê. ÂÁÓ ëåæèòü ì³æ
ãèðëàìè ð³÷îê Êðàñíà ³ Æåðåáåöü (ïðèòîêè Ñ³âåðñüêîãî Äîíöÿ). Ð³÷èùå âèâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä
ëüîäó ó I-II äåêàäàõ áåðåçíÿ, îçåðà — ó II-III äåêàäàõ áåðåçíÿ. Çà õàðàêòåðîì âîäíîãî ðåæè-
ìó Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü ç ïðèòîêàìè â³äíîñèòüñÿ äî ñõ³äíîºâðîïåéñüêîãî òèïó.
Ã³äðîëîã³÷íà ö³íí³ñòü: Çíà÷íèé âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ ïðèðîäíèõ êîìïëåêñ³â ÂÁÓ ìàþòü
ïîâåðõíåâ³ âîäè, ÿê³ ÷åðåç ïðîòîêè ïðîíèêàþòü ç Æåðåáöÿ äî çàïëàâíèõ âîäîéì, à òàêîæ
ï³äçåìí³ âîäè ïåðøîãî â³ä ïîâåðõí³ âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòó ï³ùàíèõ â³äêëàä³â àíòðîïîãåíó.
Ð³âåíü ´ðóíòîâèõ âîä êîëèâàºòüñÿ â³ä 3 äî 7 ì ³ äîñÿãàº 1 ì ó íàäçàïëàâíèõ òåðàñàõ. Çà âî-
ëîã³ñòþ á³ëüøà ÷àñòèíà ´ðóíò³â íàëåæèòü äî ñâ³æèõ. ×àñòêà ´ðóíò³â ç íàäì³ðíîþ âîëîã³ñòþ
ñêëàäàº 2%. Ïðîöåñè çàáîëî÷óâàííÿ ñïîñòåð³ãàþòüñÿ íà ïëîù³ 684 ãà. Ó çâ’ÿçêó ç ïîáóäî-
âîþ ó 1978–1981 ðð. ãðåáë³ íà ð. Æåðåáåöü ïîë³ïøèâñÿ âîäíèé ðåæèì âîäîéì Ñ³âåðñüêî-
äîíåöüêî¿ çàïëàâè.
Òèï ÂÁÓ: Ì, Î, Xf, Xp.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: Ã³äðîñèñòåìà Êðåì³íñüêèõ ë³ñ³â ïðåäñòàâëåíà îçåðàìè-ñòàðèöÿìè
Ñ³âåðñüêîãî Äîíöÿ, ïîºäíàíèìè ïðîòîêàìè. Ñòàðèö³ ìàþòü ïðèðîäíå äæåðåëüíå æèâëåííÿ.
Âîäíî÷àñ, âíàñë³äîê âîäîçàáîðó çíèæóºòüñÿ ð³âåíü ´ðóíòîâèõ âîä. Òîìó äëÿ óíèêíåííÿ
îáì³ë³ííÿ îçåð ¿õ ç’ºäíàëè êàíàëîì ç ð. Æåðåáåöü. Ç ñèñòåìè îçåð âîäà ñò³êàº äî Ñ³âåðñü-
êîãî Äîíöÿ ÷åðåç ïðîòîêó îçåðà Ìåðòâèé Äîíåöü. Áåðåãè îçåð âêðèâàº ë³ñîâà ðîñëèíí³ñòü,
ïðåäñòàâëåíà ä³áðîâàìè ð³çíèõ òèï³â, çàïëàâíèìè ë³ñàìè òà ð³çíèìè òèïàìè çàïëàâíèõ ëóê,
òðàïëÿþòüñÿ çàáîëî÷åí³ ä³ëÿíêè (áîëîòèñò³ â³ëüøíÿêè òà ëóêè), òîðôîâèùà, ñôîðìîâàí³ ç
áîë³ò íèçèííîãî òèïó, à òàêîæ ñôàãíîâ³ áîëîòà âåðõíüîãî òèïó. Ñïðàâæíÿ âîäÿíà ðîñëèí-
í³ñòü ïðåäñòàâëåíà ôîðìàö³ÿìè ëàòàòòÿ á³ëîãî Nymphaea alba òà ãëå÷èê³â æîâòèõ Nuphar
lutea, æàáóðíèêà çâè÷àéíîãî Hydrocharis morsus-ranae, ð³çàêà àëîåâèäíîãî Stratiotes aloides,
ïóõèðíèê³â ìàëîãî Utriñularia minor òà çâè÷àéíîãî U. vulgaris, ðÿñîê ìàëî¿ Lemna minor ³ òðè-
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ðîçä³ëüíî¿ L. trisulca, ñï³ðîäåëè áàãàòîêîðåíåâî¿ Spirodela polyrhiza, ñàëüâ³í³¿ ïëàâàþ÷î¿
Salvinia natans. Ð³äê³ñíèìè º óãðóïîâàííÿ ëàòàòòÿ á³ëîãî ³ ãëå÷èê³â æîâòèõ, ñàëüâ³í³¿ ïëà-
âàþ÷î¿. Ð³äê³ñíèìè â ªâðîï³ º òàêîæ äóáîâ³ òà â³ëüõîâ³ ë³ñè. 
Ö³ííà ôëîðà: Äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè çàíåñåí³ âîëîøêà äîíåöüêà Centaurea donetzica, áó-
ëàòêè ÷åðâîíà Cephalanthera rubra òà äîâãîëèñòà C. longifolia, ïàëü÷àòîêîð³ííèêè Ôóêñà Dacty-
lorhiza fuchsii, ì’ÿñî÷åðâîíèé D. incarnata ³ ïëÿìèñòèé D. maculata, ç³ðêîïë³äíèê ÷àñòóõîâèä-
íèé Damasonium alisma, êîðó÷êè òåìíî÷åðâîíà Epipactis atrorubens, øèðîêîëèñòà E. helleborine
³ áîëîòíà E. palustris, ðÿá÷èêè ìàëèé Fritillaria meleagroides ³ ðóñüêèé F. ruthenica, êîñàðèêè
òîíê³ Gladiolus tennuis, áèëèíåöü êîìàðíèêîâèé Gymnadenia conopsea, ï³âíèêè áîðîâ³ Iris pine-
ticola, ãí³çä³âêà çâè÷àéíà Neottia nidus-avis, çîçóëèíö³ áëîùè÷íèé Orchis coriîphora, øîëîìî-
íîñíèé O. militaris ³ áîëîòíèé O. palustris, ðÿñòêà Áóøå Ornithogalum boucheanum, øîëóäèâíèê
âèñîêèé Pedicularis exaltata, ëþáêè äâîëèñòà Platanthera bifolia òà çåëåíîêâ³òêîâà P. chlorantha,
ñîí ÷îðí³þ÷èé Pulsatilla nigricans, ñàëüâ³í³ÿ ïëàâàþ÷à Salvinia natans, ïøåíèöÿ-îäíîçåðíÿíêà
Triticum boeoticum, òþëüïàí ä³áðîâíèé Tulipa quercetorum. Äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñ-
êó ðîñëèí çàíåñåíî âîëîøêó äîíåöüêó Centaurea donetzica, ãë³ä óêðà¿íñüêèé Crataegus ucraini-
ca, æîâòîç³ëëÿ äí³ïðîâñüêå Senecio borysthenicus, ç³ðî÷êè áîðîâ³ Gagea pineticola, ô³àëêó Ëàâ-
ðåíêà Viola lavrenkoana, øîëóäèâíèê âèñîêèé Pedicularis exaltata. 
Ö³ííà ôàóíà: ÂÁÓ º îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ä³ëÿíîê íà ì³ãðàö³éíèõ øëÿõàõ ïòàõ³â òà ññàâö³â
óçäîâæ Ñ³âåðñüêîãî Äîíöÿ.

Ññàâö³: ëîñü ºâðîïåéñüêèé Alces alces, îëåí³ áëàãîðîäíèé Cervus elaphus òà ïëÿìèñòèé
C. nippon, ºâðîïåéñüêà êîçóëÿ Capreolus capreolus, ñâèíÿ äèêà Sus scropha, âèäðà ð³÷êîâà
Lutra lutra. Õîõóëþ Desmana moschata çàíåñåíî äî ×åðâîíî¿ êíèãè ÌÑÎÏ, ×åðâîíî¿ êíèãè
ºâðîïåéñüêèõ õðåáåòíèõ, ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, Äîäàòêó ²² Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿. Íà òå-
ðèòîð³¿ ÂÁÓ º êîëîí³¿ áîáð³â ð³÷êîâèõ Castor fiber òà îíäàòð Îndatra zibethicus. 

Ïòàõè. Òóò ãí³çäÿòüñÿ îðëàí-
á³ëîõâ³ñò Haliaeetus albicilla
(1 ïàðà) ³ æóðàâåëü ñ³ðèé Grus
grus (3–5 ïàð). 

Ïëàçóíè: ÷åðåïàõà áîëîòÿíà
Emós orbicularis (âèä âíåñåíî äî
Äîäàòêó II Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿),
âóæ âîäÿíèé Natrix tessellata.

Çåìíîâîäí³: ðîïóõà çâè÷àéíà
Bufo bufo, êóìêà ÷åðâîíî÷åðåâà
Bombina bombina (âèä âíåñåíî
äî Äîäàòêó II Áåðíñüêî¿ êîí-
âåíö³¿).

Ðèáè. Âîäîéìè ÂÁÓ º ì³ñöåì
íàãóëó, íåðåñòó ³ çèì³âë³ áëèçü-
êî 35 âèä³â ðèá, íàñàìïåðåä ùó-
êè çâè÷àéíî¿ Esox lucius, ãî-
ëîâíÿ Leuciscus cephalus, â’ÿçÿ
çâè÷àéíîãî L. idus, ëÿùà çâè-
÷àéíîãî Abramis brama, ëèíà
îçåðíîãî Tinca tinca, ñóäàêà
çâè÷àéíîãî Lucioperca lucioperca,
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ìèíüêà ð³÷êîâîãî Lota lota, êîðîïà çâè÷àéíîãî Cyprinus carpio, ñîìà ºâðîïåéñüêîãî Silurus
glanis òà ³íøèõ.
Ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³: ÂÁÓ çíàõîäèòüñÿ íà òåðèòîð³¿ Äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà
“Êðåì³íñüêå ë³ñîìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî” (ÄÏ “Êðåì³íñüêå ËÌÃ”). Íà òåðèòîð³¿ óã³ääÿ (íà-
ïðèêëàä, á³ëÿ îçåðà Êëåøíÿ) çðîáëåí³ àðõåîëîã³÷í³ çíàõ³äêè, ÿê³ º ñâ³äîöòâàìè ïîñåëåíü
äàâí³õ ñëîâ’ÿí. Íà ïðèëåãëèõ äî óã³ääÿ òåðèòîð³ÿõ çíàõîäÿòüñÿ äåê³ëüêà äèòÿ÷èõ îçäîðîâ÷èõ
òàáîð³â òà áóäèíê³â â³äïî÷èíêó.
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ òà ïðèëåãë³ çåìë³: äåðæàâíà âëàñí³ñòü íà çåìëþ,
ùî ïåðåäàíà â ïîñò³éíå êîðèñòóâàííÿ ÄÏ “Êðåì³íñüêå ËÌÃ”.
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ òà ïðèëåãë³ çåìë³:
ÄÏ “Êðåì³íñüêå ËÌÃ” çä³éñíþº ë³ñîãîñïîäàðñüêó òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó ä³ÿëüí³ñòü, îð-
ãàí³çóº ìèñëèâñòâî, ñ³íîêîñ³ííÿ, âèêîíóº çàõîäè ïîæåæíî¿ áåçïåêè òîùî.
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: Â óã³ääÿõ
³ ïðèëåãëèõ òåðèòîð³ÿõ º âèïàäêè íåðåãóëüîâàíîãî ðèáàëüñòâà, ìèñëèâñòâà, ñ³íîêîñ³ííÿ, âè-
ïàñàííÿ õóäîáè, çáîðó ãðèá³â òà ë³êàðñüêèõ ðîñëèí, à òàêîæ çàñì³÷åííÿ ïîáóòîâèì ñì³òòÿì.
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Â ìåæàõ ÄÏ “Êðåì³íñüêå ËÌÃ” çà îñòàíí³ äåñÿòèð³÷÷ÿ
ñòâîðåíî 5 îá'ºêò³â ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ: áîòàí³÷íèé çàêàçíèê
"Ñåðåáðÿíñüêèé", óðî÷èùà "Á³ëîóñîâà ñàäêà", "Äóáîâèé ãàé", "Ñºòî÷íå", ã³äðîëîã³÷íèé çà-
êàçíèê "Êðåì³íñüê³ êàòàæè". Ö³ îá'ºêòè ÏÇÔ ìàþòü ìàëó ïëîùó, íåäîñòàòíþ äëÿ çáåðå-
æåííÿ óìîâ ³ ñåðåäîâèùà ³ñíóâàííÿ òâàðèí ³ ðîñëèí.
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ñòâîðåííÿ íàö³îíàëüíîãî
ïàðêó ”Ñ³âåðñüêîäîíåöüêèé” ÷åðåç âèêîíàííÿ íàêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè àáî ðåã³îíàëüíî-
ãî ëàíäøàôòíîãî ïàðêó. Çàõîäè ùîäî â³äíîâëåííÿ ïîïóëÿö³¿ õîõóë³. Â³äïîâ³äíî äî Çàêîí³â
Óêðà¿íè ”Ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó ïðîãðàìó ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîìåðåæ³ Óêðà¿íè íà
2000–2015 ðîêè” òà ”Ïðî åêîëîã³÷íó ìåðåæó Óêðà¿íè” Ñ³âåðñüêîäîíåöüêà çàïëàâà ìàº
óâ³éòè äî ñêëàäó ðåã³îíàëüíî¿ åêîìåðåæ³.
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Ùîð³÷íî ³í³ö³àòèâí³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ
ïðîâîäÿòüñÿ ôàõ³âöÿìè ëàáîðàòîð³¿ êàäàñòðó ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â, îá’ºêò³â ³ òåðèòîð³é Ëó-
ãàíñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, à òàêîæ ïëàíîâ³, àëå åï³çîäè÷í³, åêñ-
ïåäèö³¿ íàóêîâö³â ²íñòèòóò³â áîòàí³êè òà çîîëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè.
Íèí³øí³é ñòàí ïðèðîäîîõîðîííî¿ îñâ³òè: Ùîð³÷íî ïðîâîäÿòüñÿ ïîëüîâ³ ïðàêòèêè ç
á³îëîã³÷íèõ äèñöèïë³í ñòóäåíò³â Ëóãàíñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó.
Íèí³øí³é ñòàí ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó: Îðãàí³çàö³þ äîçâ³ëëÿ, îçäîðîâëåííÿ, òóðèçìó çä³éñíþ-
þòü àäì³í³ñòðàö³¿ îçäîðîâ÷èõ çàêëàä³â (äèòÿ÷³ îçäîðîâ÷³ òàáîðè, áóäèíêè â³äïî÷èíêó).
Þðèñäèêö³ÿ: Òåðèòîð³àëüíà — Äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ó Ëóãàíñüê³é îáëàñò³. Çåìëåâëàñ-
íèê — Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Êðåì³íñüêå ë³ñîìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî", ï³äïîðÿäêîâàíå
Ëóãàíñüêîìó îáëàñíîìó óïðàâë³ííþ ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà.
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî "Êðåì³íñüêå ë³ñîìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî". Àä-
ðåñà: âóë. Õâîéíà, 1, ì. Êðåì³ííå, Ëóãàíñüêà îáë., 92900, òåë./ôàêñ: (064) 543 1595.
Á³áë³îãðàô³÷í³ äæåðåëà:

1) Çàãîðîäíþê ²., Êîíäðàòåíêî Î., Äîìàøë³íåöü Â. òà ³í. Õîõóëÿ (Desmana moschata) â
áàñåéí³ Ñ³âåðñüêîãî Ä³íöÿ. — Ê., 2002. — 64 ñ.

2) Çàêîí Óêðà¿íè ”Ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó ïðîãðàìó ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿
ìåðåæ³ Óêðà¿íè íà 2000–2015 ðîêè” // ÂÂÐ. — 2000. — ¹ 47.

3) Çàêîí Óêðà¿íè ”Ïðî åêîëîã³÷íó ìåðåæó Óêðà¿íè”.
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4) Ôèñóíåíêî Î. Ï., Æàäàí Â. È. Ïðèðîäà Ëóãàíñêîé îáëàñòè. — Ëóãàíñê, 1994. —
Ñ. 144–158.

5) ×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè: Òâàðèííèé ñâ³ò. — Ê.: ÓÅ. — 1994. — 464 ñ.
6) ×åðâîíà êíèãà Óêðà¿íè: Ðîñëèííèé ñâ³ò. — Ê.: ÓÅ. — 1996. — 608 ñ.

23. Êëåáàí-Áèê

Óêëàäà÷³:
Äåíùèê Âàëåð³é Àíàòîë³éîâè÷, ê.á.í., ãîëîâà, Ëóãàíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ”Çåëåíèé

câ³ò”, âóë. 16 ë³í³ÿ, 3/230, ì. Ëóãàíñüê, 91055, òåë.: (0642) 55 1397, (0642) 53 0727,
e-mail: grworld@ua.fm;

Ëåñíÿê Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, ñòàðøèé âèêëàäà÷, êàôåäðà ñàäîâî-ïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà òà
åêîëîã³¿, Ëóãàíñüêèé äåðæàâíèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà,
âóë. Ïðîôåñ³îíàëüíà, 12, ì. Ëóãàíñüê, 91000, òåë.: (0642) 55 1397.

Äàòà ï³äãîòîâêè îïèñó: 25 âåðåñíÿ 2004 ð.
Ãåîãðàô³÷í³ êîîðäèíàòè: 48°26' ïí. ø., 37°41' ñõ. ä.
Ðîçòàøóâàííÿ: Êîñòÿíòèí³âñüêèé ðàéîí Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. Óã³ääÿ çàéìàº îáèäâà áåðåãè
Êëåáàí-Áèöüêîãî âîäîñõîâèùà â ãèðë³ ð. Áè÷îê — ïðèòîêè ð. Êðèâèé Òîðåöü áàñåéíó
ð. Ñ³âåðñüêèé Äîíåöü. Ðîçòàøîâàíå çà 5 êì íà ï³âäåíü â³ä ì. Êîñòÿíòèí³âêà òà çà 4 êì íà
ï³âí³÷íèé çàõ³ä â³ä ì. Äçåðæèíñüê. Â³äñòàíü äî ì. Äîíåöüê — 60 êì. Íà çàõîä³ äî òåðèòîð³¿
ÂÁÓ ïðèëÿãàº àâòîìîá³ëüíà äîðîãà äåðæàâíîãî çíà÷åííÿ Ìàð³óïîëü–Ñëîâ’ÿíñüê, íà
ñõîä³ — çàë³çíèöÿ Äîíåöüê–Õàðê³â òà àâòîäîðîãà ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ ì³æ ì³ñòàìè Êîñòÿí-
òèí³âêà òà Äçåðæèíñüê. 
Âèñîòà íàä ð³âíåì ìîðÿ: ì³í³ìàëüíà — 102 ì, ìàêñèìàëüíà — 204 ì.
Ïëîùà: 1800 ãà.
Îãëÿä: ÂÁÓ çíàõîäèòüñÿ íà îäí³é ç íàéá³ëüø çáåðåæåíèõ ä³ëÿíîê öåíòðàëüíîãî (âêðàé óð-
áàí³çîâàíîãî) Äîíáàñó â ìåæàõ ÐËÏ ”Êëåáàí-Áèê”, óçäîâæ ð³÷îê Áè÷îê, Êàëèí³âêà òà áå-
ðåã³â Êëåáàí-Áèöüêîãî âîäîñõîâèùà. Äëÿ ÂÁÓ õàðàêòåðí³ äîñèòü âåëèê³ çàðîñò³ (ïëàâí³)
ç ïðèáåðåæíî-âîäÿíèõ ðîñëèí. Óã³ääÿ â³ä³ãðàº âàæëèâó ðîëü ó çáåðåæåíí³ ð³äê³ñíèõ âèä³â
ðîñëèí ³ òâàðèí. Çâàæàþ÷è íà íàÿâí³ñòü ïðèðîäíèõ íåðåñòèëèù, âîíî ìàº âåëèêå çíà÷åí-
íÿ ÿê ì³ñöå â³äòâîðåííÿ àáîðèãåííî¿ ³õò³îôàóíè, ïðåäñòàâëåíî¿ òèïîâèìè âèäàìè ïð³ñíî-
âîäíèõ ðèá. Âçäîâæ óã³ääÿ ïðîõîäÿòü îñíîâí³ ì³ãðàö³éí³ øëÿõè ïòàõ³â òà ññàâö³â, ÿê³ ïðî-
ëÿãàþòü ÷åðåç öåíòðàëüíèé Äîíáàñ âçäîâæ ð³÷îê Êàëèí³âêà, Áè÷îê ³ Òîðåöü, ùî
îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü âêëþ÷åííÿ ÂÁÓ äî ðåã³îíàëüíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ìåðåæ³. Â³äïîâ³äíî
äî Çàêîí³â Óêðà¿íè ”Ïðî Çàãàëüíîäåðæàâíó ïðîãðàìó ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîìå-
ðåæ³ Óêðà¿íè íà 2000–2015 ðîêè” òà ”Ïðî åêîëîã³÷íó ìåðåæó Óêðà¿íè” ÂÁÓ ìàº óâ³éòè
äî ñêëàäó ðåã³îíàëüíî¿ åêîìåðåæ³.
Ðàìñàðñüê³ êðèòåð³¿: 1, 2, 3, 8.
Îá´ðóíòóâàííÿ ðàìñàðñüêèõ êðèòåð³¿â:

(1) Ëàíäøàôò óã³ääÿ º òèïîâîþ, ç îçíàêàìè àíòðîïîãåííî¿ òðàíñôîðìàö³¿, ä³ëÿíêîþ áàñåé-
íó ð. Áè÷îê ³ çà ñòàíîì çáåðåæåííÿ º óí³êàëüíèì äëÿ ñèëüíî óðáàí³çîâàíèõ òåðèòîð³é
Äîíåöüêî¿ âèñî÷èíè. Â³í ñêëàäàºòüñÿ ç ïðèðîäíèõ ä³ëÿíîê ñèñòåì ð³÷îê Êàëèí³âêà òà
Áè÷îê, à òàêîæ Êëåáàí-Áèöüêîãî âîäîñõîâèùà. Óí³êàëüíèì º òàêîæ á³îð³çíîìàí³òòÿ
ÂÁÓ. Ïðèáåðåæíî-âîäÿíà ðîñëèíí³ñòü ðîçòàøîâàíà âçäîâæ ð³÷îê Áè÷îê, Êàëèí³âêà òà
áåðåã³â Êëåáàí-Áèöüêîãî âîäîñõîâèùà (çäåá³ëüøîãî âóçüêîþ ñìóãîþ), ïîäåêóäè (íà
ì³ëêîâîääÿõ òà ïðèëåãëèõ äî íèõ ä³ëÿíêàõ áåðåãà) óòâîðþþ÷è äîñèòü âåëèê³ çàðîñò³.
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(2) Ó ôëîð³ ÂÁÓ òðàïëÿºòüñÿ çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ðîñëèí, ùî ï³äëÿãàþòü îõîðîí³ íà ð³çíèõ
ð³âíÿõ. Äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó ðîñëèí, ùî çíàõîäÿòüñÿ íà ìåæ³ çíèêíåí-
íÿ, íàëåæàòü 7 âèä³â ðîñëèí; 38 âèä³â çàíåñåíî äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè; 14 âèä³â
ïîòðåáóþòü îõîðîíè íà ðåã³îíàëüíîìó ð³âí³. Â óã³ää³ íàë³÷óºòüñÿ 70 âèä³â ðîñëèí ç
ð³çíèìè òèïàìè åíäåì³çìó. Ñåðåä íèõ ïåðåâàæàþòü åíäåìè â ìåæàõ ãåîáîòàí³÷íî¿
ïðîâ³íö³¿ àáî ¿¿ ï³äïðîâ³íö³é, çîêðåìà ïîíòè÷í³, ñõ³äíî-ïîíòè÷í³, ïîíòè÷íî-òóðàíñüê³,
ñõ³äíî-ïîíòè÷íî-òóðàíñüê³. Ç âèä³â òâàðèí, ùî ïîòðåáóþòü îõîðîíè ³ âíåñåí³ äî Äîäàò-
êó II Áåðíñüêî¿ êîíâåíö³¿, òóò ïîøèðåíà ÷åðåïàõà áîëîòÿíà Emys orbicularis.

