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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Раціональне природокористування та охорона природи 

вимагають науково обґрунтованого планування природоохоронної діяльності, 

визначення найцінніших елементів природної та культурної спадщини, взяття їх під 

охорону держави. Найбільш ефективною формою охорони природи є національні 

природні парки (НПП), які завдяки диференційованому режиму забезпечують 

єдність природоохоронної, рекреаційної та господарської функцій. Проблема 

раціонального використання та охорони природних комплексів межирічь Турії та 

Стоходу Поворського ландшафтного району Волинського Полісся вивчена 

недостатньо і потребує наукового дослідження. Посилення антропогенного впливу 

загрожує ландшафтам національної природної і культурної спадщини. Відсутність 

системного моніторингу, невідповідність статусів існуючих природоохоронних 

об’єктів лише загострюють актуальність проблеми. Її вирішення можливе шляхом 

організації тут НПП „Лісова пісня”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Пропоноване 

дослідження пов’язане з науковою тематикою кафедри фізичної географії 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, зокрема з 

темою „Геоекологічний аналіз природних умов і ресурсів Західного регіону 

України”. Внесок автора полягає в системному аналізі сучасного стану природних 

комплексів Поворського ландшафтного району Волинського Полісся та визначенні 

передумов створення тут НПП „Лісова пісня”. 

Об’єктом дослідження є ландшафти межиріччя Турії і Стоходу північної 

частини Поворського фізико-географічного району природної області Волинського 

Полісся. 

Предмет дослідження – гуманістичний природоохоронний, рекреаційний і 

господарський потенціал ландшафтів межиріччя Турії і Стоходу та його реалізація 

шляхом створення НПП “Лісова пісня”. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження було 

обґрунтувати створення НПП „Лісова пісня” на основі оцінки ландшафтно-

гуманістичного потенціалу району дослідження та розробити пропозиції щодо 

раціонального природокористування, організації науково-дослідної, рекреаційної та 

еколого-освітньої діяльності в його межах; розробити методику ландшафтно-

гуманістичного обґрунтування створення НПП. 

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення таких завдань: 

- проаналізувати сучасну мережу територій та об’єктів ПЗФ у Волинській області, 

визначити перспективи розвитку; 

- визначити природні межі ПНПП „Лісова пісня” та проаналізувати абіотичні 

чинники його створення; 

- визначити ландшафтну структуру ПНПП „Лісова пісня”, скласти його 

ландшафтну карту на рівні складних урочищ, ландшафтні плани озер та їх 

водозборів – на рівні фацій; 

- провести зонування території ПНПП „Лісова пісня” з врахуванням відповідних 

критеріїв, особливостей ландшафтної структури та розміщення ключових ділянок; 



 

- визначити концепцію та методику ландшафтно-екологічного та гуманістичного 

обґрунтування створення НПП, перспективні напрямки науково-дослідної та 

еколого-освітньої діяльності в районі дослідження; 

- оцінити біотичні чинники та їх раритетну складову як передумову створення НПП 

„Лісова пісня”, розкрити історико-культурні передумови створення ПНПП 

„Лісова пісня”, обґрунтувати появу його назви та відповідного бренду; 

- оцінити рекреаційний потенціал, рекреаційну місткість ПНПП „Лісова пісня” та 

визначити основні напрямки розвитку туризму; 

- проаналізувати антропогенні зміни природних комплексів НПП „Лісова пісня”, 

оцінити їх сучасний геоекологічний стан та наслідки господарського впливу. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження став системний 

ландшафтно-екологічний підхід, положення про оптимізацію взаємовідносин 

людини з природою, про еколого-господарський баланс території, про охорону 

найцінніших об’єктів природної та культурної спадщини. Наукова позиція автора 

ґрунтується на ідеях, висвітлених у працях М. Д. Гродзинського, В. М. Гуцуляка, А. 

Г. Ісаченка, А. В. Мельника, В. М. Пащенка, В. М. Петліна, П. Г. Шищенка. 

Кількісна і якісна оцінка антропогенного навантаження, еколого-господарського 

балансу, екологічної стійкості і стабільності ландшафтів ПНПП „Лісова пісня” 

визначалася за методиками Е. В. Клементової та В. І. Гейніге, Б. І. Кочурова та Ю. Г. 

Іванова. Методичні та конструктивні напрацювання таких практиків та експертів 

природоохоронної справи як Т. Л. Андрієнко, В. Є. Борейко, В. П. Гетьман, В. В. 

Коніщук, С. І. Кукурудза, М. В. Химин стали основою здійсненого автором 

системного географічного аналізу досліджуваної території. При цьому були 

використані загальнонаукові (системний, математичний, порівняльний) та  

конкретнонаукові (експедиційний, картографічний) методи. Вихідна інформаційна 

база дисертації сформована на основі польових досліджень автора (2006-2014 рр.) та 

аналізу фондових матеріалів. Застосована автором інтегрована ландшафтознавча 

концепція дозволила проаналізувати сучасний стан геосистеми, взаємозв’язки її 

елементів, з’ясувати весь комплекс передумов та чинників стимулюючих створення 

тут НПП. Дослідження ландшафтної структури ПНПП „Лісова пісня” дозволило 

створити об’єктивну картину просторової організації досліджуваної геосистеми. 

Наукова новизна отриманих результатів. В результаті дослідження 

 вперше: 

- введено у науковий обіг поняття „перспективний національний природний парк”; 

- виконано аналітичне узагальнення сучасного стану та умов функціонування 

геосистеми ПНПП „Лісова пісня” та з’ясована сучасна радіаційна ситуація; 

- запропоновано перспективні напрями організації рекреаційно-туристичної, 

науково-дослідної, еколого-освітньої роботи в ПНПП „Лісова пісня”. 

удосконалено: 

- алгоритм дослідження територій перспективних до заповідання як національні 

природні парки; 

- рекомендації щодо оптимізації розміщення об’єктів і територій ПЗФ у Волинській 

області на основі системного географічного аналізу; 



 

 

отримали подальший розвиток: 

- вивчення ландшафтного та біологічного різноманіття, раритетної складової флори 

та фауни району дослідження, як вагомі передумови організації тут національного 

природного парку. 

Практичне значення отриманих результатів. У межиріччі Турії та Стоходу 

виділена територія перспективна для включення в мережу ПЗФ на національному 

рівні. Результати її дослідження засвідчують необхідність розробки Проекту 

організації території НПП „Лісова пісня”. Вони можуть бути впроваджені у 

практику його діяльності як на етапі проектування, так і в процесі складання 

Літописів природи, планування і проведення наукової, природоохоронної, 

туристично-рекреаційної діяльності. Для цих потреб доцільним буде використання 

створених дисертантом таких карт ПНПП „Лісова пісня” масштабу 1:125000 як – 

ландшафтної, радіаційної ситуації (γ-фон); карти функціонального зонування; а 

також ландшафтних (на рівні фацій) та батиметричних планів шести 

лімнокомплексів. Доречним буде і використання результатів аналізу ландшафтного 

різноманіття лімнокомплексу Межиліське; дослідження гідрохімічних особливостей 

озер ПНПП „Лісова пісняˮ; еколого-господарського балансу; кількісної та якісної 

оцінки антропогенного навантаження, екологічної стійкості, рекреаційної цінності 

території НПП „Лісова пісня”. 

Теоретичний та методичний доробок дисертації використовується у процесі 

викладання курсів „Ландшафтна екологія”, „Конструктивна географія”, 

„Краєзнавство і туризм”, „Туристична географія”, „Природоохоронна справа” для 

студентів географічного факультету Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки (довідка № 03-29/03/3406 від 16 листопада 2016 

р.), відділом освіти Ковельської районної державної адміністрації на шкільних 

заняттях,  факультативах, гуртках, секціях МАН Ковельського району (довідка № 

380 від 9 березня 2016 р.). Результати дослідження використані при відновленні 

водних об’єктів в межах Кричевицької осушувальної системи з врахуванням 

виділених в дисертаційній роботі заповідної, господарської та зон регульованої та 

стаціонарної рекреації. Ландшафтні та батиметричні плани озер і водозбірних 

басейнів використовувались в розробці проектів відновлення озер, джерел та 

каналів, рекультивації земель (довідка № 28 від 9 березня 2016 р.) Ковельським 

міжрайонним управлінням водного господарства. Рекомендації щодо ландшафтно-

екологічного обґрунтування національного природного парку використовуються 

при читанні курсів ,,Фізична географія України”, ,,Рекреаційна географія” (довідка 

№ 1050/360-30 від 5 вересня 2016 р.) на географічному факультеті Київського 

національного університету. Вивчення передумов організації нового об’єкту ПЗФ 

підпорядковується шляхетній практичній меті – розбудові цілісної національної 

екологічної мережі та забезпеченню сталого розвитку регіону. 

Особистий внесок здобувача полягає у дослідженні передумов, обґрунтуванні 

теоретичних положень та прикладних рекомендацій необхідних для організації 

ПНПП „Лісова пісня” та  у поглибленні геоекологічного аналізу природних умов і 

ресурсів Західного регіону України. Усі теоретичні та практичні результати 

отримані автором одноосібно. 



 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, висновки 

і пропозиції оприлюднені на чотирьох наукових конференціях, а саме: VІІІ 

Міжнародній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених „Географія, 

геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень” (м. Дніпропетровськ, 11-14 

травня 2011 р.); відкритому загальнонаціональному конкурсі ВБО „Фонд Віктора 

Пінчука” програми „Завтра.UA – соціальні ініціативи” у номінації науки про Землю 

(м. Київ, 17-19 травня 2010 р.), де була відзначена стипендіальним грантом; V 

міжнародній науково-практичній конференції студентів і аспірантів “Молода наука 

Волині: пріоритети і перспективи досліджень” (м. Луцьк, 10-11 травня 2011р.); ХІ 

Всеукраїнських наукових Таліївських читаннях (м. Харків, 16-17 квітня 2015 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 наукових праць, з них 11 

одноосібних, в тому числі дві в іноземних виданнях. У фахових виданнях, 

включених до переліку ДАК МОН України, опубліковано 6 статей. Загальний обсяг 

публікацій, що належать особисто дисертанту – 5,6 д. а. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел (165 позиції). Робота 

містить вісім рисунків, чотири таблиць. Обсяг основного тексту 170 сторінок. 

Повний обсяг роботи 202 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання, 

об’єкт, предмет і методи дослідження, визначено наукову новизну, окреслено 

практичне значення одержаних результатів і представлено форми їх апробації. 

У першому розділі „Теоретико-методичні аспекти виділення та дослідження 

нових об’єктів природно-заповідного фонду” проаналізовано сучасну концепцію 

заповідання та правові основи організації, функціонування та класифікації 

природоохоронних об’єктів України. В основу концепції розбудови мережі ПЗФ 

України покладено такі наукові вимоги: 1) об'єкти мережі ПЗФ повинні мати 

поліфункціональне призначення за основними функціями (охорона, рекреація, 

екологічне виховання і освіта, збалансоване використання територій та їх 

відновлення); 2) вибір територій має провадитися з урахуванням типовості та 

унікальності екосистем природно-географічних зон; 3) об'єкти доцільно 

розміщувати більш-менш рівномірно; 4) їх необхідно розглядати у взаємозв'язку з 

довгостроковими планами господарського освоєння природних ресурсів; 5) залежно 

від конкретних умов регіону і завдань розбудови мережа матиме різні ранги, а саме: 

національний, регіональний та місцевий. 

З цього випливає, що у заповідній созології найближчої перспективи 

безперечну перевагу потрібно надавати створенню густої мережі НПП, які 

покликані уособлювати моделі сталого розвитку, раціонального 

природокористування як для окремих регіонів, так і для України в цілому. 

Виділення та створення нових НПП необхідно здійснювати на чіткій науковій 

основі, з урахуванням наступних принципів: 1) раритетний – необхідність 

збереження рідкісних екосистем, фітоценозів та реліктових, ендемічних чи 

зникаючих видів; 2) функціональний – формування функціональних зон, 

запровадження відповідних видів режимів охорони, або їх зміни у випадках, коли 



 

декілька функцій входять у протиріччя; 3) моніторинговий – стеження і контролю за 

природними та антропогенними процесами, що відбуваються на різних екологічних 

рівнях лісового біому; 4) еколого-фітоценотичний – забезпечує репрезентативність 

охорони біорізноманіття (генофонду, ценофонду та екофонду), є основним у 

стабілізації екологічної рівноваги; 5) зонально-географічний – забезпечує 

ландшафтно-географічні, широтно-меридіональні, закономірності поширення 

природних екосистем в історичному, географічному та інших відношеннях; 6) 

еволюційно-генетичний – забезпечує збереження всіх ланок еволюційних процесів; 

7) гуманістичний – передбачає включення об'єктів, що мають загальноосвітнє, 

науково-інформаційне, пізнавальне, культурне значення; 8) естетичний-обумовлює 

включення найбільш мальовничих ділянок природи, які сприяють розвитку 

емоційної сфери людини та її естетичних уявлень; 9) рекреаційний – обумовлює 

включення територій, багатих на рекреаційні ресурси (загальнооздоровчого, 

бальнеологічного, санітарно-гігієнічного і спортивно-туристичного значення). 