(3) ÂÁÓ çàáåçïå÷óº ³ñíóâàííÿ ïîïóëÿö³é òâàðèí, ÿê³ ìàþòü âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ï³äòðè-
ìàííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ ñòåïîâî¿ çîíè ªâðîïè, çîêðåìà âóæà âîäÿíîãî Natrix tessellata òà
âèäðè ð³÷êîâî¿ Lutra lutra. 

(4) Âîäíà ñèñòåìà ÂÁÓ º âàæëèâèì êîðìîâèì, íåðåñòîâèì òà çèìóâàëüíèì óã³ääÿì äëÿ
êîðîïà çâè÷àéíîãî Cyprinus carpio òà ñîìà ºâðîïåéñüêîãî Silurus glanis. Îñòàíí³é âèä
òðàïëÿºòüñÿ ó âîäîéìàõ Äîíáàñó äóæå ð³äêî.

Á³îãåîãðàô³÷íà õàðàêòåðèñòèêà: Íàëåæèòü äî Ñòåïîâîãî (øèðîòíîãî) êîðèäîðó íàö³îíàëü-
íî¿ åêîìåðåæ³. Áîòàí³êî-ãåîãðàô³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü — ªâðîïåéñüêî-Àç³àòñüêà ñòåïîâà îá-
ëàñòü, Ïðè÷îðíîìîðñüêà (Ïîíòè÷íà) ñòåïîâà ïðîâ³íö³ÿ, Ñåðåäíüîäîíñüêà ï³äïðîâ³íö³ÿ, Äî-
íåöüêî-Äîíñüêèé ôëîðèñòè÷íèé ðàéîí. Çîîãåîãðàô³÷íà ïðèíàëåæí³ñòü — Ïàëåàðêòè÷íèé
â³ää³ë, ªâðîïåéñüêî-Ñèá³ðñüêà îáëàñòü, ªâðîïåéñüêà ñòåïîâà ïðîâ³íö³ÿ. Ñòåïîâèé á³îãåî-
ãðàô³÷íèé ðåã³îí â ìåæàõ Ñìàðàãäîâî¿ ìåðåæ³ ªâðîïè.
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ ÂÁÓ: Ïîêðèâíîþ ïîðîäîþ º ëåñè, ëåñîâèäí³ ñóãëèíêè òà äåëþâ³àëü-
íî-åëþâ³àëüí³ â³äêëàäè; çð³äêà òðàïëÿþòüñÿ ï³ùàí³ åîëîâ³ â³äêëàäè. Ïîäåêóäè ïîêðèâí³ ïî-
ðîäè çìèò³ ³ â³äñëîíåííÿ êîð³ííèõ ïîð³ä âèõîäÿòü íà äåííó ïîâåðõíþ. Ó ì³ðó íàáëèæåííÿ
äî äîëèíè ð³÷êè ïîëîã³ ñõèëè ïåðåõîäÿòü ó êðóòîÿðè, ì³ñöÿìè ç âèñòóïàìè êàì’ÿíèñòèõ
ïîð³ä. Íàäçâè÷àéíèé ³íòåðåñ ñòàíîâèòü ïàì’ÿòêà ïðèðîäè çàãàëüíîäåðæàâíîãî çíà÷åííÿ
”Êëåáàí-Áèöüêå â³äñëîíåííÿ”, ãîëîâíà ö³íí³ñòü ÿêîãî ïîëÿãàº ó âèõîä³ íà äåííó ïîâåðõíþ
äóæå ñòàðîäàâí³õ ïîð³ä, óòâîðåíèõ ó ïðèáåðåæíèõ ä³ëÿíêàõ ñòàðîäàâíüîãî Ïåðìñüêîãî ìî-
ðÿ. Êë³ìàò ïîì³ðíî-êîíòèíåíòàëüíèé ñòåïîâèé ³ç íåòðèâàëîþ ïîì³ðíî-ì’ÿêîþ çèìîþ òà ñó-
õèì òåïëèì ë³òîì. Ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà òåìïåðàòóðà íàéõîëîäí³øîãî ì³ñÿöÿ ñòàíîâèòü
–6,5–7°Ñ, íàéòåïë³øîãî ì³ñÿöÿ — +21,4–21,8°Ñ. Ðàéîí õàðàêòåðèçóºòüñÿ íåçíà÷íîþ
ê³ëüê³ñòþ àòìîñôåðíèõ îïàä³â: ó òåïëèé ïåð³îä ðîêó — 321 ìì, ó õîëîäíó — 163 ìì.
Ñò³éêèé ñí³ãîâèé ïîêðèâ âñòàíîâëþºòüñÿ íàïðèê³íö³ ãðóäíÿ, ðóéíóºòüñÿ íàïðèê³íö³ ëþòî-
ãî — íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ. Ç àòìîñôåðíèõ ÿâèù äëÿ òåïëîãî ïåð³îäó õàðàêòåðí³ ãðîçè
(25–30 ä³á) ³ òóìàíè äëÿ õîëîäíîãî ïåð³îäó (70 ä³á).
Ô³çè÷í³ îñîáëèâîñò³ âîäîçá³ðíî¿ òåðèòîð³¿: Òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ ðîçòàøîâàíà â ìåæàõ Äîíåöü-
êî¿ âèñî÷èíè, âîäîä³ëüíà ÷àñòèíà ÿêî¿ íàçèâàºòüñÿ Äîíåöüêèì êðÿæåì. ¯é ïðèòàìàíí³ âî-
äîä³ëüí³ õâèëÿñò³ ñòðóêòóðíî-äåíóäàö³éí³ ì³ñöåâîñò³ ç ÷îðíîçåìàìè òà äåðíîâî-êàðáîíàòíè-
ìè ´ðóíòàìè íà åëþâ³þ êîð³ííèõ ïîð³ä ïàëåîçîþ. Òåðèòîð³ºþ ÂÁÓ òå÷å ð³÷êà Áè÷îê — ë³âà
ïðèòîêà ð³÷êè Êðèâèé Òîðåöü. Ð³÷êà Áè÷îê áåðå ïî÷àòîê á³ëÿ ñåëà Íîâîîëåêñàíäð³âêà
Êðàñíîàðì³éñüêîãî ðàéîíó. Áàñåéí ð³÷êè ðîçòàøîâàíèé ó ìåæàõ çàõ³äíî¿ îêðà¿íè Äîíåöü-
êîãî êðÿæó é º õâèëÿñòèì ïëàòî, ðîç÷ëåíîâàíèì ãëèáîêèìè ð³÷êàìè òà ÿðóæíî-áàëî÷íîþ
ñ³òêîþ. Ïîáëèçó ì³ñöÿ âïàä³ííÿ â ð. Êðèâèé Òîðåöü ð³÷êà Áè÷îê çàðåãóëüîâàíà Êëåáàí-
Áèöüêèì âîäîñõîâèùåì (ïëîùåþ 650 ãà). Æèâëåííÿ ð³÷êè òà âîäîñõîâèùà â³äáóâàºòüñÿ çà
ðàõóíîê çëèâîâèõ, òàëèõ ³ äæåðåëüíèõ âîä.
Ã³äðîëîã³÷íà ö³íí³ñòü: Ã³äðîãåîëîã³÷í³ óìîâè ðàéîíó õàðàêòåðèçóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ äâîõ âî-
äîíîñíèõ ãîðèçîíò³â. Ïåðøèé ðîçòàøîâàíèé ó âåðõíüî-, ñåðåäíüî- òà íèæíüî÷åòâåðòèííèõ
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â³äêëàäàõ àëþâ³þ; ïðåäñòàâëåíèé ï³ñêàìè (â³ä äð³áíî- äî ãðóáîçåðíèñòèõ) òà ìóëàìè.
Ïåðøèé â³ä ïîâåðõí³ âîäîíîñíèé ãîðèçîíò ÷àñòêîâî çàõèùåíèé ³ ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé
äëÿ âîäîïîñòà÷àííÿ çà óìîâ ïîñò³éíîãî ðàä³îìåòðè÷íîãî êîíòðîëþ ÿêîñò³ âîäè. Ãëèáèíà çà-
ëÿãàííÿ ïîêð³âë³ âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòó — 0–5 ì. Ïîòóæí³ñòü âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòó —
2–20 ì. Ìàêñèìàëüíî ìîæëèâà ïðîäóêòèâí³ñòü êîëîäÿç³â — 1 ë/ñåê. Ì³íåðàë³çàö³ÿ ï³äçåì-
íèõ âîä — 1–3 ìã/ë. Äðóãèé âîäîíîñíèé ãîðèçîíò ðîçòàøîâàíèé ó â³äêëàäàõ êàðòàìèñüêî¿
ñâ³òè íèæíüî¿ ïåðì³. Ïðåäñòàâëåíèé àðã³ë³òàìè, àëåâðîë³òàìè, ï³ùàíèêàìè òà âàïíÿêàìè.
Âîäîíîñíèé ãîðèçîíò ïðîõîäèòü ó â³äêëàäàõ âàïíÿíî¿ òîâù³ íèæíüîãî â³ää³ëó êàðáîíó.
Ãëèáèíà çàëÿãàííÿ ïîêð³âë³ âîäîíîñíîãî ãîðèçîíòó — 5–10 ì. Ïîòóæí³ñòü âîäîíîñíîãî ãî-
ðèçîíòó — 5–80 ì. Ìàêñèìàëüíî ìîæëèâà ïðîäóêòèâí³ñòü êîëîäÿç³â — 0,5 ë/ñåê. Ì³íå-
ðàë³çàö³ÿ ï³äçåìíèõ âîä — äî 1 ã/ë.
Òèï ÂÁÓ: Ì, Î, Òð, L, Ss.
Åêîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³: Óã³ääÿ ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ ñèñòåìó âîäîòîê³â ç ðîçâèíåíîþ âèùîþ
âîäíîþ ðîñëèíí³ñòþ ç ïåðåâàãîþ àñîö³àö³¿ Phragmitetum typhosum, äî ñêëàäó ÿêî¿ âõîäÿòü: ç
ïðèáåðåæíèõ — ñõåíîïëåêò îçåðíèé Schoenoplectus lacustris, ï³âíèêè áîëîòí³ Iris pseudacorus,
îñîêè ïóõèð÷àñòà Carex vesicaria, çäóòà C. rostrata, ïîáåðåæíà C. riparia ³ ãîñòðà C. acuta, çí³ò
øîðñòêèé Epilobium hirsutum, ïëàêóíè âåðáîëèñòèé Lythrum salicaria ³ ñåðåäí³é L. intermedium;
ç âîäíèõ — êóøèð òåìíî-çåëåíèé Ceratophyllum demersum, ïóõèðíèê çâè÷àéíèé Utricularia vul-
garis, æàáóðíèê çâè÷àéíèé Hydrocharis morsus-ranae, ðÿñêà ìàëà Lemna minor, ëåïåøíÿê âåëè-
êèé Glyceria maxima, ¿æà÷à ãîë³âêà ìàëà Sparganium minimum. Ïîòåíö³àë ñàìîî÷èùåííÿ àòìî-
ñôåðè ³ ´ðóíò³â â ðàéîí³ ÂÁÓ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê âèñîêèé, âîäíèõ îá’ºêò³â — ÿê çíèæåíèé.
Ö³ííà ôëîðà: Äî ðîñëèí, çàíåñåíèõ äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè, íàëåæàòü àñòðàãàëè êðåé-
äîëþáíèé Astragalus cretophilus òà óêðà¿íñüêèé A. ucrainicus, êåëåð³ÿ Òàë³ºâà Koeleria talievii,
11 âèä³â êîâèëè òîùî; äî ªâðîïåéñüêîãî ÷åðâîíîãî ñïèñêó — àñòðàãàë øåðñòèñòîêâ³òêîâèé
Astragalus dasyanthus, êîâèëa Çàëåñüêîãî Stipa zalesskii, ñèðåí³ÿ Òàë³ºâà Syrenia talijevii òà
³íø³. Åíäåì³÷í³ òà ðåë³êòîâ³ âèäè ðîñëèí: àðóì âèäîâæåíèé Arum elongatum, êîâèëè äí³ï-
ðîâñüêà Stipa borysthenica òà Çàëåñüêîãî, âîëîøêà Òàë³ºâà Centaurea taliewii, ï³âîí³ÿ òîíêî-
ëèñòà Paeonia tenuifolia, ñîí ÷îðí³þ÷èé Pulsatilla nigricans. Äî âóçüêèõ òà âóçüêîëîêàëüíèõ åí-
äåì³â íàëåæèòü 9 âèä³â,
çîêðåìà óøàíêà äîíåöüêà
Otites donetzica, øèïøèíè
äîíåöüêà Rosa donetzica ³
ãà÷êóâàòà R. uncinella òà
³íø³. Íà òåðèòîð³¿ ÂÁÓ
çíàéäåíî 5 ðåë³êòîâèõ
âèä³â: åôåäðà äâîêîëîñ-
êîâà Ephedra distachya —
ðåë³êò òðåòèííîãî ïåð³î-
äó; ï³ñëÿëüîäîâèêîâ³ ñòå-
ïîâ³ ðåë³êòè — ìèãäàëü
ñòåïîâèé Amygdalus nana,
ãàäþ÷íèê çâè÷àéíèé
Filipendula vulgaris, êèòÿò-
êè ñèá³ðñüê³ Polygala
sibirica, êîâèëà óê-
ðà¿íñüêà Stipa ucrainica. 
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Ö³ííà ôàóíà: Â ìåæàõ ÂÁÓ ³ ïðèëåãëèõ òåðèòîð³é òðàïëÿºòüñÿ 205 âèä³â õðåáåòíèõ, ùî
îá’ºäíóþòüñÿ â 62 ðîäèíè ³ 5 êëàñ³â. Òóò ïîøèðåí³ 26 âèä³â ññàâö³â, 144 âèäè ïòàõ³â, 6 âèä³â
ïëàçóí³â, 3 âèäè çåìíîâîäíèõ, 26 âèä³â ðèá. Äî ×åðâîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè çàíåñåíî 12 âèä³â
òâàðèí. Íà àêâàòîð³ÿõ ÂÁÓ º êîëîí³¿ îíäàòðè Îndatra zibethicus, à íà ïðèëåãëèõ äî íèõ òå-
ðèòîð³ÿõ òðàïëÿþòüñÿ êîçóëÿ ºâðîïåéñüêà Capreolus capreolus òà ñâèíÿ äèêà Sus scropha.
Âîäîéìè ÂÁÓ º ì³ñöåì íàãóëó, íåðåñòó ³ çèì³âë³ áëèçüêî 26 âèä³â ðèá: ùóêè çâè÷àéíî¿ Esox
lucius, ïë³òêè çâè÷àéíî¿ Rutilus rutilus, âåðõîâîäêè Alburnus alburnus, ãîëîâíÿ Leuciscus cepha-
lus, â³âñÿíêè Leucaspius delineatus, êàðàñÿ ñð³áëÿñòîãî Carassius gibelio, êðàñíîï³ðêè Scardi-
nius erythrophthalmus, ñóäàêà çâè÷àéíîãî Lucioperca lucioperca, ñîìà ºâðîïåéñüêîãî Silurus
glanis, ëèíà îçåðíîãî T. tinca, ëÿùà çâè÷àéíîãî Abramis brama òà ³íøèõ.
Ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ö³ííîñò³: Ó ìåæàõ ÂÁÓ àðõåîëîãè çíàéøëè êðåìåíåâ³ íàêîíå÷íè-
êè ñòð³ë åíåîë³òó (ì³äíîêàì’ÿíå ñòîë³òòÿ, 6–4 òèñ. äî í.å.), óëàìêè êàì’ÿíèõ ñîêèð áðîí-
çîâîãî ñòîë³òòÿ (3–2 òèñ. äî í.å.). Çíàõ³äêè ôðàãìåíò³â êåðàì³êè íà ïðèáåðåæíèõ ìàéäàí-
÷èêàõ ³ òåðàñàõ ñó÷àñíîãî âîäîñõîâèùà ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî öÿ ì³ñöåâ³ñòü ó ìèíóëîìó áóëà
çàéíÿòà ïîáóòîâèìè ïîñåëåííÿìè, â³ê ÿêèõ äàòóþòüñÿ 2–1 òèñÿ÷îë³òòÿì äî í.å. Ó äåÿêèõ
ì³ñöÿõ íà ïîâåðõí³ òðàïëÿþòüñÿ óëàìêè ðàííüîñåðåäíüîâ³÷íèõ àìôîð ³ ãîðùèê³â ñàëòî-
âî-ìàÿöêî¿ êóëüòóðè ðàííüîãî ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ IX-X ñò. Ìàñîâå çàñåëåííÿ òà îñâîºííÿ òå-
ðèòîð³¿ áàñåéíó ð. Êàçåííèé Òîðåöü ïî÷àëîñü ó äðóã³é ïîëîâèí³ XVII ñò. Çàñíîâóþòüñÿ
ïîñò³éí³ ïîñåëåííÿ, íàáóâàþòü ïîøèðåííÿ ðîçîðþâàííÿ, ñ³íîêîñ³ííÿ, âèðóáóâàííÿ ë³ñó.
Òåðèòîð³ÿ óã³äü ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç ³ñòîð³ºþ â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî. Ìàéæå ç 1500 ð. â öàðñü-
êèõ ãðàìîòàõ ïðî ìåæ³ êîçàöüêèõ âîëüíîñòåé, âèäàíèõ â³éñüêó Çàïîðîçüêîìó,
çóñòð³÷àºòüñÿ íàçâà ”Óðî÷èùå ð³÷êè Áè÷îê”, ç 1600 ð. — ”Êëåíèíà”, à ç 1720 ð. — ”Êëå-
áàí-Áèê”. Íåïîäàë³ê â³ä ì³ñöÿ çëèòòÿ ð³÷îê Áè÷îê òà Êðèâèé Òîðåöü çíàõîäèëàñü êîçàöü-
êà çàñòàâà ”Çàë³çíà”, íàçâó ÿêî¿ â íàø ÷àñ íîñèòü íåâåëèêå ñåëèùå á³ëÿ ì. Äçåðæèíñüê.
Áóêâàëüíèé ïåðåêëàä íàçâè ïàðêó ìàº á³ëüø ïðîçà¿÷íó îñíîâó. Ïåðøå ñëîâî îçíà÷àº êîâ-
áàíþ, ÿìó íà ð³÷ö³, à äðóãå — ð³âíèíó ì³æ âåðøèíàìè äâîõ ïàãîðá³â, ùî ä³éñíî â³äïîâ³äàº
õàðàêòåðíèì ðèñàì ì³ñöåâîñò³.
Çåìëåâîëîä³ííÿ/âëàñí³ñòü íà çåìëþ: ÂÁÓ: äåðæàâíà ðåã³îíàëüíà âëàñí³ñòü Êîñòÿíòèí³âñü-
êîãî ðàéîíó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. Ç ï³âíî÷³ ÂÁÓ ìåæóº ³ç çåìëÿìè ²ëë³÷³âñüêî¿ òà Êàòåðèí³â-
ñüêî¿ ñ³ëüñüêèõ ðàä, ç³ ñõîäó — ³ç çåìëÿìè Êàòåðèí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, ç ï³âäíÿ — ³ç çåì-
ëÿìè Êàòåðèí³âñüêî¿ òà Îëåêñàíäðî-Êàëèí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêèõ ðàä, ³ç çàõîäó — ³ç çåìëÿìè
Îëåêñàíäðî-Êàëèí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. Ïðèëåãë³ çåìë³: óã³ääÿ òà íàâêîëèøí³é ïðîñò³ð º
çåìëÿìè âîäíîãî, ë³ñîâîãî ôîíäó òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ çíàõîäÿòüñÿ ó
äåðæàâí³é âëàñíîñò³, ïåðåäàí³ â êîðèñòóâàííÿ ðÿäó çåìëåêîðèñòóâà÷³â. 
Ïîòî÷íå çåìëåêîðèñòóâàííÿ (âêëþ÷àþ÷è âîäîêîðèñòóâàííÿ): ÂÁÓ: ïðîâîäèòüñÿ ë³ñîãîñ-
ïîäàðñüêà òà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü, îðãàí³çóºòüñÿ ìèñëèâñòâî, ñ³íîêîñ³ííÿ, çàõî-
äè ³ç çàáåçïå÷åííÿ ïîæåæíî¿ áåçïåêè òîùî.
×èííèêè (êîëèøí³, íèí³øí³ àáî ïîòåíö³éí³), ÿê³ íåãàòèâíî âïëèâàþòü íà åêîëîã³÷íèé
õàðàêòåð óã³ääÿ, âêëþ÷àþ÷è çì³íè ó ïðèðîäîêîðèñòóâàíí³ àáî ïðîåêòè ðîçâèòêó: Äî îñ-
òàííüîãî ÷àñó òåðèòîð³ÿ ÂÁÓ ³ ñóì³æí³ çåìë³ áóëè îñâîºí³ ëþäèíîþ ³ âèêîðèñòîâóâàëèñü
äëÿ âåäåííÿ ñ³ëüñüêîãî òà ë³ñîâîãî ãîñïîäàðñòâà, ïðîêëàäàííÿ ³íôðàñòðóêòóðíî¿ ìåðåæ³: àâ-
òîäîð³ã, àì³àêîïðîâîäó, íàôòîïðîâîäó, âèñîêîâîëüòíî¿ ë³í³¿ òîùî. Ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü
íåãàòèâíî âïëèíóëà íà á³îð³çíîìàí³òòÿ, âèòèñêàþ÷è ³ çì³íþþ÷è êîð³íí³ âèäè ôàóíè ³ ôëî-
ðè íà ñèíàíòðîïí³ òà àäâåíòèâí³ âèäè. Íåãàòèâíèé àíòðîïîãåííèé âïëèâ ñïðàâëÿþòü ïðî-
ìèñëîâ³ ï³äïðèºìñòâà ì³ñò Êîñòÿíòèí³âêà, Äðóæê³âêà, Êðàìàòîðñüê ³ Äçåðæèíñüê. Â óã³ää³
³ íà ïðèëåãëèõ òåðèòîð³ÿõ òðàïëÿþòüñÿ âèïàäêè íåðåãóëüîâàíîãî ðèáàëüñòâà, ìèñëèâñòâà
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(áðàêîíüºðñòâà), ñ³íîêîñ³ííÿ, âèïàñàííÿ õóäîáè, çáîðó ãðèá³â òà ë³êàðñüêèõ òðàâ, à òàêîæ
ïîáóòîâå çàñì³÷åííÿ â³äïî÷èâàþ÷èìè.
Âæèò³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ðåãóëþâàííÿ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ç áîêó
àäì³í³ñòðàö³¿ ÐËÏ ”Êëåáàí-Áèê”. Ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü ³ çàõîäè ùîäî çáåðåæåííÿ
äîâê³ëëÿ ðåãóëþþòüñÿ Ïîëîæåííÿì ïðî ÐËÏ.
Çàïðîïîíîâàí³, àëå ùå íå âèêîíàí³ ïðèðîäîîõîðîíí³ çàõîäè: Ñêëàäí³ñòü çáåðåæåííÿ åêî-
ñèñòåì óã³ääÿ íàâ³òü ïðè çàïîâ³äíîìó ñòàòóñ³ ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíè â äàíèé ÷àñ íåïîâí³.
Çàðàç ñòåïîâèõ êîïèòíèõ çàëèøèëîñÿ âêðàé ìàëî, ÷èñåëüí³ñòü ðèþ÷èõ ãðèçóí³â ï³ä³ðâàíà
áàãàòîð³÷íèì âíåñåííÿì õ³ì³÷íèõ äîáðèâ. Òîìó ºäèíîþ ³ì³òàö³ºþ ö³º¿ ïðèðîäíî¿ ôóíêö³¿
ñòåïîâèõ åêîñèñòåì çàëèøàºòüñÿ âèïàñàííÿ äîìàøíüî¿ õóäîáè, ðîçâèòîê êîíÿðñòâà. Ãî-
ëîâíå çàâäàííÿ ÂÁÓ ó ïëàí³ çáåðåæåííÿ á³îð³çíîìàí³òòÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá ïåðåòâîðèòè
éîãî ó ôîðïîñò ïðîòèñòîÿííÿ ïðîöåñàì ïîøèðåííÿ ïóñòåë³. 
Ïîòî÷í³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òà ìîæëèâîñò³: Íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ïðîâîäÿòü ôàõ³âö³ Äî-
íåöüêîãî áîòàí³÷íîãî ñàäó, ÍÀÍÓ, Óêðà¿íñüêîãî ñòåïîâîãî çàïîâ³äíèêà, Ëóãàíñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ëàáîðàòîð³¿ êàäàñòðó ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â, îá’ºêò³â òà òåðèòîð³é Ëóãàíñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ”Çåëåíèé ñâ³ò”.
Íèí³øí³é ñòàí ïðèðîäîîõîðîííî¿ îñâ³òè: Åï³çîäè÷íî ïðîâîäÿòüñÿ îñâ³òí³ çàõîäè äëÿ øêî-
ëÿð³â ì³ñöåâèõ øê³ë.
Íèí³øí³é ñòàí ðåêðåàö³¿ ³ òóðèçìó: Îðãàí³çàö³þ äîçâ³ëëÿ, îçäîðîâëåííÿ, òóðèçìó ïëàíóº ³
çä³éñíþº àäì³í³ñòðàö³ÿ ÐËÏ.
Þðèñäèêö³ÿ: Òåðèòîð³àëüíà — Äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ â Äîíåöüê³é îáëàñò³. Çåìëåâëàñ-
íèê — ²ëë³÷³âñüêà, Êàòåðèí³âñüêà òà Îëåêñàíäðî-Êàëèí³âñüêà ñ³ëüñüê³ ðàäè Êîñòÿí-
òèí³âñüêîãî ðàéîíó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³.
Îðãàí óïðàâë³ííÿ: Ðåã³îíàëüíèé ëàíäøàôòíèé ïàðê ”Êëåáàí-Áèê”. Àäðåñà: ïðîñï. Ëîìîíî-
ñîâà, 156, ì. Êîñòÿíòèí³âêà, Äîíåöüêà îáëàñòü, 85014, òåë./ ôàêñ: (06272) 66 184.
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Додаток 1