Площа цих об'єктів має забезпечити цілорічне масовий відпочинок людей без шкоди 

природі; 10) ресурсно-господарський – обумовлює збереження територій, які мають 

прикладне народногосподарське значення і використовується людиною у 

виробничій сфері. 

Виходячи з цього обґрунтовується необхідність виділення перспективних 

національних природних парків (ПНПП). 

Системний аналіз ПНПП розглядається нами як цілісний дослідницький процес 

здійснений за наступними етепами: 1) підготовчим (вербального обґрунтування); 2) 

деталізації емпіричної та побудови концептуальної моделі; 3) системного 

географічного аналізу; 4) синтезу отриманої інформації та розробки рекомендацій 

щодо охорони природи (див. рис. 1). 

На першому етапі дослідження визначено наукові підходи, принципи, критерії 

виділення нових перспективних національних природних парків (ПНПП). Поняття 

„перспективний національний природний парк” є одним з ключових і розглядається 

дисертантом як особливо цінна геосистема високий сукупний потенціал окремих 

елементів якої може забезпечувати ефективну реалізацію її екологічної, 

господарської, рекреаційної функцій у разі створення тут природоохоронної 

установи загальнодержавного значення. Виділення та створення нових ПНПП 

необхідно здійснювати на чіткій науковій основі, з урахуванням таких принципів як: 

раритетний, функціональний, еколого-фітоценотичний, ландшафтний, еволюційно-

генетичний, культурно-освітній, естетичний, рекреаційний, ресурсно-

господарський. З практики природно-заповідної справи НПП в Україні виділяються 

здебільшого за двома основними критеріями – науковою і природоохоронною 

цінністю екосистем. Важливою умовою є також застосування інших вагомих 

критеріїв – рекреаційного, природничо-пізнавального, гуманістичного, 

ландшафтного різноманіття. При створенні національного природного парку 

особливо важливим критерієм має бути наявність національної історичної 

спадщини, що потребує захисту і відтворення. В нашому випадку мова йде про 

ландшафти увічнені генієм Лесі Українки. Розкриття їх гуманістичного потенціалу – 

це один зі способів розвитку духовності людини, її громадянської позиції, 



 

екологічного світогляду, виховання відповідальності за свою малу і велику 

батьківщину. 

Знаючи загальні вимоги до виділення території НПП, на другому етапі 

переходимо до детальної оцінки досліджуваної території на предмет її відповідності 

статусу цієї категорії ПЗФ. Для такої оцінки потрібно зібрати велику кількість 

матеріалів, що характеризують природні та історико-культурні об’єкти, особливості 

соціально-економічного розвитку регіону. Ця проблема вирішується за допомогою 

прикладних досліджень з використанням системного географічного підходу, 

комплексного вивчення актуальних геосистем та їх компонентів. Виняткове 

значення на цьому етапі вивчення ПНПП мають безпосередні польові дослідження, 

що дають найцінніший матеріал для подальшого аналізу. 

заповідання 

пісня” 

науково 



 

Рис. 1. Алгоритм дослідження ПНПП ,,Лісова пісня” 



 

На третьому етапі здійснюється ландшафтно-екологічний аналіз (ЛЕА) 

території як комплексний метод пізнання сучасного  стану геосистеми з метою 

подальшої оптимізації природокористування. Методологічну основу ЛЕА складає 

розуміння характеру взаємозв’язків у системі ,,природа-суспільствоˮ, які 

реалізуються через конкретні соціально та природно обумовлені види 

природокористування, а також системний  ландшафтно-екологічний підхід до 

оцінки природно-антропогенних систем, вивчення їх блоків та системи 

взаємозв'язків між ними. 

Під час реалізації ЛЕА ПНПП ,,Лісова пісняˮ вивчалися особливості 

ландшафтної диференціації території. Результатом є створення картографічної 

моделі ландшафтної структури території в масштабі 1:125000 з розгорнутою 

легендою та оцінкою ландшафтного різноманіття. Також проаналізовано структуру 

землекористування, визначені основні види господарської діяльності, антропогенне 

навантаження на геосистему, її екологічна стійкість. Зроблено еколого-

господарський баланс території, що дає можливість визначити ступінь 

антропогенного перетворення. На цьому етапі дослідження ЛЕА геосистеми 

поєднується з аналізом окремих абіотичних та біотичних її компонентів, що 

дозволяє об’єктивніше оцінити передумови створення НПП ,,Лісова пісня”. 

На четвертому етапі дослідження здійснюється ландшафтно-функціональне 

оцінювання – визначення потенційних можливостей використання певних 

ландшафтних комплексів для рекреаційних, господарських цілей, а насамперед, 

виявлення ділянок, що потребують особливої охорони, мають високий 

гуманістичний потенціал. На цьому етапі відбувається остаточний синтез усієї 

ландшафтно-екологічної, географічної, історико-культурної інформації про ПНПП з 

метою виділення функціональних зон та створення картографічної моделі 

функціонального зонування ПНПП ,,Лісова пісня” з врахуванням контурів урочищ 

ландшафтної карти. Відповідно до визначених функціональних зон розробляються 

та обґрунтовуються рекомендацій з оптимізації природокористування та охорони 

природи в їх межах. 

У другому розділі ,,Особливості природних умов, абіотичних та біотичних 

компонентів геосистеми перспективного національного природного парку 

„Лісова пісня” визначено межі об’єкту дослідження, проаналізовано його 

геологічну будову, рельєф, клімат,  води,  ґрунти, рослинний і тваринний світ.  

Локалізація та вибір ділянки ПНПП „Лісова пісня” обґрунтовується на основі 

принципів та критеріїв розглянутих у першому розділі. Враховувалась і необхідність 

збереження територій, що завдяки творчості Лесі Українки стали відомими в усьому 

світі. Вони мають високий гуманістичний потенціал, що формує сакральне  

ставлення до ландшафту як до рідної землі. Територія ПНПП „Лісова пісня” 

розташована в північній частині Ковельського адміністративного району Волинської 

області, де суцільна широтна лісова смуга простягається від середньої течії р. Турії 

до середньої течії р. Стохід, що зрідка переривається ділянками меліорованих 

земель, лук, боліт та озер. Ця смуга не перетинається залізницями та 

автомагістралями і служить своєрідним екологічним коридором для міграції тварин, 

насамперед, перелітних птахів, та рослин. Вона лежить між 51° 15′ пн. ш. та 51° 25′ 

пн. ш., та між 24° 45′ сх. д. та 25° 10′ сх. д., у географічному центрі Волинської 



 

області. Територія ПНПП „Лісова пісня” розташована серед місцевостей 

слабодренованих рівнинно-западинних межирічь Турії та Стоходу, що входять до 

складу Поворського ландшафтного району Волинського Полісся (Атлас Волинської 

області, 1991). Вона є цілісною, нерозривною, дещо нагадує прямокутник 

витягнутий в широтному напрямку, довжиною близько 26 км, шириною від 6 до 13 

км. Межі перспективного НПП на заході і сході чітко окреслені річками, на півночі 

співпадає з давньою прохідною долиною, на півдні – підніжжям моренного пасма. 

Таке проведення меж відповідає вище розглянутим критеріям. В цих межах площа 

ПНПП „Лісова пісня” має становити 283,82 км
2
. Зараз тут розташовані об’єкти ПЗФ 

різного рангу та розмірів. Це такі заказники: ландшафтний державного значення 

,,Нечимне”, три ландшафтних – ,,Прирічний”, ,,Стохід”, ,,Скулинський”, один 

гідрологічний – ,,Соминський”, один ботанічний –,,Лісова дача” і заказники 

місцевого значення загальною площею 2491,8 га. Також є три ботанічні пам’ятки 

природи – ,,Волога судіброва”, ,,Соснина-1”, ,,Соснова дача” загальна площа яких – 

23,4 га. Сумарна площа природоохоронних об’єктів становить 2525,2 га, що складає 

8,9 % території перспективного НПП. Об’єднання їх в єдину значну за розмірами 

природоохоронну установу загальнонаціонального рівня – НПП „Лісова пісня” 

суттєво поліпшить природоохоронну ситуацію у Волинській області. Адже мережа 

ПЗФ у Волинській області є нерівномірною, не репрезентує повною мірою 

ландшафтну і біотичну різноманітність природних комплексів. Найбільші площі 

ПЗФ зосереджені вздовж східної, північної та західної меж області, є чималі 

території з незадовільною природоохоронною ситуацією (у Ковельському районі 

відсоток заповідності лише 3,6 %). ПНПП „Лісова пісня” лежить на перетині 

важливих міграційних шляхів – субширотного (південно поліського) та 

субмеридіонального (заплави і тераси Турії та Стоходу). Перший активно 

використовують водоплавні птахи, а другий – представники 

центральноєвропейської флори. Перспективний національний природний парк 

гармонійно впишеться в структуру Всеєвропейської екомережі, ключові об’єкти якої 

потребують доповнення за напрямком південно-поліського екокоридору. 

В минулому проводились дослідження лише окремих компонентів природи 

певних частин території ПНПП „Лісова пісня”. Так, наприклад, Е. Рюлле вивчав 

озеро Поворське та прилеглі до нього болота, Т. Л. Андрієнко – флору заказників 

„Нечимне” та „Скулинський”, Н. З. Романюк та О. Р. Баранський – поширення 

рідкісних рослин, М. В. Химин – орнітофауну та фауну хребетних, А. І. Ренда – 

долини стоку талих льодовикових вод, І. М. Нетробчук – стан якості вод річок Турія 

та Стохід; В. В. Коніщук, О. Р. Баранський, В. І. Мельник, Л. О. Коцун приділяли 

увагу хорології окремих видів рослин цієї частини Волинського Полісся. 

Ландшафти  в цілому вивчалися лише на рівні фізико-географічних районів (К. І. 

Геренчук, С. І. Кукурудза, П. Г. Шищенко, А. М. Маринич. Інші дослідження мали 

переважно відомчий характер і відображалися у звітах певних установ та 

господарюючих суб’єктів. 

Складність геолого-геоморфологічної будови території ПНПП „Лісова пісня” 

значною мірою зумовлює різноманітність ландшафтної структури, визначає 

мозаїчність ґрунтового покриву та характер розподілу рослинних угрупувань. Тут 

поширені льодовикові, водно-льодовикові, еолові, водно-акумулятивні, карстові, 



 

антропогенні форми рельєфу. Найменші відносні перевищення (0,2-0,5 м/ км
2
) 

характерні для зандрових рівнин, найбільші (10-15 м/ км
2
) – для моренних пасом та 

еолових горбів. Загальне зниження рельєфу ПНПП на північ зумовлене пониженням 

крейдяних відкладів у цьому напрямку. Переважання плоского рельєфу та помірно 

вологого клімату з середньорічними опадами 582 мм/рік, сприяє заболочуванню, 

формуванню річкової та озерної мережі, розвитку багатої вологолюбної рослинності. 

Водно-болотні угіддя, що оточують озера та річища, утворюють надзвичайно цінні 

ділянки гніздування, відтворення, міграційного відпочинку водоплавних птахів. 

Частина їх (Рамсарські угіддя) перебуває у складі ландшафтного заказника „Стохід”. 

Цікавими з наукової точки зору об’єктами ПЗФ є також заказники „Соминський” 

(гідрологічний), „Нечимне”, „Скулинський” та „Прирічний” (ландшафтні), „Лісова 

дача” (ботанічний) та три місцеві пам’ятки природи. Важливим з екологічної точки 

зору кроком буде їх сполучення в єдину просторово нерозривну природоохоронну 

систему – національний природний парк „Лісова пісня”. В межах ПНПП „Лісова 

пісня” розташовано дев’ять різних за генезисом, ступенем природної та 

антропогенної трансформації озер. Серед них озеро Нечимне – жива декорація 

безсмертного твору Лесі Українки, що потребує відновлювальних заходів. Особливу 

природоохоронну цінність мають озера Сомин, Мале, Сліпе перше і Сліпе друге. 

Приваблюють естетичним та рекреаційним потенціалом, можливостями 

риборозведення, спортивної риболовлі озера Велике, Кричевицьке, Межиліське, 

Поворське. Середні течії річок Турія та Стохід формують біотично багаті 

ландшафтні комплекси. 