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 23 листопада 1995 р. № 935

Київ

Про заходи щодо охорони водно#болотних
угідь, які мають міжнародне значення

З метою збереження унікальних природних комплексів водно�болотних угідь, які згідно з
критеріями Рамсарської конвенції 1971 року мають природоохоронну, рекреаційну, наукову,
естетичну цінність та міжнародне значення головним чином як місця оселень водоплавних
птахів, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити перелік водно�болотних угідь, які мають міжнародне значення головним чи�
ном як місця оселень водоплавних птахів, згідно з додатком.

2. Головному управлінню геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України,
Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки разом з
Урядом Автономної Республіки Крим, Волинською, Донецькою, Запорізькою, Одеською, Ми�
колаївською, Херсонською обласними державними адміністраціями до 1 січня 1997 р. забез�
печити нанесення на карту меж водно�болотних угідь, зазначених у додатку.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів Української РСР від 26
лютого 1976 р. № 106 ”Про заходи по поширенню охорони водно�болотних угідь, які мають
міжнародне значення головним чином як місця оселень водоплавних птахів” (ЗП УРСР,
1976 р., № 3, ст.7).

Прем'єр�міністр України Є. МАРЧУК

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 19
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Додаток 2

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 1995 р. № 935

ПЕРЕЛІК
водно#болотних угідь, які мають міжнародне значення
головним чином як місця оселень водоплавних птахів

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Водно#болотні угіддя України

270

Íàçâà âîäíî -áîëîòíèõ óã³äü  Îð³ºíòîâíà 
ïëîùà, ãåêòàð³â  

Ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ  

Îäåñüêà îáëàñòü  
Îçåðî Êóãóðëóé  6500  Ðåí³éñüêèé òà ²çìà¿ëüñüêèé ðàéîíè  
Îçåðî Êàðòàë  500 Ðåí³éñüêèé ðàéîí  
Ê³ë³éñüêå ãèðëî  32800  Ê³ë³éñüêèé ðàéîí  
Îçåðî Ñàñèê  21000  Ê³ë³éñüêèé òà Òàò àðáóíàðñüêèé ðàéîíè  
Ñèñòåìà îçåð Øàãàíè -Àë³áåé -Áóðíàñ  19000  Òàòàðáóíàðñüêèé ðàéîí  

Ìåæèð³÷÷ÿ Äí³ñòðà -Òóðóí÷óêà  7600  Á³ëÿ¿âñüêèé òà Á³ëãîðîä -Äí³ñòðîâñüêèé 
ðàéîíè  

Ï³âí³÷íà ÷àñòèíà Äí³ñòðîâñüêîãî ëèìàíó  20000  
Îâ³ä³îïîëüñüêèé òà Á³ëãîðîä -
Äí³ñòðîâñüêèé ðàéîíè  

Îäåñüêà òà Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñò³  
Òèë³ãóëüñüêèé ëèìàí  

26000  
Êîì³íòåðí³âñüêèé, Áåðåç³âñüêèé, 
Áåðåçàíñüêèé ðàéîíè  

Õåðñîíñüêà îáëàñòü  
Äåëüòà ð. Äí³ïðà  26000  Ãîëîïðèñòàíñüêèé òà Á³ëîçåðñüêèé ðàéîíè  
Òåíäð³âñüêà çàòîêà  38000  Ãîëîïðèñòàíñüêèé ðàéîí  

Õåðñîíñüê à îáëàñòü òà Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì  

Êàðê³í³òñüêà òà Äæàðèëãàöüêà çàòîêè  87000  
Ñêàäîâñüêèé, Êàëàí÷àöüêèé, 
Êðàñíîïåðåêîïñüêèé, Ðîçäîëüíåíñüêèé 
ðàéîíè  

Öåíòðàëüíèé Ñèâàø  80000  Íîâîòðî¿öüêèé òà Äæàíêîéñüêèé ðàéîíè  

Ñõ³äíèé Ñèâàø  165000  
Äæàíêîéñüêèé, Íèæíüîã³ðñüêèé, 
Ñîâºòñüêèé, Ê³ðîâñüêèé,  
Ëåí³íñüêèé, Ãåí³÷åñüêèé ðàéîíè  

Õåðñîíñüêà òà Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñò³  
ßãîðëèöüêà çàòîêà  34000  Ãîëîïðèñòàíñüêèé òà Î÷àê³âñüêèé ðàéîíè  

Çàïîð³çüêà îáëàñòü  
Ìîëî÷íèé ëèìàí  22400  Ìåë³òîïîëüñüêèé òà ßêèì³âñüêè é ðàéîíè  

Êîñà Îáèòî÷íà òà çàòîêà Îáèòî÷íà  2000  
Ïðèìîðñüêèé ðàéîí  
 

Ãèðëî ð. Áåðäè, êîñà Áåðäÿíñüêà òà 
çàòîêà Áåðäÿíñüêà  

1800  Áåðäÿíñüêèé ðàéîí  

Äîíåöüêà îáëàñòü  
Çàòîêà Á³ëîñàðàéñüêà òà êîñà 
Á³ëîñàðàéñüêà  2000  

Ïåðøîòðàâíåâèé ðàéîí  

Çàòîêà Êðèâà òà êîñà Êð èâà  1400  Íîâîàçîâñüêèé ðàéîí  
Âîëèíñüêà îáëàñòü  

Øàöüê³ îçåðà  32850  Øàöüêèé ðàéîí  
Çàïëàâà ð. Ïðèï'ÿò³  12000  Ëþáåø³âñüêèé, Ðàòí³âñüêèé ðàéîíè  

Çàïëàâà ð. Ñòîõîäó  10000  
Ëþáåø³âñüêèé, Êàì³íü -Êàøèðñüêèé, 
Êîâåëüñüêèé, Ìàíåâèöüêèé ðàéîíè  

 



Додаток 3

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 29 серпня 2002 р. № 1287

Київ

Про Порядок надання водно#болотним угіддям 
статусу водно#болотних угідь міжнародного значення

З метою реалізації положень Закону України ”Про участь України в Конвенції про водно�бо�
лотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водо�
плавних птахів” (437/96�вр) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання водно�болотним угіддям статусу водно�болотних угідь
міжнародного значення (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 8 люто�
го 1999 р. № 66 (166�99�п) ”Про затвердження Положення про водно�болотні угіддя загально�
державного значення” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 6, ст. 198).

Прем'єр�міністр України А. КІНАХ

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 29 серпня 2002 р. № 1287

ПОРЯДОК
надання водно#болотним угіддям статусу водно#болотних угідь міжнародного значення

1. Цей Порядок визначає процедуру надання водно�болотним угіддям статусу міжнародного
значення відповідно до критеріїв Конвенції про водно�болотні угіддя, що мають міжнародне
значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (995_031).

2. Статус водно�болотних угідь міжнародного значення може бути надано цінним природ�
ним комплексам боліт, заплавних лук і лісів, а також водних об'єктів — природних або штуч�
но створених, постійних чи тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонкуватих чи со�
лоних, у тому числі морським акваторіям, що знаходяться у межах територій та об'єктів
природно�заповідного фонду, земель водного та лісового фонду України.

3. Статус водно�болотних угідь міжнародного значення може бути надано:
1) за типовістю, рідкісністю або унікальністю — природним чи напівприродним (штучним)

типам водно�болотних угідь біогеографічного регіону;
2) за видами рослин і тварин, які перебувають під загрозою зникнення в усьому світі:

середовищам існування вразливих видів, видів та екологічних угруповань, які, перебува�
ють під загрозою зникнення;

особливо цінним як середовища для підтримання біологічного різноманіття регіону;
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особливо цінним як середовища існування видів рослин і тварин на критичних стадіях їх
життєвого циклу;

3) за регулярним перебуванням водно�болотних птахів:
місцям регулярного перебування понад 20 тис. особин водно�болотних птахів;
місцям регулярного перебування не менш як 1 відсотка біогеографічної популяції одного

виду або підвиду водоплавних птахів;
4) за станом іхтіофауни:

особливо цінним як середовища для підтримання певного співвідношення видів риб, їх
вікової структури, що загалом визначає цінність водно�болотних угідь, їх біологічне
різноманіття;

важливим місцям нересту, нагулу чи зимівлі місцевих видів риб, які мають вирішальне
значення для підтримання їх популяцій.

4. Визначення водно�болотних угідь, що можуть бути заявленими для надання їм статусу
водно�болотних угідь міжнародного значення, здійснюється Мінекоресурсів за поданням на�
укових установ, громадських організацій, інших заінтересованих підприємств, установ, ор�
ганізацій та громадян. Для розгляду цих пропозицій у Мінекоресурсів може утворюватися ек�
спертна рада.

5. Подання повинне містити обґрунтування відповідності водно�болотного угіддя встанов�
леним критеріям, відомості про місцезнаходження, розмір площі, характер використання, ко�
ристувачів (власників) земельних ділянок та інших природних ресурсів, відповідний карто�
графічний матеріал згідно з проектами землеустрою.

6. Мінекоресурсів у місячний термін розглядає подання на відповідність заявленого водно�
болотного угіддя встановленим критеріям і погоджує питання щодо надання йому статусу
водно�болотного угіддя міжнародного значення з центральним органом виконавчої влади, у
підпорядкуванні якого перебуває це угіддя, користувачами (власниками) земельної ділянки
та інших природних ресурсів, органом місцевого самоврядування, після чого відповідні ма�
теріали разом з проектом відповідного рішення подаються для погодження до Кабінету
Міністрів України.

7. Після погодження Кабінетом Міністрів України Мінекоресурсів готує відповідні ма�
теріали українською та англійською мовами і надсилає їх згідно з офіційною процедурою до
Бюро Конвенції про водно�болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином
як середовища існування водоплавних птахів для розгляду питання про внесення водно�бо�
лотного угіддя до Списку водно�болотних угідь міжнародного значення.

8. Після надання заявленому водно�болотному угіддю статусу водно�болотного угіддя
міжнародного значення Мінекоресурсів повідомляє про це заінтересований центральний ор�
ган виконавчої влади, користувачів (власників) земельних ділянок та інших природних ре�
сурсів, орган місцевого самоврядування та надсилає їм копію міжнародного сертифіката.

9. Охорона і користування природними ресурсами водно�болотних угідь (їх ділянок) міжна�
родного значення, що перебувають у межах територій і об'єктів природно�заповідного фонду,
земель водного та лісового фонду, здійснюються відповідно до законодавства.

10. На всі водно�болотні угіддя міжнародного значення складаються паспорти, ведення яких
покладається на адміністрації установ природно�заповідного фонду, у межах яких знаходяться
ці угіддя, а у разі їх знаходження за межами територій природних заповідників, біосферних за�
повідників і національних природних парків — на територіальні органи Мінекоресурсів за по�
годженням з користувачами (власниками) земельних ділянок та інших природних ресурсів.
Структуру, зміст та порядок заповнення паспорта визначає Мінекоресурсів.
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11. Мінекоресурсів та його територіальні органи за погодженням з користувачами (власни�
ками) земельних ділянок та інших природних ресурсів забезпечують установлення спеціаль�
них знаків на межах водно�болотних угідь міжнародного значення.

Межі водно�болотних угідь міжнародного значення наносяться на плани та карти
відповідних земельних ділянок.

12. Контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства в межах водно�бо�
лотних угідь міжнародного значення здійснюється Мінекоресурсів та його територіальними
органами відповідно до законодавства.
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Додаток 4

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З

27.12.2002 № 524

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2003 р. за № 40/7361

Про затвердження Структури,
змісту і порядку ведення паспорта

водно#болотного угіддя міжнародного значення

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1287 (1287�
2002�п) ”Про Порядок надання водно�болотним угіддям статусу водно�болотних угідь міжна�
родного значення” та з метою удосконалення управління у сфері охорони і раціонального ви�
користання водно�болотних угідь 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Структуру, зміст та порядок ведення паспорта водно�болотного угіддя міжна�
родного значення, що додаються.

2. Державній службі заповідної справи (Леоненку В.Б.), Республіканському комітету Авто�
номної Республіки Крим з екології та природних ресурсів (Лєсову О.М.), начальникам Дер�
жавних управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі за�
безпечувати організацію робіт щодо надання водно�болотним угіддям статусу
водно�болотних угідь міжнародного значення, їх охорони та раціонального використання.

3. Скасувати накази від 16.04.1999 р. № 89 ”Про збереження водно�болотних угідь загально�
державного та міжнародного значення” та від 19 листопада 2002 року № 446 ”Про збережен�
ня водно�болотних угідь міжнародного значення”.

4. Державній службі заповідної справи (Леоненку В. Б.) забезпечити у 5�денний термін дер�
жавну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Гриценка
А. В.

Міністр В. Я. Шевчук
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України
27.12.2002 № 524

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2003 р. за № 40/7361

СТРУКТУРА,
зміст та порядок ведення паспорта

водно#болотного угіддя міжнародного значення

1. Загальні положення
Паспорт водно�болотного угіддя міжнародного значення (далі — Паспорт) є документом,

що складається з метою забезпечення контролю за станом цього угіддя. Структура і зміст
Паспорта відповідають вимогам Конвенції про водно�болотні угіддя, що мають міжнародне
значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (995_031), що є
чинною для України у відповідності до Закону України від 29 жовтні 1996 року № 437/96�
ВР (437/96�вр) ”Про участь України в Конвенції про водно�болотні угіддя, що мають міжна�
родне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів”.

2. Структура і зміст Паспорта
2.1. Назва водно�болотного угіддя міжнародного значення.
2.2. Природоохоронний статус, категорія території або об'єкту природно�заповідного фонду

України.
2.3. Назва і місцезнаходження органу Міністерства екології та природних ресурсів України

на місцях або адміністрації установи природно�заповідного фонду, що відповідає за збережен�
ня угіддя.

2.4. Адміністративне місцезнаходження (область, район, найближчі населені пункти).
2.5. Географічне місцезнаходження (координати центру водно�болотного угіддя, середнє

значення максимальної та мінімальної висоти над рівнем моря).
2.6. Загальна площа водно�болотного угіддя (в га) та площа його частини, яка належить до

територій природно�заповідного фонду, їх функціональних зон.
2.7. Відмітити ознаки, що відповідають угіддю: морське, солоноватоводне, прісне; постійне

заповнення водою, тимчасові сезонні розливи; морська затока, ділянка річки, озеро, струмок,
джерело, ставок, канава; дельта, естуарій, лиман; верхове болото, низинне болото, заболочений
ліс, безліса заплава; ділянки з домінуванням деревних порід, ділянки з домінуванням кущів;
ділянки з домінуванням трав'яних рослин; піщані коси, скелі, розсипи каміння, наявність пе�
чер, наявність підводних карстів; вказати інше.

2.8. Критерії Конвенції про водно�болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним
чином як середовища існування водоплавним птахів (995_031), згідно з якими водно�болотне
угіддя віднесене до переліку міжнародних.

2.9. Картосхема водно�болотного угіддя (масштаб не менше 1:50 000).
2.10. Фізико�географічні особливості (походження, геологічні, геоморфологічні, гідро�

логічні, типи ґрунтів, характеристики якості води, глибина, зміни рівня води, дані про тери�
торію водозбору, кліматичні умови тощо).
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2.11. Гідрологічні особливості (показники витрат ріки або запасів води у водоймі, режим жив�
лення, підземні джерела, характеристика зимового та паводкового періодів, наноси тощо).

2.12. Характеристика флори та рослинності (найбільш поширені, ендемічні, рідкісні та зни�
каючі види та рослинні угруповання, що занесені до Червоної книги України, Зеленої книги
України, міжнародних переліків, площі їх поширення тощо).

2.13. Характеристика фауни (найбільш поширені, ендемічні, рідкісні та зникаючі види, що
занесені до Червоної книги України, міжнародних переліків, площі їх поширення тощо).

2.14. Культурні цінності території (зокрема об'єкти культурної спадщини, культові споруди,
археологічні знахідки тощо).

2.15. Перелік користувачів та власників землі:
а) в межах угіддя;
б) на суміжних територіях.

2.16. Способи використання земель (дати перелік видів господарської діяльності, обсяги ви�
користання природних ресурсів):

а) в межах угіддя;
б) на суміжних землях.

2.17. Чинники (минулі, сучасні або потенційні) несприятливого для угідь впливу, включаю�
чи зміни в природокористуванні або проекти розвитку:

а) в межах угіддя;
б) на суміжних землях у зоні впливу.

2.18. Перелік управлінських документів щодо об'єкта.
2.19. Заходи щодо збереження угіддя, які запропоновані.
2.20. Проведення наукових досліджень.
2.21. Стан природоохоронної пропаганди та освіти (наявність візит�центрів, пунктів спосте�

реження, інформаційних буклетів, співпраця з навчальними закладами та природоохоронни�
ми центрами, громадськими екологічними організаціями та інше).

2.22. Стан рекреації та туризму (облаштування місць рекреації і туризму, характеристика ту�
ристичних маршрутів та екологічних стежин у межах угіддя, відвідуваність тощо).

2.23. Хто та коли заповнив паспорт (прізвище та місцезнаходження особи, посада, назва та
місцезнаходження організації).

2.24. Термін дії Паспорта — 10 років, але кожного року до нього вносяться необхідні зміни у
вигляді додатків.

2.25. Бібліографічні джерела (тільки наукові та технічні): прізвища та ініціали авторів, назва
видання, видавництво, рік, том/випуск, сторінки.

3. Порядок ведення паспорта водно�болотного угіддя міжнародного значення
3.1. Паспорт є документом, який затверджується Республіканським комітетом з екології

та природних ресурсів Автономної республіки Крим, Державними управліннями екології та
природних ресурсів в областях, містах Києві та Севастополі (далі — Відповідальний
підрозділ).

3.2. Ведення Паспорта покладається на адміністрації установ природно�заповідного фон�
ду, у межах яких знаходяться ці угіддя, а у разі їх знаходження за межами територій при�
родних заповідників, біосферних заповідників і національних природних парків — на
Відповідальний підрозділ (за погодженням з користувачами (власниками) земельних діля�
нок та інших природних ресурсів), який включає щорічно в плани своєї роботи організацію
робіт щодо контролю за станом збереження водно�болотних угідь міжнародного значення.
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3.3. Відповідальний підрозділ подає пропозиції для проведення аналізу якості води в межах
водно�болотних угідь міжнародного значення до лабораторій органів Міністерства екології та
природних ресурсів на місцях.

3.4. Відповідальний підрозділ співпрацює з головними організаціями щодо проведення
досліджень і моніторингу за екологічним станом водно�болотних угідь міжнародного значен�
ня (додаток) та іншими науковими та громадськими установами і організаціями.

3.5. Паспорти заповнюються протягом року після внесення водно�болотного угіддя до Спи�
ску водно�болотних угідь міжнародного значення згідно з процедурою Бюро Конвенції про
водно�болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існу�
вання водоплавних птахів (995_031). Їх копії передаються до Державної служби заповідної
справи Мінекоресурсів України.

3.6. Періодично, через 2 роки, на підставі проведених досліджень, до Паспорта вносяться
відповідні записи.

3.7. Республіканський комітет з екології та природних ресурсів Автономної республіки
Крим, Державних управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та Сева�
стополі щорічно, до 1 грудня, звітують перед Міністерством екології та природних ресурсів
про зміни в екологічному стані водно�болотних угідь та вжиті заходи щодо охорони і збере�
ження, стан використання природних ресурсів, проведені дослідження, загрози, що виникли
за звітний період, а у разі необхідності (значного негативного впливу на угіддя, стихійних
явищ тощо), коли недостатньо місцевих рішень, терміново вносять відповідні пропозиції до
Мінекоресурсів України.

Начальник Державної служби заповідної справи В. Б. Леоненко
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Додаток 5

Додаток до п. 3.4 Структури, змісту та порядку ведення
паспорта водно#болотного угіддя міжнародного значення

ГОЛОВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
щодо проведення досліджень і моніторингу за екологічним станом водно#болотних угідь

міжнародного значення
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Óñòàíîâà  Âîäíî -áîëîòíå óã³ääÿ  

Äóíàéñüêèé á³îñôåðíèé çàïîâ³äíèê  

Îçåðî Êóãóðëóé  
Îçåðî Êàðòàë  
Ê³ë³éñüêå ãèðëî  
Îçåðî Ñàñèê  
Ñèñòåìà îçåð Øàãàíè -Àë³áåé -Áóðíàñ  

Îäåñüêèé óí³âåðñèòåò ³ì. ². ². Ìå÷í³êîâà (çà çãîäîþ)  Ìåæèð³÷÷ÿ Äí³ñòðà -Òóðóí÷óêà  
Ï³âí³÷íà ÷àñòèíà Ä í³ñòðîâñüêîãî ëèìàíó  

Äèðåêö³ÿ Òèëèãóëüñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî 
ëàíäøàôòíîãî ïàðêó  

Òèëèãóëüñüêèé ëèìàí  

Õåðñîíñüêèé ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò (çà çãîäîþ)  Äåëüòà ð. Äí³ïðà  

×îðíîìîðñüêèé á³îñôåðíèé çàïîâ³äíèê  Òåíäð³âñüêà çàòîêà  
ßãîðëèöüêà çàòîêà  

Êðèìñüêèé ïðè ðîäíèé çàïîâ³äíèê  Êàðê³í³òñüêà òà Äæàðèëãàöüêà çàòîêè  

Àçîâî -Ñèâàñüêèé íàö³îíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê  
Öåíòðàëüíèé Ñèâàø  
Ñõ³äíèé Ñèâàø  

Àçîâî -×îðíîìîðñüêà ì³æâ³äîì÷à îðí³òîëîã³÷íà 
ñòàíö³ÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè (çà çãîäîþ)  

Ìîëî÷íèé ëèìàí  
Êîñà Îáèò³÷íà òà çàòîêà Îáèò³÷íà  
Ãèðëî ð. Áåðäè, êîñà Áåðäÿíñüêà òà çàòîêà 
Áåðäÿíñüêà  

Ðåã³îíàëüíèé ëàíäøàôòíèé ïàðê "Ìåîòèäà"  Çàòîêà Á³ëîñàðàéñüêà òà êîñà Á³ëîñàðàéñüêà  
Çàòîêà Êðèâà òà êîñà Êðèâà  

Øàöüêèé íàö³îíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê  Øàöüê³ îçåðà  

Ðåã³îí àëüíèé ëàíäøàôòíèé ïàðê "Ïðèï'ÿòü -Ñòîõ³ä"  Çàïëàâà ð. Ïðèï'ÿòü  
Çàïëàâà ð. Ñòîõ³ä  

Ãîëîâíà îðãàí³çàö³ÿ, â³äïîâ³äàëüíà çà êîîðäèíàö³þ 
íàóêîâèõ äîñë³äæåíü òà ìîí³òîðèíãó , – ²íñòèòóò 
çîîëîã³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè  

 

 



Додаток 6

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

УКРАЇНИ
Н А К А З

11 квітня 2005 р. м. Київ № 131

Про охорону водно#болотних
угідь міжнародного значення

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1287 (1287�
2002�п) ”Про Порядок надання водно�болотним угіддям статусу водно�болотних угідь міжна�
родного значення” та наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 27.12.02
№ 524 ”Про затвердження Структури, змісту і порядку ведення паспорта водно�болотного
угіддя міжнародного значення” (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2003
р. за № 40/7361) та з метою забезпечення збереження водно�болотних угідь, яким 29 липня
2004 р. Бюро Конвенції про водно�болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним
чином як середовище існування водоплавних птахів, надано статус водно�болотних угідь
міжнародного значення, 

НАКАЗУЮ:

1. Державним управлінням екології та природних ресурсів в Закарпатській, Рівненській,
Житомирській, Сумській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській областях, Реско�
мекоресурсів Автономної Республіки Крим та адміністраціям біосферних, природних за�
повідників та національних природних парків, на територіях яких знаходяться водно�болотні
угіддя міжнародного значення, у відповідності до Додатку:

— забезпечити охорону, раціональне використання та відтворення біологічного та ланд�
шафтного різноманіття водно�болотних угідь міжнародного значення;

— розробити та затвердити паспорти водно�болотних угідь міжнародного значення;
— щорічно, до 1 грудня, звітувати перед Мінприроди України щодо стану збереження вод�

но�болотних угідь міжнародного значення (наказ Мінприроди України від 27.12.02
№ 524). 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра А.Гриценка.

Міністр П. Ігнатенко

Додатки

279



Додаток 7 

Додаток до наказу 
Мінприроди від 11.04.2005 р. № 131 

Установи природно#заповідного фонду України, на території яких знаходяться водно#бо#
лотні угіддя, яким 29 липня 2004 р. Бюро Конвенції про водно#болотні угіддя, що мають
міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів, на#

дано статус водно#болотних угідь міжнародного значення.

Водно#болотні угіддя України
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Óñòàíîâà ïðèðîäíî -çàïîâ³äíîãî 
ôîíäó Óêðà¿íè  Íàçâà òà ïëîùà óã³ääÿ  

Çàêàðïàòñüêà îáëàñòü  

Íàö³îíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê 
„Ñèíåâèð”  Îçåðî Ñèíåâèð, 29 ãà  

Ð³âíåíñüêà îáëàñòü  

Ð³âíåíñüêèé ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê  Òîðô‘ÿíî -áîëîòíèé ìàñèâ Ïåðåáðîäè, 12718 ãà  

Æèòîìè ðñüêà îáëàñòü  

Ïîë³ñüêèé ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê  Ïîë³ñüê³ áîëîòà, 2145 ãà  

Ñóìñüêà îáëàñòü  

Äåñíÿíñüêî -Ñòàðîãóòñüêèé 
íàö³îíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê  Çàïëàâà Äåñíè, 4270 ãà  

Õìåëüíèöüêà îáëàñòü  

Íàö³îíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê 
„Ïîä³ëüñüê³ Òîâòðè”  Áàêîòñüêà çàòîêà, 1590 ãà  

Íàö³îíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê 
„Ïîä³ëüñüê³ Òîâòðè”  Ïîíèççÿ ð³÷êè Ñìîòðè÷, 1480 ãà  

Äí³ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü  

Äí³ïðîâñüêî -Îð³ëüñüêèé ïðèðîäíèé 
çàïîâ³äíèê  

Äí³ïðîâñüêî -Îð³ëüñüêà çàïëàâà, 2560 ãà  

Õåðñîíñüêà îáëàñòü  

Á³îñôåðíèé çàïîâ³äíèê „ Àñêàí³ÿ -Íîâà”  Âåëèêèé ×àïåëüñüêèé ï³ä, 2359 ãà  

Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì  

Êàðàäàçüêèé ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê  Àêâàëüíî -ñêåëüíèé êîìïëåêñ Êàðàäàãó, 224 ãà  

Êàçàíòèïñüêèé ïðèðîäíèé çàïîâ³äíèê  Àêâàëüíî -ñêåëüíèé êîìïëåêñ ìèñó Êàçàíòèï, 251 ãà  

Îïóêñüêèé ïðèðî äíèé çàïîâ³äíèê  Àêâàëüíî -ïðèáåðåæíèé êîìïëåêñ ìèñó Îïóê, 775 ãà  
 



Додаток 8

Інформаційний листок рамсарського водно#болотного угіддя (ВБУ)
Версія 2006#2008 років

Категорії затверджені Рекомендацією 4.7 4�ї Конференції договірних сторін Рамсарської кон�
венції (1990 р., Монтре, Швейцарія) і доповнені Резолюцією VIII.13 8�ї Конференції договірних
сторін Рамсарської конвенції (2002 р., Валенсія, Іспанія) та Резолюціями IX.1 (Додаток 6),
IX.6, IX.21 і IX.22 9�ї Конференції договірних сторін Рамсарської конвенції (2005 р., Кампала,
Уганда). 

Примітки для укладачів:
1. Інформаційний листок потрібно заповнити відповідно до ”Пояснювальної записки та ре�

комендацій щодо заповнення Інформаційного листка рамсарського водно�болотного угіддя”, що
додається. Укладачам настійливо рекомендується прочитати це керівництво перед заповнен�
ням Інформаційного листка. 

2. Подальші інформація та настанови щодо підтримки визнання рамсарських угідь надають�
ся в документі ”Стратегічні рамки та рекомендації для подальшого розвитку Переліку водно�
болотних угідь міжнародного значення” (7�й Рамсарський довідник щодо мудрого використан�
ня, 2�е видання, доповнений Резолюцією IX.1, Додаток В). 3�е видання Довідника, що
міститиме ці доповнення, буде підготовлене у 2006 р.

3. Після заповнення Інформаційний листок і відповідну карту (карти) слід подати в Рам�
сарський секретаріат. Укладачі мають надіслати електронну (MS Word) копію Інформаційно�
го листка і, якщо це можливо, цифрові копії усіх карт. 

день   місяць   рік 
1. Ім'я й адреса укладача:
2. Дата заповнення/оновлення: 
3. Країна:
4. Назва ВБУ:

Точна назва визнаного ВБУ однією з трьох офіційних мов конвенції (англійською, фран�
цузькою або іспанською). Альтернативні назви, включаючи назви місцевою мовою (мова�
ми), слід подати в дужках після точної назви. 

5. Визнання нового рамсарського угіддя або оновлення даних для існуючого угіддя:
Тут необхідно позначити один з двох варіантів: 

a) визнання нового рамсарського угіддя;
б) оновлена інформація для існуючого рамсарського угіддя. 

6. Зміни угіддя після його визнання або попереднього оновлення (тільки для оновленого
Інформаційного листка рамсарського ВБУ):

a) межі і площа угіддя:
Межі і площа угіддя не змінювалися:

або 
Якщо межі угіддя змінилися:
i) межі були визначені точніше; або 
ii) межі були розширені; або 
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iii) межі були зменшені. *
та/або

Якщо межі і площа угіддя змінилися:
i) площа була виміряна точніше; або 
ii) площа збільшилася; або 
iii) площа була зменшена. *

б) коротко опишіть головні зміни в екологічному характері рамсарського угіддя, включа#
ючи застосування критеріїв порівняно з попереднім Інформаційним листком рамсарсь#
кого ВБУ: 

7. Карта ВБУ (щодо детального опису вимог до підготовки відповідних карт, включаючи ци�
фрові карти, див. Annex III (тут Додаток 12) до ”Пояснювальної записки та рекомендацій ... ”):

а) Карта угіддя з чітко вказаними межами подається: 
i) у роздрукованому вигляді (необхідна для включення угіддя в Рамсарський список); 
ii) у цифровому (електронному) форматі (наприклад, у форматі JPG або ArcView);
iii) у вигляді ГІС#файла, що містить межі угіддя у векторній формі та атрибутивні таб#

лиці.
б) Стисло опишіть тип застосованого методу визначення меж угіддя:

Наприклад, межі є тими ж самими, що й межі існуючої природоохоронної території (при�
родний заповідник, національний парк тощо), або відповідають межам водозбірної тери�
торії, або відповідають геополітичним межам, таким як юрисдикція місцевих органів вла�
ди, або визначені відповідно до фізичних меж, таких як дороги, або йдуть відповідно до
берегової лінії водного об'єкту тощо. 

8. Географічні координати (широта/довгота, в градусах і хвилинах):
Вкажіть координати приблизного центру угіддя та/або крайніх точок угіддя. Якщо угіддя
складається більш ніж з однієї відокремленої частини, надайте координати кожної з цих
частин.

9. Розташування:
Вказати в якій частині країни, в якому великому адміністративному районі (районах)
знаходиться угіддя, а також яке велике місто знаходиться поблизу. 

10. Висота над рівнем моря: (в метрах: середня та/або максимальна і мінімальна).
11. Площа: (в га).
12. Загальний опис угіддя:

Стислий параграф, в якому слід подати підсумовуючий опис принципових екологічних ха�
рактеристик і значення ВБУ.

13. Рамсарські критерії: 
Слід позначити клітинку, що відповідає критерію, використаному для визнання рам�
сарського угіддя. Див. Annex II (тут Додаток 11) до ”Пояснювальної записки та рекомен�
дацій щодо заповнення Інформаційного листка рамсарського ВБУ” та ”Рекомендації що�
до застосування критеріїв” (схвалені Резолюцією VIII.11). Потрібно позначити усі
критерії, які використовувались. 

14. Обґрунтування кожного рамсарського критерію, вказаного в пункті 13:

Водно#болотні угіддя України
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
* Важливе зауваження: Якщо межі та/або площа проголошеного рамсарського угіддя зменшуються/
обмежуються, Сторони конвенції мають дотримуватися процедур, встановлених конференцією Сторін у додатку
до Резолюції COP9 IX.6 і надавати звіт відповідно до параграфу 28 цього додатку ще до подання оновленого
Інформаційного листка рамсарського ВБУ.



Дайте обґрунтування кожного критерію по черзі, чітко вказуючи для якого саме критерію
надається обґрунтування (див. Annex II (тут Додаток 11) до ”Пояснювальної записки ... ”
щодо прийнятних форм обґрунтування).

15. Біогеографічна характеристика (потрібна, коли вказані критерій 1 та/або критерій 3
та/або певні варіанти критерію 2): 

Вказати відповідний біогеографічний регіон, в якому знаходиться ВБУ, і використану си�
стему біогеографічної регіоналізації.
а) біогеографічний регіон: 
б) схема біогеографічної регіоналізації (включаючи посилання на джерело): 

16. Фізичні особливості ВБУ:
Описати, якщо це можливо, геологію і геоморфологію; походження — природне чи штуч�
не; гідрологію; тип ґрунту; якість води, глибину, незмінність водного режиму; флуктуації
рівня води; зміни рівня води під час припливів�відпливів; територію нижче за течією; за�
гальний клімат тощо.

17. Фізичні особливості водозбірної території: 
Описати поверхню, загальні геологічні та геоморфологічні риси, загальні типи ґрунтів,
загальне землекористування і клімат, включаючи тип клімату.

18. Гідрологічні цінності:
Описати функції і цінності водно�болотного угіддя у поповненні запасів підземних вод,
повеневому контролі, затриманні осадів, стабілізації берегової лінії тощо.

19. Типи ВБУ: 
а) наявність:
Обвести або підкреслити відповідні коди для типів ВБУ з ”Рамсарської системи кла�
сифікації типів ВБУ”, наявних в рамсарському угідді. Описи кодів кожного типу ВБУ
представлено в Annex I (тут Додаток 10) до Пояснювальної записки.

Морські та прибережні: 
Суходільні: 

Штучно створені: 

б) домінування:

Представити список визначених в пункті (а) типів ВБУ в порядку їхнього домінування
(за площею) в рамсарському ВБУ, починаючи з типу ВБУ, що має найбільшу площу. 

20. Загальні екологічні особливості:
Дати опис, якщо це можливо, головних місць перебування, типів рослинності, рослинних
угруповань і популяцій тварин, представлених в рамсарському угідді, а також екосистем�
них послуг угіддя і вигод, які від них отримують. 

21. Цінна флора:
Представити додаткову інформацію про особливі види і про те, чому вони є цінними
(розширивши, якщо необхідно, інформацію, представлену у п. 14 ”Обґрунтування кожно�
го рамсарського критерію”), вказавши, наприклад, які види/угруповання є унікальними,
рідкісними, зникаючими або біогеографічно важливими тощо. Не включайте сюди таксо�
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номічний список наявних видів — він може бути доданий, як додаткова інформація до
Інформаційного листка рамсарського ВБУ. 

22. Цінна фауна:
Представити додаткову інформацію про особливі види і про те, чому вони є цінними
(розширивши, якщо необхідно, інформацію, представлену у п. 14 ”Обґрунтування кожно�
го рамсарського критерію”), вказавши, наприклад, які види/угруповання є унікальними,
рідкісними, зникаючими або біогеографічно важливими тощо, включаючи дані про чи�
сельність. Не включайте сюди таксономічний список наявних видів — він може бути до�
даний, як додаткова інформація до Інформаційного листка рамсарського ВБУ. 

23. Соціальні та культурні цінності:
a) Опишіть будь�які соціальні та/або культурні цінності (якщо такі є для цього угіддя), на�

приклад, рибне господарство, лісове господарство, важливість з точки зору релігії, архео�
логічні пам'ятки, соціальне ставлення до ВБУ тощо. Вкажіть відмінності між історичною,
археологічною, релігійною значимістю ВБУ та його поточними соціально�економічними
цінностями.

б) Чи має угіддя міжнародне значення для підтримання (додатково до відповідних еко�
логічних цінностей) прикладів значних культурних цінностей (незалежно від того, є во�
ни матеріальними чи нематеріальними), пов'язаних з його походженням, збереженням
та/або екологічним функціонуванням? 

Якщо так, то позначте підпункт b) і опишіть це міжнародне значення відповідно до однієї
або більше наступних категорій:
i) угіддя, які забезпечують модель мудрого використання водно�болотних угідь, демонст�

руючи застосування традиційних знань і методів управління та використання, які
підтримують екологічний характер угіддя:

ii) угіддя, які мають виняткові культурні традиції чи писемні пам'ятки колишніх
цивілізацій, що вплинули на екологічний характер угіддя: 

iii) угіддя, в яких екологічний характер ВБУ залежить від взаємодії з місцевими громада�
ми або місцевими жителями: 

iv) угіддя, в яких представлені нематеріальні цінності такі, як священні місця, і їхня на�
явність тісно пов'язана з підтриманням екологічного характеру угіддя: 

24. Землеволодіння/власність на землю:
(а) в межах рамсарського угіддя:
(б) на прилеглій території: 

25. Поточне землекористування (включаючи водокористування):
(а) в межах рамсарського угіддя:
(б) на прилеглій території: 

26. Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний ха#
рактер угіддя, включаючи зміни у земле— та водокористуванні і проекти розвитку:

(а) в межах рамсарського угіддя;
(б) на прилеглій території: 

27. Вжиті природоохоронні заходи:
а) Вкажіть список природоохоронних територій, що мають національний та/або міжнарод�

ний категоріальний і законодавчий статус, включаючи їх межування з рамсарським
угіддям: 
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Зокрема, якщо угіддя частково або повністю є об'єктом світової спадщини та/або
біосферним заповідником ЮНЕСКО, вкажіть, будь�ласка, назву відповідного об'єкту
та/або заповідника. 

б) якщо це підходить, вкажіть IUCN (1994 р.) категорію(її) для природоохоронних тери�
торій, яка використана для угіддя (поставте позначку чи позначки у нижченаведеному
переліку):

в) Чи існує офіційно затверджений менеджмент�план і чи виконується він?:
г) Опишіть будь�які інші нинішні практики управління:

28. Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи:
Наприклад, підготовка менеджмент�плану, офіційна заява про надання ВБУ легального
статусу природоохоронної території тощо.

29. Поточні наукові дослідження та можливості:
Наприклад, деталі поточних дослідних проектів, включаючи моніторинг біорізноманіття;
наявність польової дослідної станції тощо.

30. Нинішня діяльність з комунікації, освіти та громадської обізнаності, що стосується
угіддя або є корисною для нього:

Наприклад, візит�центр, схованки для спостереження за тваринами, екологічні стежки,
інформаційні буклети, можливості для візитів школярів тощо).

31. Нинішній стан рекреації і туризму:
Вкажіть, чи використовується ВБУ для рекреації/туризму; вкажіть типи рекре�
аційної/туристичної діяльності та їх інтенсивність. 

32. Юрисдикція:
Вкажіть територіальну юрисдикцію, наприклад, область, район, і функціональну/галузеву
юрисдикцію, наприклад, сільськогосподарська чи природоохоронна установа тощо.

33. Орган управління:
Вкажіть назву і адресу місцевого офісу установи або організації, що безпосередньо
відповідає за управління ВБУ. Якщо це можливо, вкажіть також посаду та ім'я особи (чи
осіб) в цьому офісі, відповідальної за ВБУ.

34. Бібліографічні джерела:
Тільки наукові і технічні джерела. Якщо використовується схема біогеографічної
регіоналізації (див. п. 15), дайте повне посилання на джерело цієї схеми.