Флора ПНПП „Лісова пісня” виділяється різноманітністю, наявністю різних 

ботаніко-географічних та еколого-ценотичних груп, значною раритетною 

компонентою. Остання налічує 26 видів рослин занесених до Червоної книги 

України та 31 вид, які охороняються у Волинській області (регіонально рідкісні). На 

території ПНПП зустрічаються 6 видів тварин з Європейського Червоного списку, 

близько 60 видів з Додатку ІІ Бернської конвенції, 29 видів тварин (в т. ч. 24 види 

хребетних, які занесені до Червоної книги України) та 49 видів, включених до 

Переліку видів тварин, які охороняються у Волинській області. Найбільшою 

кількістю рідкісних видів тварин у ПНПП виділяється ландшафтний заказник 

„Стохід” (22 види рослин і 23 види хребетних тварин занесених до Червоної книги 

України). Органічний світ території ПНПП „Лісова пісня” за багатством видового 

складу не поступається НПП „Прип’ять-Стохід”. Раритетна складова та нові 

флористичні та фауністичні дані переконують в необхідності створення тут НПП 

відповідно до ст. 11 Закону України „Про Червону книгу України”. 

У третьому розділі „Ландшафтно-екологічний та еколого-господарський 

аналіз ПНПП „Лісова пісня” представлено дослідження сучасного використання 

ландшафтів, їх екологічного стану, антропогенного навантаження та ландшафтного 

різноманіття. В Україні категорію ландшафтного різноманіття в сучасному його 

тлумаченні розробляють такі дослідники, як М. Д. Гродзинський, В. М. Пащенко, 

Г.І. Денисик, В. Т. Гриневецький, П. Г. Шищенко та ін. Ландшафтне різноманіття 

можна визначити як поширення на певній території різних природних комплексів. 

Чим більша кількість їх контурів – тим ландшафтна структура різноманітніша. 

Ландшафтне різноманіття – це реальна множинність на земній поверхні створених 



 

природою (нині майже повсюди тією чи іншою мірою антропогенізованих) цілісних 

дискретно-континуальних структур – ландшафтних комплексів будь-якого розміру 

чи ієрархічного рангу. 

Ландшафтна карта ПНПП „Лісова пісня” складена у масштабі 1:125000 

достатньому для відображення його ландшафтної структури. Дисертантом виділено 

102 індивідуальні контури природних комплексів спільні риси яких дозволили 

об’єднати їх у 27 видів урочищ, що склали зміст легенди ландшафтної карти (див. 

урізку в кінці автореферату). Всі ландшафти рангу „урочище” складають в межах 

ПНПП „Лісова пісня” структуру наступних місцевостей: 1) місцевість слабо  

дренованих межирічь Турії та Стоходу на флювіогляціальних відкладах з близьким 

заляганням крейди зі спектром дерново-слабопідзолистих та торфово-болотних 

ґрунтів (урочища видів 5-11, 20 легенди ландшафтної карти); 2) місцевість 

підвищених межирічь Турії та Стоходу на моренних та флювіогляціальних 

відкладах на крейдовій основі зі спектром дерново-підзолистих ґрунтів (урочища 

видів 1-4); 3) місцевості перших надзаплавних терас та заплав річок Турія та Стохід 

на алювіальних відкладах, що близько підстеляються крейдою зі спектром лучно- і 

торфово-болотних ґрунтів (урочища видів 12-19). 

За площею переважає перша місцевість, а у її складі серед ландшафтів водно-

льодовикових вододільних рівнин підстелених крейдовими відкладами 

домінуючими є урочища виду 7 – слабо хвилясті слабо підвищені (170-174 м) з 

слабо спадистими схилами, з дерново-слабопідзолистими глеюватими ґрунтами на 

середньо потужних водно-льодовикових пісках і суглинках, під вологими суборами, 

сосняками чорницевими, держлісфонд (20,18 % площі ПНПП). Своєрідності ПНПП 

„Лісова пісня” надають озера (вид 25), ландшафти еолових горбів та дюн (вид 27), 

ландшафти терасових рівнин та заплавних рівнин річок Турії та Стоходу на 

алювіальних відкладах. 

Для аналізу ландшафтного різноманіття ПНПП „Лісова пісня” був застосований  

традиційний  підхід, який базується на кількісному та якісному аналізі ландшафтної 

структури території з використанням ландшафтної карти та матиматико-стастичних 

коефіцієнтів. Під ландшафтним різноманіттям розуміють число та частоту 

зустрічності ландшафтів у межах геосистеми, що є відображає структурно-

генетичну неоднорідність території, пов’язаної насамперед з властивостями 

літогенної основи. Ландшафтне різноманіття оцінювалось за наступними 

показниками:  

1) загальне число видів класифікаційних одиниць певного рангу (у ПНПП 

„Лісова пісня” 27 видів урочищ) та загальна кількість їх контурів (102); 

2) індекс роздрібненості ландшафтних контурів – це відношення середнього 

розміру площі індивідуального контуру до площі усієї досліджуваної геосистеми, 

дозволяє оцінити, як часто змінюють один одного в просторі окремі ландшафти. У 

ПНПП „Лісова пісня” цей показник становить – 0,009; 

3) ландшафтна складність – відношення кількості ландшафтних контурів  до 

середньої площі ландшафтних контурів на всій території. У ПНПП „Лісова пісня” 

цей показник становить – 36,7; 

4) ландшафтна мозаїчність – відношення кількості видів ландшафтів до 

кількості ландшафтних контурів, які треба відняти від одиниці, щоб мінімальне його 



 

значення (0) відповідало мінімальній мозаїчності, коли кожен вид представлений 

лише одним контуром. У ПНПП „Лісова пісня” цей показник достатньо високий і 

становить 0,736; 

5) ландшафтна роздрібненість показує частку середньої площі контуру від 

площі всієї території. Це відношення середньої площі контуру до площі всієї 

території яке віднімається від одиниці. Зазначена міра диференційованості  залежить 

головним чином від кількості індивідуальних ландшафтів, тобто від числа елементів 

системи. Коефіцієнт ландшафтної роздрібненості обчислюється за формулою: 

K= 1- n/s                                                          (1) 

де, n – середня площа ландшафтного контуру; s – загальна закартографована площа. 

Підставивши відповідні значення, одержимо К = 1 – 2,78 км
2
 / 283,82 км

2
 = 0,991. Ця 

величина коефіцієнту ландшафтної роздрібненості ПНПП дуже близька до одиниці 

(максимальний показник) та до відповідного показника на тестовій ділянці 

Шацького НПП, де він становив 0,998 (розраховано за даними Б. П. Мухи та О. Б. 