Заповнену форму прохання направляти до секретаріату Рамсарської конвенції: 
Ramsar Convention Secretariat, Rue Mauverney 28, CH#1196 Gland, Switzerland
Telephone: +41 22 999 0170 Fax: +41 22 999 0169 e#mail: ramsar@ramsar.org
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Додаток 9

Пояснювальна записка та рекомендації щодо заповнення
”Інформаційного листка рамсарського водно#болотного угіддя”

Обґрунтування і контекст

Рекомендація 4.7 Конференції договірних сторін визначила, що ”листки даних, розроблені
для опису рамсарських угідь, використовуються Договірними сторонами та Секретаріатом
для представлення інформації в рамсарській базі даних та в інших контекстах, коли це не�
обхідно”. Ця рекомендація перераховує інформаційні категорії, охоплені інформаційними ли�
стками, включаючи ”підстави для включення” (рамсарські критерії) та рамсарську систему
класифікації типів водно�болотних угідь (ВБУ). 

Резолюція 5.3 ще раз підтвердила, що заповнені інформаційні листки і карти угідь
потрібно надавати при визнанні водно�болотного угіддя угіддям міжнародного значення (в
подальшому рамсарські угіддя) для включення ВБУ до Списку водно�болотних угідь міжна�
родного значення (Рамсарський список). Це послідовно повторено в Резолюціях VI.13, VI.16
та VII.12. Цей листок даних, що має назву ”Інформаційний листок рамсарського водно�болот�
ного угіддя”, забезпечує стандартний формат для запису інформації і даних про рамсарське
угіддя. 

В Резолюції 5.3 також підкреслено, що інформація про критерії включення до рамсарсько�
го листка, функції і цінності угіддя (гідрологічні, біофізичні, флористичні, фауністичні,
соціальні і культурні) та заходи зі збереження (виконані або запропоновані), — це особливо
важливі категорії інформації. Ця резолюція також наголошує на важливості застосування
”Рамсарської системи класифікації типів водно�болотних угідь” під час опису ВБУ в Інфор�
маційному листку. 

Документ ”Критерії для визначення водно�болотного угіддя міжнародного значення”
вперше був прийнятий в 1974 р. та вдосконалений на наступних засіданнях Конференції
сторін. Форма теперішніх критеріїв була затверджена Рекомендацією 4.2 (1990 р.) з додатко�
вими критеріями щодо риб, що ґрунтуються на прийнятій Резолюції VI.2. Критерії були зно�
ву суттєво переглянуті та прийняті разом з детальними рекомендаціями щодо їх використан�
ня Резолюцією VI.11 як частина документу ”Стратегічні рамки та рекомендації для
подальшого розвитку Переліку водно�болотних угідь міжнародного значення”. Додатковий
критерій (критерій 9) та поправки до керівництва щодо застосування інших критеріїв були
прийняті на COP9 (2005 р.) Резолюцією IX.1 Додаток В. Ці критерії та рекомендації входять
до Annex II (тут Додаток 11) цієї пояснювальної записки.

Інформаційний листок рамсарського угіддя заповнюється та надсилається до Рамсарсько�
го секретаріату, коли Сторона конвенції визнає рамсарське угіддя. Визнаючи, що статус
проголошеного рамсарського угіддя може змінюватися і змінюється як щодо екологічного ха�
рактеру угіддя і загроз екологічному характеру, так і щодо процесу управління збереженням
ВБУ і заходів, що проводяться, Резолюція VI.13 настійливо рекомендувала Сторонам кон�
венції переглядати дані, представлені в Інформаційному листку рамсарського ВБУ, хоча б
кожні 6 років.

Інформаційні листки та карти угіддя зберігаються в Рамсарському секретаріаті. Інфор�
мація, надана Сторонами конвенції в Інформаційному листку, використовується як основа
для введення даних та інформації в базу даних рамсарських угідь, управління якою від імені
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Конвенції здійснює Ветландс Інтернешнл згідно з контрактом з Рамсарським секретаріатом.
Управління базою даних та відповідною інформацією про рамсарські угіддя здійснюється так,
щоб забезпечити інформаційний сервіс щодо рамсарських угідь, включаючи проведення
аналізу та звітування на засіданнях Конференції сторін щодо прогресу у виконанні ”Стра�
тегічної структури та бачення Переліку водно�болотних угідь міжнародного значення” (Резо�
люція VII.11) та інших резолюцій Конференцій сторін.

Інформація, надана Сторонами конвенції в ”Інформаційному листку рамсарського ВБУ”,
включаючи будь�яку надану додаткову інформацію, знаходиться в Базі даних рамсарських
угідь і також є доступною для громадськості завдяки веб�сайту Інформаційного сервісу рам�
сарських угідь (http://www.wetlands.org).

Загальні настанови

Інформаційний листок рамсарського водно�болотного угіддя необхідно заповнювати
однією з трьох робочих мов Конвенції — англійською, французькою або іспанською. Інфор�
маційний листок і ця пояснювальна записка написані цими трьома робочими мовами.

Інформація, яка надається в Інформаційному листку, повинна бути точною і стислою; за�
гальний обсяг заповненого листка не повинен перевищувати 12 сторінок.

У випадку водно�болотного угіддя, яке було добре вивчене та добре задокументоване, або
ВБУ, яке є об'єктом спеціальних польових досліджень, може бути доступною набагато більша
кількість інформації, ніж вміщує Інформаційний листок. Додаткову інформацію, таку як так�
сономічні списки видів, менеджмент�плани, копії публікацій або звітів щодо угіддя необхідно
подавати як додатки до Інформаційного листка. Ця інформація буде розглядатися як частина
офіційного звіту про угіддя. Якщо можливо, надайте фотографії ВБУ (відбитки, слайди або
зображення в електронному вигляді). Важливо зазначити джерело цієї додаткової інформації.

Там, де рамсарським угіддям визнано дуже велику і складну водно�болотну систему, або
якщо угіддя складається з декількох окремих частин, можливі два підходи: широкий підхід до
системи як цілого і більш детальний підхід до ключових областей або підсистем у межах сис�
теми. Так для особливо великого водно�болотного комплексу може бути доцільно підготува�
ти Інформаційний листок для всього угіддя та низку окремих Інформаційних листків для
кожної ключової області або підсистеми в межах комплексу.

Резолюція VI.1 наголошує на важливості чітко визначити екологічний характер рамсарсь�
ких угідь для моніторингу цих угідь з метою підтримання ними екологічного характеру. Клю�
чові особливості екологічного характеру угіддя, які слід підтримувати, повинні включати ті
особливості, які вже визначені для обґрунтування кожного рамсарського критерію. Подальші
вказівки щодо визначення і опису особливостей екологічного характеру надані в ”Нових ре�
комендаціях для планування менеджменту рамсарських та інших водно�болотних угідь” (Ре�
золюція VIII.14).

Якщо менеджмент�план був підготовлений для угіддя, яке має бути визнаним як рамсарсь�
ке угіддя, інформація, представлена в Інформаційному листку, повинна узгоджуватися з пред�
ставленими в плані: описом особливостей екологічного характеру; цінностями та функціями
водно�болотного угіддя; факторами, які впливають або можуть впливати на його характер,
цінності та функції; процесом планування менеджменту, включаючи моніторинг.

Якщо менеджмент�план підготовлений як частина процесу планування менеджменту для
угіддя, після того, як воно було визнане рамсарським угіддям, інформацію в Інформаційному ли�
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стку потрібно перевірити, і, якщо це необхідно, оновлений Інформаційний листок потрібно
надіслати до Рамсарського секретаріату. 

Додаток до Резолюції VI.1 звертає увагу на потребу підвищити цінність інформації, зібра�
ної для опису та оцінки екологічного характеру угідь. Необхідно акцентувати увагу на:

— встановленні базової основи через опис функцій, продуктивності і визначальних рис
угіддя, які надають йому переваги і цінності міжнародного значення (це необхідно тому,
що існуючі рамсарські критерії не охоплюють увесь діапазон вигод і цінностей водно�бо�
лотного угіддя, які повинні розглядатися при оцінці можливого впливу змін на ВБУ) —
пункти 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 та 23 Інформаційного листка;

— наданні інформації про дію антропогенних чинників, що впливають або можуть суттєво
впливати на цінність і міжнародне значення угіддя, — пункт 26;

— забезпеченні інформацією про моніторинг і методи польових досліджень, які застосову�
ються для угіддя, — пункти 27 і 28;

— забезпеченні інформацією про природні зміни та амплітуди сезонних та/або довготрива�
лих ”природних” коливань (наприклад, послідовність змін рослинності, епізодичні/ката�
строфічні екологічні явища, такі як урагани), які впливали або можуть впливати на еко�
логічний характер угіддя, — пункти 18 і 26.

Вказівки щодо інформації, яку необхідно представити в кожному пункті 
Інформаційного листка рамсарського водно#болотного угіддя

1. Ім'я й адреса укладача Інформаційного листка рамсарського водно#болотного угіддя:
Повне ім'я, установа/агенція та адреса особи (осіб), що заповнила Інформаційний листок, а
також номери її телефону і факсу й адреса електронної пошти. 

2. Дата: Дата заповнення Інформаційного листка (чи його оновлення). Будь�ласка, пишіть
назву місяця, а не її цифровий еквівалент. Наприклад, пишіть 6 березня [рік], а не 06.03 [рік]
для того, щоб уникнути плутанини, яка виникає через широко вживані, але різні формати на�
писання дат.

3. Країна: Офіційна (коротка) назва Сторони конвенції /назва країни.
4. Назва рамсарського водно#болотного угіддя: Точна назва визнаного ВБУ однією з 3

офіційних мов Конвенції (англійською, французькою або іспанською). Альтернативні назви,
включаючи назви місцевою мовою, потрібно дати в дужках після назви ВБУ. Слід забезпечи�
ти, щоб назва ВБУ в описі була тією ж самою, що й на карті, яка додається. Саме ця назва бу�
де використана при внесенні ВБУ до Рамсарського списку.

5. Визнання нового рамсарського угіддя або оновлення даних для існуючого угіддя:
Вкажіть тут, що Інформаційний листок подається чи для визнання нового рамсарського
угіддя, чи для оновлення даних для вже визнаного рамсарського угіддя. Якщо Інформаційний
листок подається для оновлення даних для визнаного угіддя, будь�ласка, заповніть також на�
ступний пункт 6 (див. нижче).

6. Зміни угіддя після його визнання або попереднього оновлення (тільки для оновлено#
го Інформаційного листка): В частині (а) необхідно вказати чи мали місце зміни меж та/або
площі угіддя порівняно з попереднім Інформаційним листком або з іншою додатковою інфор�
мацією про угіддя, яка подавалась. Якщо були зроблені які�небудь зміни визначених меж
угіддя та/або його площі, будь�ласка, поставте позначку, яка відповідає тому чи іншому обра�
ному варіанту, щоб вказати тип змін, які були зроблені. Текст Конвенції передбачає мож�
ливість визнання нових угідь та розширення вже існуючих, але не зменшення їхньої площі або
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видалення з Рамсарського списку вже визнаних угідь. Додаток до Резолюції IX.6
”Керівництво щодо рамсарських угідь або їх частин, які більше не відповідають критеріям їх
визнання” визначає процедуру видалення угіддя або зменшення його площі, якої необхідно
дотримуватись. Якщо межі та/або територія проголошеного угіддя зменшуються, Сторони
конвенції повинні дотримуватись процедури, вказаної в додатку до Резолюції IX.6 та надава�
ти звіт відповідно до параграфу 28 цього Додатку додатково до оновленого Інформаційного
листка. В частині (б) цього пункту, будь�ласка, коротко опишіть будь�які головні зміни в еко�
логічному характері рамсарського угіддя, включаючи застосування критеріїв порівняно з по�
переднім Інформаційним листком.

7. Карта рамсарського ВБУ: Найостанніша та найвідповідніша карта ВБУ має бути дода�
на до Інформаційного листка (на папері та, якщо можливо, також у цифровому форматі).
Принаймні, карта на папері є необхідною для включення ВБУ у Список ВБУ міжнародного
значення. На карті необхідно чітко вказати межі проголошеного ВБУ. В Annex III (тут Дода�
ток 12) представлені детальні вказівки щодо підготовки відповідних карт рамсарського ВБУ
та інших просторових даних. Список карт, що додаються, та інших важливих карт рамсарсь�
кого ВБУ, які є в наявності, має бути включений у записку, що додається до Інформаційного
листка. Якщо карта була підготовлена в цифровому (ГІС) форматі, будь�ласка, надішліть ГІС�
файл, що містить межі угіддя та атрибутивні таблиці, а також, будь�ласка, надішліть окремий
графічний файл у форматі TIFF, JPG, BMP, GIF тощо, в якому вказані межі ВБУ.

8. Географічні координати: Географічні координати приблизного центру водно�болотного
угіддя, подані в градусах та хвилинах широти і довготи (наприклад, 01°24'S 104°16'E або
010°30'N 084°51'W). Якщо ВБУ складається з окремих частин, слід вказати кількість цих ча�
стин. Якщо якась відокремлена частина ВБУ знаходиться на відстані щонайменше 1,6 км (це
приблизно відповідає 1 хвилині широти чи довготи (на екваторі у випадку довготи)) від іншої,
координати приблизних центрів кожної з цих частин потрібно дати окремо (вказавши їхні на�
зви або позначивши їх, наприклад, A, B, C, ... тощо). Будь�яка окрема частина, визначена та�
ким чином в Інформаційному листку, має бути також чітко позначена на карті ВБУ. Для окре�
мого ВБУ, що займає менше ніж 1 тис. га, необхідним є тільки набір координат центру ВБУ.
Для ВБУ більших розмірів мають бути додатково вказані координати південно�західної і
північно�східної меж ВБУ (див. також пункти 7 ”Карта” і 11 ”Площа”). Якщо ВБУ має таку
форму, яка не дозволяє легко визначити приблизний центр ВБУ, або якщо цей центр не по�
трапляє в межі ВБУ чи потрапляє у дуже вузьку частину ВБУ, будь�ласка, поясніть це у за�
писці і вкажіть координати приблизного центру найбільшої частини ВБУ.

9. Розташування: Опис загального розташування водно�болотного угіддя. Має включати
назву великого адміністративного регіону/регіонів (наприклад, область, район тощо), в межах
якого знаходиться ВБУ (наприклад, Альберта, Канада; Пенджаб, Пакистан; Андалузія,
Іспанія), протяжність ВБУ (по прямій лінії або по дорозі) і розташування по компасу віднос�
но найближчого ”провінційного”, ”районного” або іншого значного адміністративного центру,
містечка або міста. Також слід вказати чисельність населення цього центру та його адміністра�
тивні одиниці (якщо можливо, то слід вказати, принаймні, два рівні поділу на адміністративні
одиниці).

10. Висота над рівнем моря: Середня та/або мінімальна і максимальна висота водно�бо�
лотного угіддя над рівнем моря, в метрах. Чітко позначте кожну вказану висоту, наприклад,
”середня”, ”максимальна” або ”мінімальна” висота над рівнем моря.

11. Площа: Загальна площа зазначеної території, у гектарах. Якщо відомі площі
відокремлених частин ВБУ, будь�ласка, вкажіть площі цих частин разом з їх назвами (або
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позначками), які були використані, щоб ідентифікувати ці частини ВБУ (див. також пункт
7 ”Карта”).

12. Огляд: Короткий параграф про водно�болотне угіддя, в якому подається словесний
опис типу ВБУ, описується його важливість, головні фізичні та екологічні особливості, най�
важливіші цінності та функції ВБУ, а також будь�які особливо цікаві характеристики ВБУ.
Слід вказати також найважливіші типи ВБУ, особливо якщо вони є домінуючими, як це виз�
начено у пункті 19б.

13. Рамсарські критерії: Слід позначити клітинку з кодом кожного рамсарського кри�
терію для ідентифікації ВБУ міжнародного значення, який був використаний при визнанні
міжнародного статусу угіддя. Див. Annex II (тут Додаток 11) до цих рекомендацій щодо кож�
ного критерію і детальне керівництво щодо застосування критеріїв відповідно до Резолюції
VII.11 (поновлене та доповнене Резолюцією IX.1 Додаток B) ”Стратегічні рамки та рекомен�
дації щодо подальшого розвитку Списку ВБУ міжнародного значення”. 

Зауважте, що для багатьох ВБУ застосовується більше ніж один критерій: тому треба
всебічно оцінити і точно вибрати всі застосовані критерії. Конкретні причини, які обґрунто�
вують застосування кожного вибраного критерію, мають бути вказані в пункті 14 ”Обґрунту�
вання кожного рамсарського критерію”.

14. Обґрунтування кожного рамсарського критерію, вказаного в пункті 13: Індивідуаль�
не пояснення для кожного критерію щодо того, як він був використаний для цього угіддя. Цей
пункт є головним для концепції ”ВБУ міжнародного значення”. Коди критеріїв самі по собі
не несуть інформацію про конкретний спосіб застосування кожного критерію для конкретно�
го ВБУ. Тому важливо забезпечити достатньо точний опис, щоб пояснити і підтримати кожен
з обраних кодів рамсарських критеріїв. Цей текст не повинен лише тільки заново формулюва�
ти обраний критерій. Він має забезпечувати необхідні деталі, щоб описати спосіб застосуван�
ня кожного критерію безпосередньо для того ВБУ, яке має бути визнане водно�болотним
угіддям міжнародного значення. Див. Annex II (тут Додаток 11) (схвалений Резолюцією
VII.11 та доповнений Резолюцією IX.1 Додаток B) для більш детальних вказівок щодо засто�
сування критеріїв. 

При підготовці обґрунтування критеріїв, вибраних для визнання водно�болотного угіддя
таким, що має міжнародне значення, особливо необхідно взяти до уваги кількість пунктів, які
стосуються правильного застосування кожного критерію, та рекомендації щодо їх викорис�
тання:

i) Рекомендації щодо застосування критеріїв 1 і 3 наголошують на тому, що ці критерії по�
винні бути застосовані до водно�болотного угіддя в контексті біогеографічного регіону, в
якому це ВБУ знаходиться, але визнають, що біогеографічні регіони можуть відрізнятись
для типів ВБУ. Контекст біогеографічного регіону можна також застосувати з певних
причин для визнання екологічних угруповань, що знаходяться під загрозою зникнення,
відповідно до критерію 2. Біогеографічний регіон, в якому знаходиться рамсарське
угіддя, та схему біогеографічної регіоналізації необхідно вказати в пункті 15 ”Біогео�
графічна характеристика”.

ii) Стосовно критерію 5 рекомендації вказують, що необхідно вказати фактичну загальну
кількість водоплавних птахів, і бажано, якщо є дані, середню загальну кількість за
декілька останніх років. Не достатньо просто повторити критерій, тобто сказати, що на
території угіддя знаходиться більше 20 тис. водоплавних птахів.

iii) Для обґрунтування визнання угіддя рамсарським відповідно до критерію 6 особливо важ�
ливо зрозуміти, що цей критерій повинен бути застосований у випадку постійної чисель�
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ності біогеографічної популяції виду або підвиду водоплавних птахів більше 1%, і ро�
зуміти, що у більшості випадків біогеографічний діапазон розповсюдження популяції во�
доплавних птахів є більшим, ніж територія однієї країни, яка є Стороною конвенції. Для
кожної популяції, внесеної в список відповідно до критерію 6, необхідно вказати назву
біогеографічної популяції, а також чисельність птахів цієї популяції, які постійно зустріча�
ються на території угіддя. Рекомендовані одновідсоткові граничні величини для застосу�
вання критерію 6 вказані у публікації Ветландс Інтернешнл Waterbird Population Estimates
(Оцінки популяцій водоплавних птахів), 4�е видання, 2006 р. (цю публікацію можна за�
вантажити з веб�сайту http://www.wetlands.org/), в якій також є опис біогеографічного
діапазону розповсюдження кожної популяції. Більш ранні видання Waterbird Population
Estimates зараз замінені і не можуть бути використані для застосування критерію.
Пам'ятайте, що цей критерій можна застосувати тільки до тих популяцій водоплавних
птахів, для яких є одновідсоткова гранична величина. Разом з тим, якщо популяції водо�
плавних видів в таксонах не охоплені Waterbird Population Estimates 3rd Edition, рекомендації
вказують, що цей критерій може бути застосований, якщо відомо з іншого джерела, що по�
пуляція нараховує 1% граничної величини. В цьому випадку необхідно точно вказати дже�
рело. Недостатньо просто повторити критерій, тобто, що угіддя підтримує >1% чисель�
ності популяції, а також буде неправильно застосовувати цей критерій до популяцій
птахів, чисельність яких перевищує 1% їхньої національної популяції, окрім випадків, ко�
ли популяція є ендемічною в цій країні.

iv) Для всіх або деяких застосувань критеріїв 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9 в обґрунтуванні необхідно
вказати назву (назви) видів (наукова та загальновживана назви англійською, французь�
кою або іспанською мовами).

v) Рекомендації щодо застосування критерію 7, який стосується різноманіття риб і мо�
люсків, вказують, що недостатньо лише навести список видів. Необхідно також вказати
інші особливості значного різноманіття, включаючи стадії життєвого циклу, взаємодію
видів та рівень ендемізму.

vi) Рекомендації для застосування критерію 9 для нелітаючих видів тварин подібні до рекомен�
дацій підпункту (iii) критерію 6 для водоплавних птахів. Зокрема, цей критерій слід застосо�
вувати у випадку, коли в угідді регулярно зустрічається більше 1% біогеографічної популяції
виду або підвиду тварин, що залежать від водно�болотного угіддя. Необхідно розуміти, що у
багатьох випадках біогеографічний діапазон розповсюдження популяції є більшим, ніж те�
риторія однієї країни, яка є Стороною конвенції. Для кожної популяції, згаданої в обґрунту�
ванні критерію 9, необхідно вказати назву біогеографічної популяції, а також кількість осо�
бин цієї популяції, які регулярно зустрічаються на території ВБУ. Початковий список
рекомендованої 1% граничної величини надається в ”Population estimates and 1% thresholds
for wetland�dependent non�avian species, for the application of Criterion 9” (Оцінки розмірів по�
пуляцій та 1% граничні величини для застосування критерію 9 для нелітаючих видів тварин,
що залежать від ВБУ) (http://ramsar.org/ris/key_ris_сriterion9_2006.pdf), де також на�
дається опис біогеографічного діапазону розповсюдження кожної популяції. Зауважте, що
цей критерій слід застосовувати тільки до тих популяцій тварин, для яких є 1% гранична ве�
личина. Разом з тим, для популяцій видів в таксонах, не охоплених додатком IV, рекомен�
дації вказують, що цей критерій може бути застосований, якщо відомо з іншого джерела, що
популяція нараховує 1% граничної величини. В такому випадку необхідно точно вказати
інформаційне джерело. Недостатньо лише повторити критерій, тобто, що угіддя підтримує
>1% чисельності популяції, а також буде неправильно застосовувати цей критерій до попу�
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ляцій птахів, чисельність яких перевищує 1% їхньої національної популяції, окрім випадків,
коли популяція є ендемічною в цій країні.