Загульської, 1998); 

6) коефіцієнт неоднорідності – типологічний показник, обчислюється, як 

різниця міх одиницею та відношенням середньої площі виду до загальної площі 

території. Якщо припустити, що в районі дослідження є лише один вид ландшафтів, 

який займає усю його площу, то неоднорідність дорівнює нулю, тобто зникає, а за 

наявності найбільшого числа видів досягає максимуму, тобто одиниці. У ПНПП 

„Лісова пісня” він = 1 – 10,5 км
2 
/ 283,8 км

2
 = 0,964, що вказує на велику ландшафтну 

неоднорідність його території. 

Таблиця 1 

Розподіл земель ПНПП ,,Лісова пісня” за бальною оцінкою антропогенного 

навантаження* 

Категорія земель 

Площа виділена за бальною оцінкою антропогенного 

навантаження в гектарах 

1 2 3 4 5 6 

най-

нижче 
низьке 

серед-

нє 
високе 

дуже 

високе 
найвище 

Сільсько-господарського 

призначення (рілля) 
        1561,1   

Сільсько-господарського 

призначення пасовища в т. ч. 

меліоровані, сіножаті 

    1135,3 2412,5     

Населені пункти, транспортна 

мережа 
          565,8 

Водний фонд (озера, болота, річка)   2300 56,8       

Ліси держлісгоспу, СЛАТ ,,Тур", 

військове лісництво 
  11482,3 4825,3       

Забудовані землі, що 

використовуються для відпочинку 
      24,2     

Мішенева зона полігону, 

незакріплені піски, кар'єри 
          1502,4 

Природоохоронні території 2516,6           

РАЗОМ 2516,6 13782,3 6017,4 2436,7 1561,1 2068,2 

ВСЬОГО 28382,3 



 

Частка площі ПНПП ,,Лісова 

пісня", % 
8,9 48,5 21,2 8,6 5,5 7,3 

* – розроблено автором на основі методики Б. І. Кочурова  



 

 

Вище наведені показники (індекс територіальної подрібненості, коефіцієнт 

складності, коефіцієнт ландшафтної роздрібненості) засвідчують значне  

ландшафтне різноманіття ПНПП „Лісова пісня”, що є вагомою передумовою 

створення національного природного парку. 

Ландшафтна структура аквальних комплексів озер розглядалася на рівні фацій. 

Рисунок фацій має чітко виражений концентрично-коловий характер і відбиває 

сучасну фазу їх розвитку, стан заростання водойм, зміну природних умов з 

глибиною – від берегів до центру улоговини. 

Високий показник лісистості (68 %), заболоченості (6 %), низька природна 

родючість ґрунтів не сприяли розвитку сільського господарства (частка орних 

земель 5,5 %, пасовищ 8,5 % від площі ПНПП). Радіаційний фон на поверхні ґрунту 

становить 0,006-0,013 мр./год., перевищень β-випромінювання не зафіксовано. 

Для кількісної та якісної оцінки антропогенного навантаження на досліджувану 

геосистему була використана методика Б. І. Кочурова та Ю. Г. Іванова згідно якої 

дисертантом було проведено ранжування території ПНПП та розподіл категорій 

земель за бальною оцінкою (табл. 1), а також розраховано коефіцієнти абсолютного 

і відносного антропогенного навантаження. Як видно з таблиці 1 землі з найнижчим 

та низьким антропогенним навантаженням становлять 57,2 %, а найвищим і дуже 

високим лише 12,8 %. Величина коефіцієнту абсолютного антропогенного 

навантаження обчислена за формулою: 

1

6

AH

AH
Ka                                                              (2), 

де АН6 – площі територій з максимальним антропогенним навантаженням; 

АН1 – площі територій з мінімальним антропогенним навантаженням (об’єкти ПЗФ). 

Підставивши дані з таблиці 1 отримаємо показник 0,821, що свідчить про 

низьку ступінь напруженості ландшафту за антропогенним навантаженням, 

переважання екологічно найсприятливіших ділянок. 

Коефіцієнт відносної екологічної напруженості обчислювався за формулою: 

321

654

AHAHAH

AHAHAH
Ka






                                                   (3), 

де АН1…6 – площі різних видів територій за антропогенним навантаженням. 

Підставивши дані з таблиці 1 отримаємо показник 0,271 (низька екологічна 

напруженість). 

За обома вище наведеними показниками ПНПП „Лісова пісня” відноситься до 

територій, що не втратили здатності до саморегуляції. Їх позитивний характер 

вказує на те, шо структура землекористування є визначальним чинником 

екологічної стійкості території, а стійкість території тим більша, чим більше її 

ландшафтне різноманіття. 

Для оцінки гуманістичного потенціалу треба врахувати і головну рекомендацію 

Європейської конвенції про ландшафти, суть якої полягає у необхідності 

підвищення ролі ландшафту як свідка історії, як колиски європейської культурної 

самобутності, загальної спадщини і відображення різноманіття Європи, 

гуманістичної цінності.  



 

 

У четвертому розділі „Рекомендації щодо заходів функціонально-

просторової організації та напрямів роботи національного природного парку 

„Лісова пісняˮ значна увага приділяється зонуванню території ПНПП, яке 

враховувало законодавчі вимоги, а також контури індивідуальних урочищ 

ландшафтної карти, сучасний екологічний стан, рекреаційну цінність, стійкість та 

антропогенну трансформацію ландшафтів. Здійснене дисертантом зонування 

визначає такий розподіл функціональних зон: заповідна зона – 29,4 % площі ПНПП; 

зона регульованої рекреації – 38,3%, зона стаціонарної рекреації – 0,1 %, 

господарська зона – 32,2 %. Запропонована схема зонування ПНПП „Лісова пісня” 

(див. рис. 2) має поліцентричний характер, оскільки екологічними ядрами 

(заповідною зоною) тут стали вже існуючі об’єкти ПЗФ, розташовані переважно у 

периферійних західних та східних частинах, з прилеглими до них особливо цінними 

ділянками. Зона регульованої рекреації у ПНПП виступає своєрідним екологічним 

коридором, що з’єднує західну і східну заповідні ділянки і виконуватиме 

рекреаційні функції. В межах району дослідження чимало ландшафтів природні та 

антропогенні властивості яких здатні збуджувати пізнавальний чи науковий інтерес, 

володіють естетичною, меморіальною, етно-історичною цінністю, тобто мають 

значний гуманістичний ресурсний потенціал. 