15. Біогеографічна характеристика: Необхідно вказати біогеографічний регіон, в якому
знаходиться ВБУ, та застосовану схему біогеографічної регіоналізації (з посиланнями на дже�
рела інформації). Біогеографічна специфікація є суттєвою для коректного застосування кри�
теріїв 1 і 3 та певних варіантів застосування критерію 2 (див. також пункти 13 ”Рамсарські
критерії” і 14 ”Обґрунтування критеріїв”). В цьому контексті рекомендації для застосування
рамсарських критеріїв (див. Annex II (тут Додаток 11)) визначають ”біо(географічний)
регіон” як ”науково точне визначення регіонів, які було встановлено, використовуючи
біологічні та фізичні параметри, такі як клімат, тип ґрунту, рослинний покрив тощо”. Варто за�
значити, що для неострівних країн — Сторін конвенції — в багатьох випадках біогеографічні
регіони будуть транскордонними за своєю природою і вимагатимуть співпраці між країнами,
щоб встановити місцезнаходження звичайних, рідкісних або унікальних зразків різно�
манітних типів ВБУ. Також визнається, що природа біогеографічної регіоналізації може
відрізнятися для різних типів ВБУ відповідно до природи параметрів, які визначають при�
родні відмінності (див. Annex II (тут Додаток 11)).

Загалом використовується велика кількість різних глобальних та регіональних біогео�
графічних схем. Немає єдиної схеми, яку можна було б універсально застосувати або прийняти,
і Сторонам конвенції рекомендовано застосовувати ту схему регіоналізації, яку вони вважають
найбільш прийнятною і науково точною, беручи до уваги, що додаткове керівництво, схвалене
Резолюцією IX.1 Додаток В, вказує на те, що краще використовувати континентальні,
регіональні або наднаціональні схеми, ніж національні або місцеві схеми.

16. Фізичні особливості ВБУ: Стислий опис головних фізичних характеристик угіддя
включає наступні особливості (де це суттєво): 

— геологія і геоморфологія (головні особливості);
— тип ґрунту та його хімічний склад (назва типу ґрунту, вказати вміст мінеральних та ор�

ганічних речовин, типовий діапазон pН ґрунту);
— характеристика осадів;
— походження (природне або штучне);
— гідрологія (включаючи сезонний водний баланс, приток, інфільтрацію та витікання,

інтрузію солоних вод). Інші деталі, а саме гідрологічні цінності і функції, мають бути вка�
зані в пункті 15 ”Гідрологічні цінності”;

— якість води (типові фізико�хімічні характеристики);
— глибина води, коливання та постійність рівня води;
— діапазон припливів і відпливів та його коливання; 
— площа нижньої частини течії (особливо у випадку водно�болотних угідь, які є важливими

у регулюванні повеней);
— клімат — вказати тут тільки найзначніші регулярні кліматичні особливості, наприклад,

щорічна кількість опадів і середній температурний діапазон; сезони, що визначаються чітко;
типові періоди повеней і засух; будь�які інші важливі нормальні кліматичні фактори, що
впливають на ВБУ. Останні великі або екстремальні кліматичні події, наприклад, повінь, за�
суха, ураган, циклон або шторм, нетиповий період екстремальних температур тощо, які не�
гативно вплинули на ВБУ, слід деталізувати в пункті 26 ”Чинники (колишні, нинішні або
потенційні), які негативно впливають на екологічний характер угіддя”.

17. Фізичні особливості водозбірної території: Стисла характеристика водозбірної тери�
торії, куди входить:
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— площа поверхні;
— загальні геологічні та геоморфологічні особливості;
— загальні типи ґрунтів;
— клімат (включаючи характеристику типу клімату).

18. Гідрологічна цінність: Опис головних гідрологічних цінностей водно�болотного
угіддя, наприклад, екосистемні послуги, які використовують люди. Ці послуги ВБУ можуть
бути наступними (але не обов'язково обмежуватися лише вказаними): регулювання повеней,
відновлення рівня підземних вод, стабілізація берегової лінії, затримання та видалення осадів
і поживних речовин, пом'якшення змін клімату, очищення води та підтримання її якості.
Гідрологічна характеристика ВБУ (якщо вона не співпадає з гідрологічними цінностями і
функціями) має бути описана в пункті 16 ”Фізичні особливості ВБУ”.

19. Тип(и) ВБУ: У цьому пункті, перш за все, обведіть чи підкресліть усі типи ВБУ, які
зустрічаються в межах угіддя, а потім складіть перелік вибраних типів ВБУ в порядку їх
домінування (за площею), починаючи з того типу ВБУ, який має найбільшу площу. Рам�
сарська класифікація типів ВБУ (див. Annex I (тут Додаток 1)) вказує якому типу ВБУ
відповідає певний код ВБУ. Зауважте, що усі типи ВБУ згруповані у три головні категорії:
узбережні/морські, суходільні та створені людиною, і що типи ВБУ двох або й більше ка�
тегорій можуть бути представлені в одному рамсарському угідді, особливо якщо воно ве�
лике.

Оскільки деякі морські/прибережні типи ВБУ (наприклад, естуарії (тип F) або літоральні
заліснені ВБУ (тип І)) можуть зустрічатись далеко від морської берегової лінії і, навпаки, су�
ходільні типи ВБУ можуть зустрічатися близько до берегової лінії, будь�ласка, вкажіть у до�
датковому тексті цього пункту загальне географічне розташування угіддя по відношенню до
берегової лінії як для суходільних ВБУ, так і для морських/узбережних.

Під час складання переліку типів ВБУ в порядку їх домінування за площею, вкажіть, як�
що це можливо, площу кожного типу ВБУ в % від загальної площі угіддя, хоча слід зазначи�
ти, що це може бути важко зробити для великих угідь з великим діапазоном типів ВБУ. Якщо
угіддя складається більше ніж з однієї частини, і різні типи ВБУ або різні види домінування
типів ВБУ зустрічаються в різних частинах угіддя, вкажіть також, який тип ВБУ домінує в
кожній частині (див. також вказівки до пунктів 7 ”Карта”, 8 ”Географічні координати” і 9 ”Пло�
ща”).

Якщо угіддя включає ділянки не тільки водно�болотних біотопів (наприклад, коли до
складу ВБУ включені частини водозбірної території), також корисно записати площу, або
відсоток від загальної площі, ділянки, на якій знаходяться ці біотопи.

20. Загальні екологічні особливості: Опис водно�болотної екосистеми з головними місця�
ми перебування, типами ВБУ і типами рослинності, що включає також опис будь�якого зону�
вання, сезонних варіацій та довготривалих змін. Стисло опишіть екологічні процеси, що
підтримують водно�болотні та екосистемні послуги, які характеризують угіддя та вигоди, які
можна отримати від цих послуг. Може бути придатним стислий опис місць перебування та
типів рослинності на прилеглих територіях. Де це важливо, має бути включена інформація
про специфічні трофічні зв'язки. 

21. Цінна флора: Тут слід подати додаткову інформацію про вид рослин або рослинне уг�
руповання, для яких водно�болотне угіддя є особливо важливим або цінним. Не треба дублю#
вати інформацію, яка вже вказана в пункті 14 ”Обґрунтування критеріїв” або в пункті 20 ”Еко�
логічні особливості”. Вкажіть, чому кожний вказаний вид або угруповання є цінним
(наприклад, якщо це економічно важливі види). 
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Тут можуть бути перераховані ендемічні види, якщо вони не розглянуті у пункті 14 щодо
критерію 3 (наприклад, якщо кількість ендемічних видів не вважається значною відповідно до
вимог до критерію 3). 

Також необхідно надати перелік видів рослин, що були інтродуковані (випадково чи на�
вмисно), та/або видів, які є інвазійними (опис впливів інвазійних та/або чужорідних видів на
угіддя слід подати в пункті 26 ”Чинники, які негативно впливають на екологічний характер
угіддя”). 

Списки звичайних видів, які зустрічаються в угідді, не треба вказувати ні тут, ні в інших
пунктах Інформаційного листка, але якщо такі списки є, їх варто додати до Інформаційного
листка (вказавши назву та інші параметри угіддя).

22. Цінна фауна: Тут слід подати додаткову інформацію про вид тварин або популяцію, для
яких водно�болотне угіддя є особливо важливим або цінним. Не треба дублювати інформацію,
яка вже вказана в пункті 14 ”Обґрунтування критеріїв” або в пункті 20 ”Екологічні особливості”.
Вкажіть, чому кожний вказаний вид або популяція є цінним (наприклад, якщо це економічно
важливі види, або ключові види, або види, які асоціюються із значними щодо біорізноманіття
цінностями ВБУ, зокрема черепахи, крокодили, видри, дельфіни).

Тут мають бути перераховані ендемічні види тварин, якщо вони не розглянуті при обґрун�
туванні рамсарських критеріїв (наприклад, якщо кількість ендемічних видів не вважається
значною (критерій 3) або якщо частка ендемічних риб не досягає граничного відсотку для за�
стосування критерію 7). Також слід вказати цінні зоогеографічні особливості (реліктові попу�
ляції, незвичне розширення ареалу тощо).

Також необхідно надати перелік видів тварин, що були інтродуковані (випадково чи на�
вмисно), та/або видів, які є інвазійними (опис впливів інвазійних та/або чужорідних видів на
угіддя слід подати в пункті 26 ”Чинники, які негативно впливають на екологічний характер
угіддя”).

Списки звичайних видів, які зустрічаються в угідді, не треба вказувати ні тут, ні в інших
пунктах Інформаційного листка, але якщо такі списки є, їх варто додати до Інформаційного
листка (вказавши назву та інші параметри угіддя).

23. Соціальні та культурні цінності: У підпункті (а) надайте загальну оцінку основних
соціальних та економічних цінностей угіддя, його функцій та особливостей ”мудрого викори�
стання”, як це зазначено в Рамсарських довідниках від 1�го до 6�го (наприклад, туризм, рекре�
ація, освіта та наукові дослідження, сільськогосподарське виробництво, випас, водопостачан�
ня, риболовля), а також культурних цінностей і функцій (наприклад, археологічні пам'ятки,
історичні зв'язки та/або релігійне значення, включаючи значення угіддя для місцевих жи�
телів). Для більш детальної інформації, див. Керівні принципи для врахування культурних
цінностей водно�болотних угідь для ефективного управління ВБУ, які є додатком до Резолюції
VIII.19. Коли це можливо, вкажіть, які з цих цінностей узгоджуються з підтриманням природ�
них водно�болотних процесів тa екологічного характеру угіддя. В підпункті (б) вкажіть, чи
має угіддя міжнародне значення для підтримання (додатково до відповідних екологічних
цінностей) прикладів значних культурних цінностей (незалежно від того, є вони матеріальни�
ми чи нематеріальними), пов'язаних з його походженням, збереженням та/або екологічним
функціонуванням. Якщо так, надайте інформацію про це міжнародне значення відповідно до
категорій, прийнятих згідно з Резолюцією IX.21. Деталі щодо цінностей, що походять від нез�
балансованої експлуатації угіддя або мають своїм наслідком шкідливі екологічні зміни, слід
подати в пункті 26 ”Чинники, які негативно впливають на екологічний характер угіддя”. 
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24. Землеволодіння/власність на землю: Деталі щодо власності/володіння рамсарським
угіддям та прилеглими територіями. Якщо це можливо, вкажіть різні категорії володінь/влас�
ності та їх відсоток (наприклад, ”50% угіддя володіє держава”). Поясніть будь�які механізми
або формули змішаного землеволодіння. Також поясніть терміни, які мають особливе значен�
ня в країні або відповідному регіоні. У наступному пункті (п. 25 ”Поточне землекористуван�
ня”) опишіть зв'язки між різними формами землеволодіння, описаними в цьому пункті, і кон�
кретними видами землекористування.

25. Поточне землекористування (включаючи водокористування): Усі головні види госпо�
дарської діяльності (а) в межах Рамсарського угіддя та (б) на прилеглій території та водозборі. На�
дайте інформацію про населення цього району, включаючи опис основних видів людської діяльності
та головних форм земле� і водокористування в межах ВБУ, наприклад, водопостачання для домаш�
нього та індустріального використання, іригація, сільське господарство, випас домашньої худоби,
лісівництво, риболовля, аквакультура і полювання. Також вкажіть тут види діяльності і форми ви�
користання, пов'язані з дослідницькою роботою, освітою і рекреацією/туризмом в межах угіддя, але
детальну інформацію подайте відповідно в пунктах 29, 30 і 31. Коли це можливо, надайте інфор�
мацію про відносну важливість, масштаб і тенденції земле� і водокористування. Зазначте, чи обме�
жуються діяльність або форми користування в певних частинах угіддя (наприклад, тільки в одній
частині великого угіддя, або в різних зонах, або в межах певних типів ВБУ). У підпункті (б) підсу�
муйте інформацію про земле� і водокористування на прилеглій території та на більш великій во�
дозбірній території, що може прямо чи непрямо впливати на статус ВБУ, а також про будь�яке вико�
ристання землі на територіях нижче за течією, на які, ймовірно, впливає водно�болотне угіддя. Для
подальших довідок відносно водокористування див. Рекомендації щодо розміщення водних ресурсів
та управління ними для підтримання екологічних функцій ВБУ, схвалені Резолюцією VIII.1; Резо�
люцію IX.1, Додаток C (Комплексні рамки для керівництва Рамсарської конвенції з водних питань);
Додаток Ci (Управління річковим басейном: додаткове керівництво та рамки для аналізу конкретних
прикладів) та Додаток Cii (Рекомендації щодо управління підземними водами для підтримання еко�
логічного характеру ВБУ).

26. Чинники (колишні, нинішні або потенційні), які негативно впливають на екологічний
характер угіддя, включаючи зміни у земле# та водокористуванні і проекти розвитку: Антро�
погенні та природні чинники, які впливають на екологічний характер угіддя як в межах
угіддя, так і навколо нього (включаючи водозбірну територію, якщо це потрібно). Вони мо�
жуть включати нові або змінні заходи та/або типи використання, основні проекти розвитку
тощо, які мали, мають або, можливо, матимуть шкідливий вплив на природний екологічний
характер водно�болотного угіддя. Для усіх несприятливих та змінних чинників надайте
кількісну інформацію (якщо такі дані існують), а також інформацію про масштаб, розміри і
тенденції змін чинника та його вплив: ця інформація повинна забезпечити основу для моніто�
рингу екологічного характеру угіддя.

Важливо визначити як фактори змін (наприклад, відведення води, дренаж, меліорація, за�
бруднення, надмірний випас, а також надмірне втручання людини, полювання та вилов риби),
так і результати змін та їх вплив (наприклад, замулення, ерозія, загибель риби, зміни у структурі
рослинності, фрагментація середовищ існування, турбування видів під час розмноження, фізичні
або екологічні зміни внаслідок змін клімату тощо). Також важливо відрізняти чинники, що йдуть
безпосередньо з самого угіддя, від зовнішніх чинників, які мають або можуть мати вплив на
угіддя. Необхідно розрізняти потенційні та наявні несприятливі чинники.
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При описі забруднень особлива увага має бути приділена хімічним забруднювачам та їх
джерелам, до складу яких потрібно включити індустріальні та сільськогосподарські хімічні
стоки та інші викиди. 

Для полегшення моніторингу необхідно детально описати природні події, включаючи
випадкові катастрофи (наприклад, землетрус або виверження вулкана) або природну рос�
линну сукцесію, які мали, мають або, ймовірно, матимуть вплив на екологічний характер
угіддя.

Надайте інформацію про історію появи (випадкової або навмисної) інвазивних та/або чу�
жорідних видів, зазначених в пунктах 21 ”Цінна флора” і 22 ”Цінна фауна”, та про вплив будь�
яких інвазій.

27. Вжиті природоохоронні заходи:
а) Вкажіть будь�який національний природоохоронний статус угіддя, його міжнародний

статус (додатково до рамсарського статусу угіддя) і (у разі транскордонного ВБУ) двос�
торонні або багатосторонні природоохоронні заходи, які мають відношення до всього
угіддя або його частини. Якщо був створений заповідник, вкажіть дату його створення та
його площу. Якщо тільки частина водно�болотного угіддя має природоохоронний статус,
необхідно вказати площу водно�болотних біотопів, що охороняються.

б) Якщо це підходить, вкажіть IUCN (1994 р.) категорію(її) для природоохоронних територій,
яка використана для угіддя. IUCN дає таке визначення природоохоронної території — це
”ділянка землі та/або моря, спеціально призначена для захисту та підтримання біологічно�
го різноманіття та природних і відповідних культурних ресурсів, управління якою
здійснюється за допомогою юридичних або інших ефективних засобів”.

в) Опишіть тут процес планування управління угіддям, зокрема будь�який менеджмент�
план, якщо такий був підготовлений і втілюється в життя, вказавши, чи був він офіціаль�
но схвалений. Вкажіть документ(и) щодо менеджмент�плану в пункті 34 ”Бібліографічні
джерела” і, якщо це можливо, надайте копію менеджмент�плану як додаток до ”Інфор�
маційного листка рамсарського ВБУ”.

г) Також опишіть інші заходи щодо збереження, впроваджені на угідді, такі як обмеження
розвитку, методи управління, вигідні для дикої природи, заборона полювання тощо.

Включіть сюди інформацію про будь�які схеми моніторингу та методи експертизи, що
впроваджені для цього угіддя. Опишіть будь�яке використання для угіддя рекомендацій ”Рам�
сарської концептуальної структури для мудрого використання водно�болотних угідь та збере�
ження їхнього екологічного стану” (Резолюція IX.1, Додаток A) або інші приклади застосу�
вання рекомендацій конвенції, як це зроблено в Рамсарському пакеті Посібників з мудрого
використання (мудре використання, тобто збалансоване використання, — це базова концепція
Рамсарської конвенції).

Оновлюючи Інформаційний листок для існуючого рамсарського ВБУ, вкажіть, включене
угіддя в Протокол Монтре, чи воно виключене з нього, а також вкажіть деталі візитів екс�
пертів з Рамсарської дорадчої місії, які відбувалися на території угіддя.

Потрібно відзначити будь�яке застосування планування інтегрованого басейнового уп�
равління (інтегрованого управління водозбірною територією) або планування інтегрованого
управління прибережною/морською зоною, яке стосується угіддя або впливає на нього. Якщо
це можливо, дайте стислу оцінку ефективності природоохоронного законодавства або статусу
будь�яких територій, що охороняються. Також потрібно описати участь місцевих громад та
місцевого населення у менеджменті угіддя в контексті рамсарських рекомендацій щодо про�
цесу участі (Резолюція VII.8).
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28. Запропоновані, але ще не виконані природоохоронні заходи: Вкажіть деталі будь�
яких природоохоронних заходів, що були запропоновані для угіддя або знаходяться в процесі
підготовки, включаючи будь�які пропозиції щодо законодавства, захисту та менеджменту. На�
дайте резюме щодо історії будь�яких раніше запропонованих пропозицій, які ще не виконува�
лись, та відокремте ті пропозиції, які вже були офіційно подані відповідним урядовим орга�
нам, від тих пропозицій, які поки що не одержали офіційного схвалення, наприклад,
рекомендації в опублікованих звітах та резолюціях зустрічей фахівців. Також згадайте будь�
який менеджмент план, що знаходиться в процесі підготовки, але ще не є завершеним, погод�
женим або виконуваним. 

29. Поточні наукові дослідження та можливості: Опишіть тут будь�які поточні науково�
дослідні програми (включаючи моніторинг) і проекти, які реалізуються на території угіддя, а
також надайте інформацію про будь�які спеціальні можливості для досліджень, що були вка�
зані в пункті 25 ”Поточне землекористування (включаючи водокористування)”.

30. Нинішня діяльність з комунікації, освіти та громадської обізнаності, що стосується
угіддя або є корисною для угіддя: Опишіть деталі будь�яких існуючих програм, заходів та
можливостей для комунікації, освіти та громадської обізнаності, включаючи тренінги, які бу�
ли вказані в п. 25 ”Поточне землекористування (включаючи водокористування)”. Також про�
коментуйте освітній потенціал водно�болотного угіддя. Для подальшої інформації щодо про�
блем комунікації, освіти та громадської обізнаності, а також щодо Рамсарської конвенції
звертайтесь до Рамсарського веб�сайту — http://ramsar.org/outreach_index.htm.

31. Нинішній стан рекреації і туризму: Вкажіть деталі нинішнього будь�якого викорис�
тання водно�болотного угіддя для рекреації і туризму, які були зазначені в пункті 25 ”Поточ�
не землекористування (включаючи водокористування)”, включаючи деталі наявних або за�
планованих заходів чи центрів для рекреації і туризму, зазначивши щорічну кількість
відвідувачів угіддя. Також вкажіть, чи є туризм сезонним і який він за типом.

32. Юрисдикція: Вкажіть повну назву та адресу органу влади з (а) територіальною юрис�
дикцією щодо ВБУ, наприклад, держава, область або муніципалітет, а також (б) назву
адміністративного органу з функціональною юрисдикцією щодо цілей збереження ВБУ, на�
приклад, Управління навколишнього середовища або Управління рибного господарства тощо.

33. Орган управління: Вкажіть назву і адресу місцевого офісу установи чи організації, що
безпосередньо відповідає за управління ВБУ. Якщо це можливо, вкажіть також посаду та/або
ім'я особи (чи осіб) в цьому офісі, відповідальної за водно�болотне угіддя. Також вкажіть де�
талі будь�яких особливих чи унікальних розпоряджень, що мають відношення до управління
угіддям.

34. Бібліографічні джерела: Перелік ключових технічних матеріалів відносно водно�бо�
лотних угідь, включаючи менеджмент�плани, головні наукові звіти і бібліографію. Будь�лас�
ка, вкажіть функціонуючі/активні адреси веб�сайтів, присвячених водно�болотному угіддю,
або тих сайтів, які яскраво його зображують (наприклад, сайт, що детально описує всі
рамсарські угіддя країни), а також вкажіть дату останнього оновлення сайту. Якщо є багато
опублікованого матеріалу про угіддя, то потрібно цитувати тільки найважливіші літературні
джерела, при цьому перевага має надаватися новішим виданням, які містять розширені
бібліографічні списки. Де це можливо, слід додавати копії найважливіших літературних дже�
рел, включаючи будь�які копії менеджмент�планів.
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Додаток 10

Annex I
Рамсарська система класифікації типів ВБУ

Коди ґрунтуються на Рамсарській системі класифікації типів ВБУ, схваленій Рекомен�
дацією 4.7 та доповненій Резолюціями VI.5 та VII.11 Конференції Сторін конвенції. Перера�
ховані тут категорії призначені тільки для того, щоб забезпечити дуже широкі рамки, які до�
поможуть швидко ідентифікувати головні водно�болотні біотопи, що представлені в кожному
угідді. 

Щоб допомогти ідентифікувати правильні типи ВБУ для пункту 19 ”Інформаційного ли�
стка рамсарського водно�болотного угіддя”, секретаріат Рамсарської конвенції запропонував
табуляцію деяких характеристик для кожного типу ВБУ для морських/прибережних та су�
ходільних ВБУ (див нижче).

Морські /прибережні ВБУ 

А — Постійні морські мілководдя у більшості випадків глибиною менше 6 метрів під час
відпливу; включає морські затоки і протоки.

В — Вкриті водою ділянки морського дна у зоні припливів#відпливів; включаючи ділянки
дна, вкриті бурими водоростями і морською травою, тропічні морські луки.

С — Коралові рифи.
D — Скельні морські узбережжя; включаючи скелясті прибережні острови, морські обриви. 
Е — Піщані або вкриті галькою узбережжя; включаючи піщані бари, коси і піщані острови, а

також системи дюн і гумідні дюнні западини.
F — Естуарні води; постійні води естуаріїв та естуарних систем дельт.
G — Літоральні грязьові, піщані або вкриті сіллю берегові поверхні.
Н — Літоральні марші; включаючи солоні марші, солоні луки, солончаки, солонці, а також

припливно�відпливні солонуваті і прісноводні марші (марш — це тип водно�болотного
угіддя, характерною рисою якого є наявність на мілководдях очерету, рогозів, осок,
мітлиць, ситників та інших трав'янистих рослин; близьке за значенням до слова ”плавні”). 

I — Літоральні заліснені водно#болотні угіддя; включаючи мангрові болота, болота з мангро�
вими пальмами і прісноводні заболочені ліси в зоні припливів.

J — Прибережні солонуваті/солоні лагуни (мілководні затоки); лагуни від солонувато�вод�
них до солоних із щонайменше одним відносно вузьким з'єднанням з морем.

К — Прибережні прісноводні лагуни; включаючи прісноводні дельтові лагуни.
Zk(а) — Карстові та інші підземні гідрологічні системи; морські/прибережні.

Суходільні ВБУ

L — Постійні суходільні дельти.
М — Постійні річки/струмки/ручаї; включаючи водоспади.
N — Сезонні/пересихаючі/непостійні річки/струмки/ручаї.
О — Постійні прісноводні озера (площею більше 8 га); включаючи великі старики.
Р — Сезонні/пересихаючі прісноводні озера (площею більше 8 га); включаючи заплавні озе�

ра.
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Q — Постійні солоні/солонуваті/лужні озера. 
R — Сезонні/пересихаючі солоні/солонуваті/лужні озера і поверхні.
Sр — Постійні солоні/солонуваті/лужні марші/невеличкі водойми. 
Ss — Сезонні/пересихаючі солоні/солонуваті/лужні марші/невеличкі водойми.
Тр — Постійні прісноводні марші/невеличкі водойми; ставки (площею менше 8 га), марші і

болота на мінеральних ґрунтах; з напівзануреною рослинністю, обводненою більшу части�
ну вегетаційного періоду. 

Тs — Сезонні/пересихаючі прісноводні марші/невеличкі водойми на мінеральних ґрунтах;
включаючи драговини, вибоїни, заплавні луки, осокові марші.

U — Незаліснені торфовища; включаючи вкриті чагарниками або відкриті болота і фени.
Vа — Альпійські водно#болотні угіддя; включаючи альпійські луки і тимчасові водойми, що

виникають внаслідок танення снігу.
Vt — Тундрові водно#болотні угіддя; включаючи тундрові невеличкі водойми і тимчасові во�

дойми, що виникають внаслідок танення снігу.
W — Водно#болотні угіддя з домінуванням чагарників; чагарникові болота, прісноводні

марші з домінуванням чагарників, розріджені болотяні деревостани, що переходять у ча�
гарники, вільшняки на мінеральних ґрунтах.

Хf — Прісноводні водно#болотні угіддя з домінуванням дерев; включаючи прісноводні забо�
лочені ліси, сезонно затоплювані ліси, заліснені болота на мінеральних ґрунтах.

Хр — Заліснені торфовища; торфоболотні ліси.
Y — Прісноводні джерела; оази.
Zg — Геотермальні водно#болотні угіддя.
Zk(b) — Карстові та інші підземні гідрологічні системи; суходільні.

Штучно створені ВБУ 

1 — Аквакультурні (наприклад, риборозвідні/креветкові) ставки. 
2 — Ставки; включаючи сільськогосподарські ставки, ставки для водопою, малі водні резерву�

ари (переважно менше 8 га).
3 — Іригаційні землі; включає іригаційні канали і рисові поля.
4 — Сезонно обводнені сільськогосподарські землі; включаючи інтенсивно використовувані

зволожені луки та пасовища.
5 — Місця видобутку солі; соляні озера, солончаки тощо.
6 — Водосховища; резервуари/запруди/греблі/ставки (переважно площею понад 8 га).
7 — Вириті водойми; гравійні/цегельні/глиняні кар'єри, а також вугільні кар'єри/шахти.
8 — Території для очистки стічних вод; господарства для очистки стічних вод, ставки�

відстійники, басейни�окислювачі тощо.
9 — Канали і дренажні протоки, канави.
Zk(c) — Карстові та інші підземні гідрологічні системи; штучно створені.

Додатки

299



Табуляція характеристик ВБУ

Морські /прибережні ВБУ

Суходільні ВБУ
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Ãëèáèíà ìåíøå 6 ì  A 
Ï³äâîäíà ðîñëèíí³ñòü  B Ïîñò³éí³  
Êîðàëîâ³ ðèôè  C 
Ñêåëÿñò³  D 

Ñîëîí³ âîäè  

Óçáåðåæí³  
Ï³ùàí³ àáî âêðèò³ ãàëüêîþ  E 
Áåðåãîâ³ ïîâåðõí³  (ã ðÿçüîâ³, 
ï³ùàí³ àáî âêðèò³ ñ³ëëþ)  

G 

Ìàðø³  H 
Ë³òîðàëüí³  

Çàë³ñíåí³  I 
Ëàãóíè  J 

Ñîëîí³ àáî ñîëîíóâàò³ 
âîäè  

Åñòóàð³¿  F 
Ñîëîí³, ñîëîíóâàò³ 
àáî ïð³ñí³ âîäè  

Ï³äçåìí³  Zk( a) 

Ïð³ñí³ âîäè  Ëàãóíè  K 

Ð³÷êè, ñòðóìêè, ðó÷à¿  M 
Äåëüòè  L Ïîñò³éí³  
Äæåðåëà, îàçè  Y Òåêó÷³ âîäè  

Ñåçîíí³/ïåðåñèõàþ÷³  Ð³÷êè, ñòðóìêè, ðó÷à¿  N 
Á³ëüøå 8 ãà  O Ïîñò³éí³  Ìåíøå 8 ãà  Tp 
Á³ëüøå 8 ãà  P Îçåðà ³ ñòàâêè  

Ñåçîíí³/ïåðåñèõàþ÷³  Ìåíøå 8 ãà  Ts  
Ïîñò³éí³  Ç äîì³íóâàííÿì òðàâ  Tp 

Ç äîì³íóâàííÿì 
÷àãàðíèê³â  W Ïîñò³éí³/ 

ñåçîíí³/ïåðåñèõàþ÷³  Ç äîì³íóâàííÿì 
äåðåâ  Xf 

Ìàð ø³ íà 
ì³íåðàëüíèõ ́ ðóíòàõ  

Ñåçîíí³/ïåðåñèõàþ÷³  Ç äîì³íóâàííÿì òðàâ  Ts  
Íå âêðèò³ ë³ñîì  U Ìàðø³ íà 

òîðôîâèùàõ  Ïîñò³éí³  Çàë³ñíåí³  Xp 
Âèñîêîã³ðí³ (àëüï³éñüê³)  Va  

Ïð³ñí³ âîäè  

Ìàðø³ íà 
ì³íåðàëüíèõ ́ ðóíòàõ 
àáî òîðôîâèùàõ  Òóíäðîâ³  Vt  

Ïîñò³éí³  Q Îçåðà  Ñåçîíí³/ïåðåñèõàþ÷³  R 
Ïîñò³éí³  Sp 

Ñîëîí³, 
ñîëîíóâàò³ àáî 
ëóæí³ âîäè  Ìàðø³ òà ñòàâêè  Ñåçîíí³/ïåðåñèõàþ÷³  Ss 

Ãåîòåðìàëüí³  Zg Ïð³ñí³, ñîëîí³, 
ñîëîíóâàò³ àáî 
ëóæí³ âîäè  Ï³äçåìí³  Zk(b)  

 



Додаток 11
Annex II 

Критерії для ідентифікації водно#болотних угідь міжнародного значення

Схвалені 7�ю (1999 р.) та 9�ю (2005 р.) Конференціями договірних сторін, замінивши попе�
редні критерії, прийняті 4�ю (1990 р.) та 6�ю (1996 р.) Конференціями договірних сторін, щоб
регулювати виконання статті 2.1 щодо визнання рамсарських угідь.

Група критеріїв А. Угіддя, до складу яких входять типові, рідкісні або унікальні типи ВБУ

Критерій 1: Угіддя потрібно розглядати як ВБУ міжнародного значення, якщо воно
містить типовий, рідкісний або унікальний приклад природного чи квазіприродного типу
ВБУ, що існує у відповідному біогеографічному регіоні.

Група критеріїв Б. Угіддя, які мають міжнародне значення для збереження біорізноманіття

Критерії щодо видів та екологічних угруповань
Критерій 2: Угіддя потрібно розглядати як ВБУ міжнародного значення, якщо воно

підтримує існування вразливих видів, видів, які знаходяться під загрозою зникнення, або зни�
каючих видів або екологічні угруповання, яким загрожує небезпека.

Критерій 3: Угіддя потрібно розглядати як ВБУ міжнародного значення, якщо воно
підтримує існування популяцій видів рослин та/або тварин, важливих для підтримання
біологічного різноманіття певного біогеографічного регіону.

Критерій 4: Угіддя потрібно розглядати як ВБУ міжнародного значення, якщо воно
підтримує види рослин та/або тварин на критичних стадіях їх життєвих циклів, або надає їм
притулок при незадовільних умовах.

Спеціальні критерії щодо водних птахів
Критерій 5: Угіддя потрібно розглядати як ВБУ міжнародного значення, якщо воно регу�

лярно підтримує знаходження тут 20 тис. або більше водних птахів.
Критерій 6: Угіддя потрібно розглядати як ВБУ міжнародного значення, якщо воно регу�

лярно підтримує існування тут 1% чисельності осіб у популяціях одного виду або підвиду вод�
них птахів.

Спеціальні критерії щодо риб
Критерій 7: Угіддя потрібно розглядати як ВБУ міжнародного значення, якщо воно

підтримує важливі пропорції місцевих підвидів, видів або родин риб, окремі стадії їх життєво�
го циклу, видову взаємодію та/або популяції, які є репрезентативними щодо вигод водно�бо�
лотних угідь та/або їх цінностей, і таким чином робить свій внесок у збереження глобального
біологічного різноманіття.

Критерій 8: Угіддя потрібно розглядати як ВБУ міжнародного значення, якщо воно є важ�
ливим джерелом живлення для риб, нерестовищем, місцем для підростання мальків та/або
міграційним шляхом, від якого залежать популяції риб як в межах угіддя, так і поза його ме�
жами. 

Спеціальний критерій щодо інших таксонів
Критерій 9: Угіддя потрібно розглядати як ВБУ міжнародного значення, якщо воно регу�

лярно підтримує існування тут 1% чисельності осіб у популяціях одного виду або підвиду
нелітаючих видів тварин, що залежать від ВБУ.
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Методичні рекомендації для застосування критеріїв 
(на основі ”Стратегічних рамок та рекомендацій для подальшого розвитку Переліку водно�

болотних угідь міжнародного значення”)

Критерій 1:
1а) При систематичному застосуванні цього критерію Сторонам Конвенції рекомен�

дується:
і) визначити біогеографічні регіони в межах території ВБУ або на наднаціональному/

регіональному рівні;
іі) в межах кожного біогеографічного регіону визначити типи існуючих ВБУ (використо�

вуючи Рамсарську систему класифікації ВБУ), приділяючи особливу увагу рідкісним
або унікальним типам ВБУ; 

ііі) для кожного ВБУ в межах біогеографічного регіону вказати з метою надання статусу
”ВБУ міжнародного значення” ті ВБУ, які є найкращим прикладом. 

1b) При виборі схеми біогеографічної регіоналізації доцільніше використовувати конти�
нентальні, регіональні або наднаціональні схеми, ніж національні або місцеві.

1c) Завдання 1 і особливо 1.2 ”Стратегічних рамок…” вказують на те, що необхідно надати пе�
ревагу тим ВБУ, екологічний характер яких відіграє суттєву роль у природному функціонуванні
основних річкових басейнів або прибережних систем. При визначенні пріоритетних угідь
відповідно до цього критерію роль ВБУ у гідрологічному функціонуванні є також важливою. Ре�
комендації щодо біологічної та екологічної ролі ВБУ описані в критерії 2. 

1d) Гідрологічна важливість. Як вказано у статі 2 Конвенції, ВБУ могуть бути відібрані
відповідно до їхньої гідрологічної ролі, яка, між іншим, може включати наступні характерис�
тики. ВБУ можуть:

і) відігравати головну роль у природному контролі і покращенні протікання повеней або
їх попередженні;

іі) бути важливими для сезонного збереження води для ВБУ або інших територій, що
охороняються і знаходяться нижче за течією; 

ііі) бути важливими для заповнення підземних водних горизонтів;
iv) формувати частину карстових або підземних гідрологічних чи джерельних систем, які

постачають воду до головних поверхневих ВБУ;
v) бути головними природними заплавними системами; 
vi) мати основний гідрологічний вплив в контексті, принаймні, регулювання регіонального

клімату або стабільності (наприклад, певні райони вологих тропічних лісів; ВБУ або ком�
плекси ВБУ у напівпосушливих, посушливих або пустельних районах; тундрові або тор�
фові системи, які відіграють роль у поглинанні вуглецю тощо);

vii) відігравати велику роль у підтриманні високих стандартів якості води. 

Критерій 2:
2a) Рамсарські ВБУ відіграють важливу роль у збереженні видів та екологічних угрупо�

вань, які знаходяться під загрозою глобального зникнення. Незважаючи на малу кількість осо�
бин або угідь, які можуть бути включені, чи низьку якість кількісних даних або інформації, що
може бути доступною, особлива увага повинна бути приділена ВБУ з Рамсарського списку, які
підтримують глобально вразливі угруповання або види на будь�якій стадії їхнього життєвого
циклу. Для цієї мети потрібно використовувати критерії 2 і 3. 
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2b) Загальне завдання 2.2 ”Стратегічних рамок…” рекомендує Сторонам Конвенції шука�
ти можливості внесення до Рамсарського списку ВБУ, що підтримують існування екологічних
угруповань, яким загрожує небезпека, або які є критичними для виживання видів, визначених
як вразливі, зникаючі або такі, що знаходяться під загрозою зникнення, відповідно до
національного законодавства і програм щодо видів, яким загрожує зникнення, або в межах
міжнародних ініціатив, таких як Червоний список IUCN, додаток 1 Конвенції CITES та до�
датки Конвенції CMS. 

2c) Коли Сторони Конвенції розглядають угіддя, перспективні для внесення до Рамсарсь�
кого списку відповідно до цього критерію, найбільша охоронна цінність досягатиметься шля�
хом вибору мережі угідь, які забезпечують місця перебування для рідкісних, вразливих і зни�
каючих видів та видів, які знаходяться під загрозою зникнення. В ідеальному випадку усі
угіддя повинні мати наступні властивості. Вони:

i) підтримують популяції мігруючих видів на різних стадіях їхнього життєвого циклу;
та/або

ii) підтримують популяції видів вздовж міграційних чи перелітних шляхів, враховуючи
те, що різні види мають різні міграційні стратегії з різними максимальними відстаня�
ми між місцями, необхідними для відпочинку; та/або

iii) екологічно пов'язані між собою іншими шляхами, наприклад, через забезпечення по�
пуляцій місцями для відпочинку під час несприятливих умов; та/або

iv) є прилеглими або знаходяться близько до ВБУ, що входять до Рамсарского списку,
збереження яких покращує життєздатність популяції видів, що знаходяться під загро�
зою зникнення, шляхом збільшення кількості місць перебування, які охороняються;
та/або

v) підтримують велику частину популяції розсіяних осілих видів, які перебувають в об�
межених типах середовищ існування.

2d) Для ідентифікації угідь, де є екологічні угруповання, яким загрожує зникнення,
найбільша охоронна цінність буде досягнута через вибір угідь з екологічними угрупованнями,
які мають одну або більше з наступних характеристик. Вони: 

i) є угрупованнями, які знаходяться під загрозою глобального зникнення, або угрупован�
нями, які знаходяться під ризиком прямих чи непрямих чинників змін, особливо там,
де вони є угрупованнями високої якості або типовими для біогеографічного регіону;
та/або

ii) є рідкісними угрупованнями в даному біогеографічному регіоні; та/або
iii) охоплюють екотони, сукцесійні стадії та угруповання, які є прикладом особливих про�

цесів; та/або
iv) більше не можуть розвиватись в сучасних умовах (наприклад, через зміни клімату або

антропогенний вплив); та/або
v) знаходяться на сучасному етапі тривалої історії розвитку і підтримують палеоеко�

логічний архів, що добре зберігся; та/або
vi) є функціонально критичними для виживання інших (можливо, рідкісних) угруповань

чи певних видів; та/або
vii) є угрупованнями, в яких спостерігається суттєве зменшення розмірів чи розповсюд�

женості.
2е) При виборі схеми біогеографічної регіоналізації для застосування параграфу 2d (і)

та/або (іі) доцільніше використовувати континентальні, регіональні чи наднаціональні схеми,
ніж національні або місцеві. 
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2f) Зверніть увагу на питання, що стосуються різноманіття місць існування та сукцесій, у
параграфах 46�49 ”Стратегічних рамок…” ”Визначення меж угіддя”.

2g) Зверніть також увагу на біологічне значення багатьох карстових та інших підземних
гідрологічних систем.

Критерій 3:
3a) При розгляді Сторонами Конвенції угідь, перспективних для внесення до списку

згідно з цим критерієм, найбільша охоронна цінність досягатиметься, якщо угіддя будуть ма�
ти наступні характеристики. Вони:

i) є ”гарячими точками” біорізноманіття та підтримують велику кількість видів, навіть
якщо невідома точна кількість особин; та/або

ii) є центрами ендемізму чи підтримують значну кількість ендемічних видів; та/або
iii) підтримують біорізноманіття (включаючи різні типи місць існування) даного регіону;

та/або
iv) підтримують значну частку видів, пристосованих до спеціальних умов довкілля (на�

приклад, тимчасові ВБУ у напівпосушливих та посушливих районах); та/або
v) підтримують певні елементи біорізноманіття, які є рідкісними або особливо характер�

ними для біогеографічного регіону. 
3b) Приділіть увагу також біологічному значенню багатьох карстових та інших підземних

гідрологічних систем.
3c) При виборі схеми біогеографічної регіоналізації доцільніше використовувати конти�

нентальні, регіональні чи наднаціональні схеми, ніж національні чи місцеві.

Критерій 4:
4а) Критичними угіддями для мобільних чи мігруючих видів є такі угіддя, які підтримують

особливо велику частку популяцій, зібраних на відносно малих територіях на особливих ета�
пах життєвого циклу. Це може бути у певні пори року або у напівпосушливих чи посушливих
районах впродовж декількох дощових років. Наприклад, багато водоплавних птахів викорис�
товують відносно малі ділянки в якості ключових точок зупинок (для годівлі і відпочинку) під
час довготривалих міграцій між територіями, які використовуються для розмноження, і тери�
торіями, які використовуються для інших цілей. Для видів родини Качкових важливими є та�
кож місця линяння. Угіддя у напівпосушливих і посушливих районах можуть бути дуже важ�
ливим місцем концентрації водоплавних птахів та інших мобільних водно�болотних видів і
бути критичними для виживання популяцій, хоча такі угіддя можуть сильно змінюватися з ро�
ку в рік внаслідок суттєвих змін у режимі дощових опадів. 

4b) Немігруючі водно�болотні види не можуть залишити угіддя, коли кліматичні чи інші
умови стануть незадовільними, і тільки деякі угіддя можуть мати спеціальні екологічні харак�
теристики, щоб підтримувати популяції у середній чи довготривалій перспективі. Так у сухі
періоди деякі види крокодилів і риб переходять до більш глибоких ділянок чи ставків в межах
водно�болотного комплексу, коли зменшується акваторія відповідного місця перебування.
Такі обмежені ділянки є критичними для виживання тварин, доки не почнуться дощі і
збільшиться площа водно�болотного місця перебування. Угіддя (часто з складною еко�
логічною, геоморфологічною і фізичною структурою), які виконують такі функції для
немігруючих видів, є особливо важливими для постійних популяцій і повинні розглядатись
як пріоритетні для включення до Рамсарського списку. 
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Критерій 5:
5а) Коли Сторони Конвенції розглядають угіддя, які можуть бути внесені до Рамсарсько�

го списку відповідно до цього критерію, найбільша охоронна цінність буде досягнута шляхом
вибору мережі угідь, які забезпечують місця існування для скупчень водно�болотних птахів, в
яких присутні види чи підвиди, що знаходяться під загрозою глобального зникнення. Зараз
такі ВБУ слабо представлені у Рамсарському списку.

5b) Немісцеві види водоплавних птахів не повинні бути включені до загальної кількості
птахів в цьому угідді. 

5с) Критерій 5 слід використовувати не тільки для багатовидових скупчень, але також для
угідь, які постійно підтримують знаходження тут 20 тис. або більше водно�болотних птахів
будь�якого одного виду. 

5d) Для популяцій водоплавних птахів, які нараховують більше 2 млн. особин, прий�
мається порогова величина в 1% (20 тис. осіб). Ця цифра приймається на основі того, що та�
ка кількість зазначена як важлива в рамках критерію 5. Щоб відобразити важливість угіддя
для зазначених видів, доцільно також розглянути це угіддя відповідно до критерію 6.

5e) Цей критерій застосовується Сторонами Конвенції до ВБУ, розмір яких змінюється.
Не дивлячись на те, що неможливо дати точні рекомендації щодо розміру території, на якій
можна спостерігати таку кількість птахів, угіддя, визначені як ВБУ міжнародного значення
завдяки критерію 5, повинні бути екологічним комплексом. Таким чином, вони можуть бути
як великою територією, так і складатися з групи менших угідь. Також необхідно приділити
увагу поверненню водоплавних птахів під час міграційних періодів для того, щоб підрахувати
їхню загальну кумулятивну кількість (за умови, що такі дані доступні). 