Рекреаційна місткість визначається стійкістю природного, або природно- 

антропогенного ландшафту та обчислюється сумою допустимих рекреаційних 

навантажень, що не призведуть до незворотних змін в його межах. Для визначення 

стійкості природних ландшафтів до рекреаційних навантажень найприйнятнішою, 

на нашу думку, є методика С. А. Генсірука (1987), де визначено п’ятибальну шкалу 

ступеню стійкості природних комплексів залежно від біологічних властивостей 

деревних, чагарникових та трав’яних рослин і природних умов, в яких вони 

зростають, характеру рельєфу (рівнинний чи гірський). Ландшафтні комплекси 

ПНПП доцільно поділити на три оцінені групи стійкості: нестійкі (темнохвойні, 

світло хвойні), малостійкі (змішані ліси, широколистяні), стійкі (дрібно листяні, 

заплавні лісо-луки) (табл. 2). При визначенні гранично допустимої рекреаційної 

Таблиця 2 

Показники рекреаційного навантаження на ландшафт у зонах короткочасного 

відпочинку (За ДБН Б.2.4-3-94) 
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Ландшафт 

Рекреаційні навантаження, люд./га 

Нестійкі Малостійкі Стійкі 

Темно- 

хвойні 

Світло- 

хвойні 

Змішані 

ліси 

Широко- 

листяні 

ліси 

Дрібно- 

листяні 

ліси 

Заплавні 

лісо-

луки 

Ліс зеленої зони 0,7 1,0 1,5 2,3 3,5 5,0 

Рекреаційний ліс 2,5 3,0 3,6 4,5 6,0 8,0 

Лісопарк 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 15,0 

Парк зони короткочасного 

відпочинку 
13,0 15,0 17,0 19,0 22,0 26,0 



 

 

місткості враховують площу окремої залісненої ділянки, показник рекреаційних 

навантажень, що їй відповідає та стійкість деревостану до цих навантажень. 

Алгоритм підрахунку рекреаційної місткості природних ландшафтів в межах 

НПП наступний: 1) провести функціональне зонування НПП; 2) відповідно до 

Державних будівельних норм України 360-92 ,,Містобудування. Планування і 

забудова міських і сільських поселень” в межах зон стаціонарної та регульованої 

рекреації дозволяють виділити такі групи ділянок: а) ліс зеленої зони, б) 

рекреаційний ліс, в) лісопарк; г) парк зони короткочасного відпочинку; 3) здійснити 

розподіл лісів НПП за категоріями на темнохвойні, світло хвойні, змішані, 

широколистяні, заплавні луки (за лісовпорядними даними та матеріалами 

ландшафтних досліджень); 4) визначити стадію рекреаційної дигресії виділених 

ділянок; 5) визначити площі ділянок, що відрізняються за класом стійкості та 

верхніми границями нормативних навантажень у них (таблиця 2); 6) обчислити 

гранично допустиму рекреаційну місткість зон регульованої та стаціонарної 

рекреації за відповідною формулою: 

                                            (4), 

де  – гранично допустиме навантаження до ІІ чи ІІІ стадії дигресії; 

 – площа -ої ділянки певної категорії стійкості (га). 

В зоні регульованої рекреації ПНПП ,,Лісова пісня” переважають нестійкі 

світло хвойні соснові) та малостійкі (мішані дубово-соснові) ліси, де показники 

гранично допустимого рекреаційного навантаження становлять відповідно 3 і 4 

люд./га, біля озер та боліт у дрібнолистяних лісах та лісо-луках показник зростає до 

 6-8 люд./га. Враховуючи площі цих ділянок, гранично допустима рекреаційна 

місткість зони регульованої рекреації ПНПП „Лісова пісня” становить 51830 осіб, 

що у кілька разів більше її сучасного відвідування у будь-який період року. Нині 

рекреація тут має обмежений, переважно утилітарний характер. 

Рекреаційна цінність всієї території ПНПП оцінювалась за методикою В. І. 

Мацоли, де кожен з 8 показників природних, історико-культурних та соціально-

економічних рекреаційних ресурсів оцінюється за трьох бальною шкалою. Зокрема 

трьома балами оцінено флористично-фауністичну цінність, потенціал 

природоохоронних територій та об’єктів, кліматичний показник у теплу пору року, 

двома − ландшафтно-естетичну та історико-культурну цінності. Найнижчі 

показники (1 бал) зумовлені кліматичними особливостями парку в холодний період 

року, слабкою транспортною доступністю території, нерозвиненою 

інфраструктурою закладів розміщення туристів. Їх сума ділиться на мінімальну 

величину комплексної бальної оцінки (8) для визначення коефіцієнту рекреаційної 

цінності. Отже, коефіцієнт рекреаційної цінності ПНПП ,,Лісова пісняˮ становить – 

КРЦ = 16 / 8 = 2,0. Для порівняння у найближчому НПП ,,Прип’ять-Стохідˮ цей 

коефіцієнт дорівнює 1,8 (О. В. Міщенко, 2012). Можливості пізнавального туризму 

визначаються розташуванням в межах ПНПП „Лісова пісня”, прославленого генієм 

Лесі Українки урочища Нечимне та цінних історико-архітектурних сакральних 

пам’яток, що володіють неабияким гуманістичним потенціалом. Дисертантом 



 

розроблено п’ять нових маршрутів екологічних стежок. Перспективним видом 

рекреаційної діяльності тут може стати сільський туризм. До сіл Черемошне, 

Скулин, Тойкут, Кричевичі рекреантів приваблює чисте природне середовище, 

низькі ціни, гостинність власників агросадиб. Перспективним є і розвиток 

екотуризму з його особливим (ейфорним) ставленням до використання 

гуманістичного потенціалу ПНПП. 

Основними напрямками науково-дослідної роботи в межах ПНПП „Лісова 

пісня” є такі: інвентаризація природних комплексів; уточнення раритетної складової 

флори і фауни; виявлення та постійний моніторинг еталонних природних 

комплексів; ведення Літопису природи; вивчення діяльності окремих груп 

організмів і видів, впливу на них факторів середовища; розробка наукових 

рекомендацій зі збереження і відновлення генофонду заповідних природних 

комплексів, організації рекреаційної діяльності у зонах регульованої та стаціонарної 

рекреації. Перспективною формою еколого-освітньої діяльності в ПНПП є 

організація екологічних таборів, проведення еколого-просвітницьких заходів серед 

учнів та практичної природоохоронної роботи. Екологічна просвіта повинна стати 

одним з пріоритетних напрямів діяльності НПП „Лісова пісня”. Створення 

останнього стане поштовхом для розвитку еколого-освітньої діяльності та 

екологічного туризму, активізує екологічну свідомість місцевих жителів, долучить 

їх до природоохоронної роботи та сільського туризму, сприятиме сталому розвитку 

регіону. 