5f) Зміна чисельності птахів, особливо в періоди міграцій, веде до того, що більше водно�
болотних птахів використовують угіддя, ніж це може підраховано в будь�якій точці у певний
момент часу. Отже, цінність такого угіддя для підтримання популяцій водно�болотних птахів
часто буде більшою, ніж це видно з інформації, отриманої внаслідок простого підрахунку чи�
сельності птахів.

5g) Однак, точна оцінка зміни чисельності птахів і загальної кількості птахів у популяції
чи популяціях, які використовують ВБУ, є складним завданням. Декілька методів (напри�
клад, маркування груп і повторна ідентифікація або сумарні підвищення в розрахункових
серіях для певних часових періодів), які застосовувались, не дають статистично надійних чи
точних оцінок. 

5h) Єдиний доступний метод, який вважається надійним і точним для оцінки птахів, що
повертаються, — це ловля і маркування та повторна ідентифікація і повторний вилов
індивідуально маркованих птахів з популяції у місці міграційної зупинки. Але важливо виз�
нати, що для того, щоб цей метод давав надійну оцінку обсягів міграції, його застосування, як
правило, вимагає значних можливостей проводити такі вимірювання і великих ресурсів. Для
великих та/або недосяжних районів зупинки птахів (особливо, коли птахи у популяції широ�
ко розсіяні) використання цього методу може створити непереборні практичні труднощі.

5i) Коли відомо, що птахи повертаються у ВБУ, але не можливо отримати точну інфор�
мацію про обсяги міграції, Сторони Конвенцій повинні продовжувати визнавати важливість
ВБУ як місця зупинки під час міграцій через застосування критерію 4. Це є підставою для то�
го, щоб план управління даного угіддя повністю визнавав цю важливість. 

Критерій 6:
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6a) Коли Сторони Конвенції розглядають угіддя, які можуть бути внесені до Рамсарсько�
го списку відповідно до цього критерію, найбільша охоронна цінність буде досягнута шляхом
вибору низки угідь, які підтримують популяції видів чи підвидів, що знаходяться під загрозою
глобального зникнення. Також можна розглянути зміни чисельності водоплавних птахів під
час міграційних періодів, що дозволить підрахувати загальну кількість птахів, якщо наявні
такі дані. 

6b) Для того, щоб дані можна було порівнювати на міжнародному рівні, Сторони Кон�
венції повинні використовувати (там, де це можливо) міжнародні оцінки чисельності попу�
ляцій та 1% порогові величини, які публікуються та оновлюються кожні три роки ор�
ганізацією Ветландс Інтернешнл, в якості основи для оцінювання угідь на предмет їхнього
внесення до Рамсарського списку, використовуючи цей критерій. Як зазначено у резолюціях
VI.4 (6�а Конференція сторін Рамсарської конвенції) і VIII.38 (8�а Конференція сторін Рам�
сарської конвенції), для кращого застосування цього критерію Сторони Конвенції повинні не
тільки накопичувати дані для майбутнього оновлення та перегляду міжнародних оцінок чи�
сельності водно�болотних птахів, але також сприяти проведенню і розвитку Міжнародного
обліку водоплавних птахів, який здійснюється Ветландс Інтернешнл і є джерелом більшої ча�
стини цих даних. 

6c) В деяких угіддях може бути присутня більш ніж одна біогеографічна популяція виду,
особливо в міграційні періоди та/або тоді, коли міграційні шляхи різних популяцій пересіка�
ються в головних ВБУ. Там, де такі популяції важко розрізнити в польових умовах (що най�
частіше і трапляється), можуть виникнути труднощі з використанням порогової величини в
1%. Коли зустрічаються такі змішані популяції, передбачається, що більший 1% поріг може
бути використаний для оцінки угіддя. 

6d) Однак, цю рекомендацію слід застосовувати гнучко, особливо у випадках, коли одна з
популяцій має високий охоронний статус. Сторони Конвенції повинні розглянути мож�
ливість визнання загальної важливості угіддя для обох популяцій через застосування кри�
терію 4 як підстави для того, щоб план управління даного угіддя відображав би повною мірою
цю важливість. Цю рекомендацію не варто використовувати на шкоду популяціям, які є мен�
шими, але мають високий охоронний статус. 

6e) Зверніть увагу, що ця рекомендація використовується тільки в період змішування по�
пуляцій (часто, але не виключно, в періоди міграції). В інший час загалом можна точно визна�
чити порогову величину в 1% чисельності для однієї популяції.

6f) Повернення птахів, особливо під час міграцій, призводить до того, що певне ВБУ вико�
ристовує більша кількість водно�болотних птахів, ніж підраховується в будь�якій одній точці
в певний момент часу. Таким чином, важливість такого ВБУ з точки зору підтримання попу�
ляцій водоплавних птахів часто буде більшою, ніж це може бути видно, виходячи із звичайно�
го обліку птахів. Для подальших рекомендацій щодо повернення птахів звертайтеся до реко�
мендацій стосовно критерію 5 (параграфи 5f�5і). 

Критерій 7:
7a) Риби — це найчисельніші хребетні тварини у водно�болотних угіддях. У світі

налічується більше 18 тис. видів риб, які мешкають у ВБУ впродовж всього життя або части�
ни свого життєвого циклу.

7b) Критерій 7 вказує на те, що ВБУ може бути визнане як угіддя міжнародного значення,
якщо воно має значне різноманіття риб чи молюсків і ракоподібних. Він наголошує на різних
формах біорізноманіття, що можуть мати місце, включаючи кількість таксонів, різні етапи
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життєвого циклу, взаємодію між видами і комплексність взаємодії між таксонами та оточую�
чим середовищем. Врахування лише тільки видів не є достатнім для оцінки важливості пев�
ного угіддя. Додатково потрібно враховувати різні екологічні ролі видів впродовж різних
етапів їхнього життєвого циклу. 

7c) Безумовною в такому розумінні біорізноманіття є важливість високих рівнів ен�
демізму та біоваріативності. Велика кількість ВБУ характеризується високим ендемізмом
рибної фауни.

7d) Певні виміри рівня ендемізму слід використовувати для визнання ВБУ міжнародного
значення. Угіддя може бути визнане як ВБУ міжнародного значення, якщо хоча б 10% видів
риб у ньому чи у групі угідь є ендемічними. Треба зауважити, що відсутність ендемічних видів
риб не може бути причиною для невключення угіддя до списку, якщо воно має інші
кваліфікаційні характеристики. У деяких угіддях, таких як Африканські великі озера, озеро
Байкал у Росії, озеро Тітікака у Болівії/Перу, карстові воронки та печерні озера в аридних
регіонах, а також озера на островах, рівень ендемізму може досягати 90�100%, але 10% є прак�
тичною цифрою для широкого застосування на міжнародному рівні. У регіонах, де відсутні
ендемічні види риб, треба використовувати ендемізм генетично�відмінних внутрішньовидо�
вих категорій, таких як географічні раси. 

7e) Більш ніж 734 видам риб загрожує зникнення у світовому масштабі. Відомо, що при�
наймні 92 види риб вимерли впродовж останніх 400 років. Розповсюдженість рідкісних видів
та видів, що знаходяться під загрозою зникнення, враховується у Критерії 2.

7f) Важливим компонентом біорізноманіття є біоваріативність, тобто спектр морфологічних
і репродуктивних типів в угрупованні. Біоваріативність водно�болотного угруповання визна�
чається різноманіттям і передбачуваністю його біотопів у часі і просторі, тобто чим більш гетеро�
генними і непередбачуваними є біотопи, тим більше біоваріативність рибної фауни. Наприклад,
в озері Малаві — стабільному, давньому озері — мешкає 600 видів риб (з яких 92% — цихліди, ма�
теринські особини яких тримають своє потомство у роті), але тільки декілька родин риб. На
відміну від цього угіддя в Болоті Окаванго у Ботсвані — болотистій заплаві, стан якої коли�
вається між вологою і сухою фазами, — мешкає тільки 60 видів риб, але є більш широкий спектр
морфологічних та репродуктивних типів і багато родин риб. Тому воно має більшу
біоваріативність. Вимірювання як біорізноманіттія, так і біоваріативності також потрібно вико�
ристовувати, щоб оцінити міжнародну значимість ВБУ. 

Критерій 8:
8a) Багато риб (а також молюсків і ракоподібних) мають багатий життєвий цикл з місця�

ми для нересту, підростання молоді та живлення, які можуть бути дуже віддаленими і потре�
бувати тривалих міграцій між ними. Для охорони таких видів важливо охороняти усі ділян�
ки, необхідні для завершення життєвого циклу, якщо мова йде про підтримання видів риб чи
рибних запасів. Продуктивні мілководні біотопи прибережних водно�болотних угідь (вклю�
чаючи прибережні лагуни, естуарії, солоні болота, прибережні скелясті рифи та піщані схили)
значною мірою використовуються як місця живлення, нересту і підростання молоді рибами,
дорослі стадії життя яких проходять у відкритих водах. Тому такі ВБУ підтримують важливі
екологічні процеси для популяцій риб, навіть, якщо вони не є необхідними саме для великих
популяцій дорослих риб. 

8b) Більше того, багато видів риб у річках, болотах чи озерах нерестяться в одній частині
екосистеми, але проводять дорослі стадії свого життєвого циклу в інших внутрішніх водоймах
або в морі. Часто риби з озер мігрують вверх проти течії річки на нерест, а види з річок — вниз
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за течією до озера чи естуарію, або поза естуарій в море також на нерест. Багато болотяних
видів риб мігрують з глибоких, більш постійних водойм до мілководних, тимчасово не вкри�
тих водою ділянок на нерест. Тому ВБУ, навіть ті, які на перший погляд не мають великого
значення в одній частині річкової системи, можуть бути життєво необхідними для відповідно�
го функціонування великих річкових плес, що знаходяться вище і нижче за течією від ВБУ. 

8c) Це є тільки рекомендація, вона не конфліктує з правами Сторін Конвенції регулювати
риболовство у певному ВБУ та/або в іншому місці. 

Критерій 9: 
9a) Коли Сторони Конвенції розглядають угіддя, які можуть бути внесені до Рамсарсько�

го списку відповідно до цього критерію, найбільша охоронна цінність буде досягнута шляхом
вибору низки угідь, що підтримують популяції видів чи підвидів, яким загрожує глобальне
зникнення. Також можна приділити увагу поверненню особин мігруючих видів тварин у
міграційні періоди, що дозволяє підрахувати загальну кількість, якщо такі дані доступні (див.
рекомендації параграфів 5f–5i щодо водно�болотних птахів, які також можна застосовувати
для критерію 9 стосовно нелітаючих видів тварин). 

9b) Для того, щоб дані можна було порівнювати на міжнародному рівні, Сторонам Кон�
венції слід використовувати, де це можливо, найновіші дані міжнародних обліків популяцій
та 1% порогові величини, які надаються і регулярно поновлюються групами спеціалістів
IUCN через Інформаційний сервіс щодо видів IUCN (SIS) та публікуються у серії Ramsar
Technical Report (Технічний звіт Рамсарської конвенції), в якості основи для оцінювання угідь,
перспективних для внесення до Рамсарського списку завдяки використанню цього критерію.
Початковий список популяцій і рекомендовані норми 1% чисельності осіб у популяціях одно�
го виду є у статті ”Population estimates and 1% thresholds for wetland�dependent non�avian species,
for the application of Criterion 9” (Оцінки розмірів популяцій та 1% граничні величини для за�
стосовування критерію 9 для нелітаючих видів тварин, що залежать від водно�болотних
угідь). 

9c) Цей критерій також можна застосувати до національних ендемічних видів або попу�
ляцій у випадках, коли існують достовірні дані про розміри таких популяцій. При такому ви�
користанні критерію для виправдання його застосування потрібно включити інформацію про
друковане джерело інформації щодо розміру популяції. Така інформація може бути корисною
при розширенні таксономічного покриття інформації щодо обліку популяцій та норми 1% чи�
сельності осіб у популяціях одного виду, якій видається в серії Ramsar Technical Report
(Технічний звіт Рамсарської конвенції). 

9d) Очікується, що цей критерій можна буде використовувати для популяцій і видів
нелітаючих тварин, включаючи, inter alia, ссавців, плазунів, земноводних, риб і водних макро�
безхребетних. Разом з тим, тільки види чи підвиди, для яких існують надійні оцінки розмірів
популяцій, мають бути включені в обґрунтування застосування цього критерію. Коли такої
інформації немає, Сторонам Конвенції слід розглядати можливість визнання ВБУ міжнарод�
ним угіддям для важливих нелітаючих видів тварин відповідно до критерію 4. Для кращого
застосування цього критерію, Сторони Конвенції мають сприяти, де це можливо, наданню та�
ких даних Комісії IUCN з виживання видів (IUCN Species Survival Commission) та групам ек�
спертів IUCN для того, щоб підтримати майбутнє оновлення і перегляд міжнародних оцінок
розмірів популяцій. 
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Додаток 12

Annex III
Додаткові рекомендації для підготовки карт 

та інших просторових даних для рамсарських угідь

Цей документ створено на основі досвіду Ветландс Інтернешнл, Рамсарського секретаріату,
Конвенції про світову спадщину і Моніторингового центру ЮНЕП зі збереження, а також з
використанням керівництва (1999 р.) Конвенції про світову спадщину ”Зустріч для вироблен�
ня цифрових та картографічних рекомендацій для номінацій на отримання статусу об'єкту
світової спадщини та підготовки звітів щодо стану збереженості”
(WHC–99/CONF.209/INF.19, Париж, 15 листопада 1999 р.). 

1. Згідно з пунктом 2.1 Рамсарської конвенції, для визнання водно�болотного угіддя
(ВБУ) таким, що має міжнародне значення (рамсарське угіддя), необхідно надати відповідні
карти або карту ВБУ. Карта — це суттєва частина інформації, що надається в Інформаційно�
му листку рамсарського водно�болотного угіддя. Чітко нанесена на карту інформація про
угіддя також необхідна для управління ВБУ.

2. Це додаткове керівництво визнає, що Сторони конвенції збільшили свої можливості у
підготовці і наданні карт рамсарських угідь у цифровому форматі (наприклад, за допомогою
електронного програмного забезпечення геоінформаційних систем (ГІС)) та у точному визна�
ченні меж угіддя за допомогою глобальної системи визначення місця (GPS).

3. Карти, які надаються Сторонами конвенції для отримання статусу рамсарського угіддя,
повинні (наскільки це можливо):

i) бути підготовленими відповідно до професійних картографічних стандартів: карти, які не
відповідають цим стандартам, є складними для розуміння, оскільки навіть старанно намаль�
овані межі території або штриховка (щоб позначити зонування) часто затіняють інші особли�
вості карти. Хоча кольорові позначення можуть відрізнятись від основи карти, важливо
пам'ятати, що більшість кольорів не можна бути розрізнити на чорно�білих копіях. Така до�
даткова інформація повинна бути вказана на додаткових контурних картах;

ii) показувати рамсарське угіддя в його природному або зміненому навколишньому середо�
вищі і в межах масштабу, зазначеного нижче, залежно від розміру угіддя;

iii) чітко вказувати межі рамсарського угіддя і відрізняти їх від будь�яких існуючих або за�
пропонованих буферних зон;

iv) якщо угіддя знаходиться поряд з раніше визначеним рамсарським угіддям або зараз
включає його до свого складу, то необхідно вказати межі (попередні або теперішні) всіх
угідь і точно вказати нинішній статус всіх попередньо визначених територій;

v) включати ключ або легенду, які чітко ідентифікують межі та інші особливості, показані на
карті, і є суттєвими для визнання угіддя рамсарським; 

vi) вказувати масштаб карти, географічні координати (широту і довготу), компасний азимут
(стрілку, спрямовану на північ) і, якщо можливо, інформацію щодо проекції карти. Кар�
та (або супроводжувальна карта) повинна також показувати інші особливості, якщо це
можливо.

4. Найбільш відповідні карта або набір карт для визнання рамсарського угіддя повинні
містити наступне (хоча надання такої інформації має нижчий пріоритет, ніж риси, зазначені
вище в пункті 3):
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i) головну топографічну інформацію;
ii) межі відповідної території, що охороняється, та адміністративні межі (наприклад, об�

ласть, район тощо),
iii) чіткі межі водно�болотного угіддя і не водно�болотної частини угіддя, і межі ВБУ віднос�

но меж угіддя міжнародного значення, особливо там, де ВБУ тягнеться за межі рамсарсь�
кого угіддя. Також корисною є інформація щодо розподілу основних типів ВБУ та інфор�
мація про головні гідрологічні особливості, якщо така інформація є доступною. Там, де
мають місце істотні сезонні зміни у розмірах ВБУ, корисними будуть окремі карти, що по�
казують розміри ВБУ у вологі та сухі сезони;

iv) головні об'єкти (міста, дороги тощо); 
v) розподіл видів землекористування на однакових водозбірних територіях. 

5. Дуже корисною є загальна карта, яка показує розташування рамсарського угіддя в ме�
жах території країни, що є Стороною конвенції.

6. Карти не слід обрізати, щоб менеджери даних і штат Рамсарського секретаріату мали
змогу звіритися з примітками на полях карти або з параметрами координат.

7. Карта, яка має всі згадані вище особливості, а також відповідний масштаб (див. нижче),
спрощує її трансформацію в цифровий формат для завантаження у геоінформаційну систему
(ГІС), якщо карта (або карти) надається тільки у друкованій формі (тобто, коли немає інфор�
мації про цифрові координати).

8. Для подальшого точного і без спотворень переведення у цифровий формат карта має бу�
ти оригіналом (її необхідно надати у двох примірниках), а не фотокопією.

9. Додатково, щоб полегшити копіювання і презентацію, дуже корисно включити дві інші
версії основної карти (карт):

i) кольорова фотокопія карти, зменшена до розміру A4;
ii) ГІС�файл, що містить інформацію про межі угіддя у векторній формі та атрибутивні таб�

лиці, якщо це можливо;
iii) файл у форматі TIFF, JPG, BMP, GIF або іншому графічному форматі.

Масштаб карт

10. Оптимальний масштаб карти залежить від розмірів угіддя. Оптимальний масштаб карт
рамсарських угідь різного розміру наведено у таблиці: 

11. Отже, карта має бути відповідного масштабу для того, щоб відображати необхідні особ�
ливості, описані в Інформаційному листку рамсарського водно�болотного угіддя, і, особливо,
щоб показати його точні межі.
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Ðîçì³ð óã³ääÿ (ãà)  Áàæàíèé (ì³í³ìàëüíèé) 
ìàñøòàá êàðòè  

Á³ëüøå 1  ìëí  1:1000000  
Â³ä 100 òèñ. äî 1 ìëí  1:500000  
Â³ä 50 òèñ. äî 100 òèñ.  1:250000  
Â³ä 25 òèñ. äî 50 òèñ.  1:100000  
Â³ä 10 òèñ. äî 25 òèñ.  1:50000  
Â³ä 1 òèñ. äî 10 òèñ.  1:25000  
Ìåíøå 1 òèñ.  1:5000  



12. Що стосується середніх і великих угідь, то часто буває важко показати у бажаному мас�
штабі деталі на листку стандартного формату А4 (210 × 297 мм) або формату листа (8.5" ×
11"), тому листок більшого розміру буде більш прийнятним. Разом з тим, кожна карта не по�
винна бути більше формату А3 (420 × 297 мм), оскільки більші формати створюють проблеми
при подальшому копіюванні. 

13. Коли угіддя велике або комплексне та/або складається з кількох частин, що мають свої
межі, необхідно надати карти великого масштабу кожної частини, а також карту меншого мас�
штабу всього угіддя, на якій буде вказане розташування кожної частини одна відносно одної.
Всі такі карти повинні відповідати масштабам, зазначеним вище.

Опис меж (текстовий)

14. Якщо детальні топографічні карти не доступні, то до карти необхідно додати опис меж
угіддя, вказуючи топографічні та інші юридично визначені національні, регіональні або
міжнародні межі, які формують межі ВБУ, а також взаємозв'язок меж рамсарського угіддя з
межами будь�яких інших існуючих природоохоронних територій, які повністю або частково
знаходяться в межах рамсарського угіддя.

15. Якщо точне розташування меж угіддя було визначене за допомогою глобальної систе�
ми визначення місця (GPS), Сторони конвенції можуть додати список широт і довгот кожної
точки в електронному або паперовому вигляді та вказати ці точки на друкованій копії карти
угіддя.

16. Перегляд меж визначеного рамсарського угіддя робиться відповідно до Резолюції
VIII.21 ”Уточнення меж рамсарського угіддя в Інформаційному листку рамсарського водно�
болотного угіддя” у випадку наступних обставин: 

а) межа угіддя була неправильно намальована і це дійсно була помилка; 
б) межа угіддя не точно відповідає опису межі, який подано в Інформаційному листку рам�

сарського водно�болотного угіддя; 
в) є технологічні можливості використати вищу роздільну здатність і точніше визначити

межі угіддя, ніж це було можливо під час внесення ВБУ до списку.
Будь�які зміни потрібно точно вказати в оновленому Інформаційному листку рамсарсько�

го ВБУ та/або на карті угіддя, а також вказати в Інформаційному листку рамсарського ВБУ
причини оновлення.

Опис меж (цифровий)

17. Якщо це можливо, Сторонам конвенції варто надати географічну інформацію про рам�
сарські угіддя в цифровій формі, яку можна було б завантажити в ГІС.

18. Для позначення меж угіддя і буферних зон цифрові дані потрібно представити у век�
торній формі у найбільшому масштабі.

19. Іншу інформацію, наприклад, про тип ВБУ і типи землекористування, незалежно від
того, буде вона у векторній чи растровій формі, слід представити на одному або більше окре�
мих шарах у найбільш можливому масштабі.

20. Метадані щодо цифрового формату слід подавати разом з цифровою картою (картами).
Вони мають включати цифровий масштаб, проекційну систему, атрибутивні таблиці для кож�
ного шару карти, формат(и) файлу, і домовленості щодо шарів, які були використані для
підготовки шарів даних.
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21. Первинні формати файлів, які створюються за допомогою ГІС ”ArcInfo” (Корпорація
ESRI) або ”MapInfo” (Корпорація), підвищують їх широке використання. Вони можуть бути
імпортовані і використані багатьма додатковими ГІС сумісними програмами.

22. Відкритий ГІС�консорціум (OGC) — велика група організацій ГІС, включаючи лідерів
промисловості, звертає увагу на проблему несумісності стандартів в географічних інфор�
маційних технологіях. Прогрес у ГІС�стандартах, їх сумісність і можливість взаємодії були до�
сягнуті за ініціативою OGC. Цей досвід потрібно взяти до уваги і використовувати для спе�
цифікацій ГІС�файлів при підготовці будь�якої оновленої інформації для цифрових карт
рамсарських угідь.
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