 

ВИСНОВКИ 

Представлені у дисертаційній роботі результати дослідження геосистеми в 

середньому межиріччі Турії та Стоходу вказують на особливу актуальність 

оптимізації природоохоронної діяльності шляхом організації тут НПП „Лісова 

пісняˮ та науково обґрунтовують передумови його створення. Найважливіші 

результати дослідження дають підстави зробити низку висновків: 

1. Сучасна мережа ПЗФ у Волинській області розміщується нерівномірно і не 

відбиває усього ландшафтного та біологічного різноманіття. Поліпшити 

незадовільну природоохоронну ситуацію у Ковельському районі (відсоток 

заповідності 3,6 %) можна шляхом створення єдиної просторово нерозривної 

природоохоронної системи – НПП „Лісова пісня”, ключовими елементами якого 

стануть дев’ять існуючих об’єктів ПЗФ. Це відповідатиме Всеєвропейській стратегії 

біологічного та ландшафтного різноманіття та реалізації високого природного, 

гуманістичного, рекреаційного, естетичного, екологічного потенціалу району 

дослідження. 

2. ПНПП „Лісова пісня” має чіткі межі, що співпадають з природними (річки, 

вододіли) та адміністративними (межа району). Особливості абіотичних чинників 

стимулюючих створення ПНПП: різні генетичних типів рельєфу; наявність дев’яти 

озер, річок Турії та Стоходу з притоками; мозаїчність ґрунтового покриву; 

своєрідний характер розподілу осадових відкладів, зумовлені їх формуванням в 

смузі водорозчинних відкладів крейдового періоду, на пограниччі діяльності 

покривних четвертинних зледенінь, в умовах співвідношення тепла і вологи 

характерних для Волинського Полісся.  



 

3. Ландшафтну структуру території ПНПП „Лісова пісня” формують 102 

індивідуальні контури 27 видів складних урочищ. що складають структуру 

місцевостей трьох видів, серед яких домінує місцевість слабо дренованих межиріч 

Турії та Стоходу на водно-льодовикових відкладах з близьким заляганням крейди зі 

спектром дерново-підзолистих ґрунтів. Ландшафтна карта, ландшафтні плани та 

картометричні показники засвідчують значне ландшафтне різноманіття та 

репрезентативність ПНПП „Лісова пісня” в природній структурі Волинського 

Полісся.  

4. Зонування території ПНПП „Лісова пісня” враховує межі контурів 

індивідуальних урочищ ландшафтної карти та розміщення існуючих 

природоохоронних об’єктів (ключових ділянок), є поліцентричним та визначає 

такий розподіл функціональних зон: заповідна зона – 29,4 % площі (периферійні 

західні та східні ділянки); зона регульованої рекреації – 38,3%, зона стаціонарної 

рекреації – фактично 0,1% , господарська зона – 32,2 %. 

5. Системний ландшафтно-екологічний аналіз лежить в основі концепції 

дослідження ПНПП „Лісова пісня”, визначає етапність дослідницького процесу та 

використання відповідних методів на конкретних етапах дослідження. Особливо 

важливим критерієм гуманістичного обґрунтування створення НПП має бути 

наявність національної історичної спадщини, що володіє значним гуманістичним 

потенціалом і потребує захисту.  

Перспективними напрямками науково-дослідної діяльності в районі 

дослідження є: інвентаризація флори, фауни, цінних геоморфологічних та 

гідрологічних утворень, об’єктів історико-культурного призначення; дослідження 

динаміки природних комплексів та процесів, проблеми функціонування озера 

Нечимне; обґрунтування шляхів вдосконалення зонування та збереження 

ландшафтного різноманіття. А серед напрямків еколого-освітньої діяльності такими 

є: створення екологічних стежок, організацію і проведення масових еколого-освітніх 

акцій і заходів, шкільних екологічних таборів, виїзних гурткових занять, 

інформаційно-пропагандистської та просвітницької роботи з місцевим населенням, 

туристами, екскурсантами. 

6. Біотичні чинники стимулюючі створення НПП „Лісова пісня” це – велика 

біорізноманітність, наявність різних географічних та еколого-ценотичних груп, 

значна раритетна складова, що налічує 26 видів рослин та 29 видів тварин, 

занесених до Червоної книги України, а також 31 вид рослин та 49 видів тварин з 

Переліку видів, які охороняються у Волинській області; важливий шлях міграції 

водоплавних птахів, ареал зростання специфічної постгляціальної флори з 

рідкісними та зникаючими видами. 

Історико-культурною передумовою створення НПП „Лісова пісня” є наявність 

прославленого генієм Лесі Українки урочища Нечимне, що визначає назву та бренд 

НПП; цінних історико-архітектурних, переважно сакральних та меморіально-

мілітарних пам’яток; добра збереженість етнографічної, насамперед, фольклорної 

самобутності. 

7. Значна рекреаційна цінність (її коефіцієнт дорівнює двом), гранично 

допустима рекреаційна місткість зони регульованої рекреації (51830 осіб), та площа 

лісів І-ІІ стадій дигресії вказують на значний рекреаційний потенціал та добрі умови 



 

для розвитку рекреації та туризму у ПНПП. Найбільш перспективними напрямками 

рекреаційно-туристичної діяльності тут є пізнавальний, екологічний, спортивно-

оздоровчий та сільський туризм, що сприятимуть використанню гуманістичного 

потенціалу досліджуваних ландшафтів. 

8. Територія ПНПП „Лісова пісня” – це найменш господарськи освоєна і 

найбільш лісиста (68%) частина Ковельського району Волинської області. 

Перевищень природних значень γ-фону та β-випромінювання не зафіксовано. 

Структура землекористування, показники геоекологічного стану (коефіцієнти: 

екологічної стабілізації ландшафтів, сільськогосподарського використання, 

абсолютного і відносного антропогенного навантаження, природної захищеності) 

вказують на те, що природні ландшафти мало змінені не втратили здатності до 

самовідновлення і компенсації господарських впливів.  
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АНОТАЦІЯ 

Шульгач А. С. Ландшафтно-екологічне обґрунтування національного 

природного парку „Лісова пісня”. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі 

спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання 

природних ресурсів – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, 2016. 

Робота присвячена актуальній проблемі раціонального використання та 

охорони ресурсних цінностей Поворського ландшафтного району Волинського 

Полісся. Системний ландшафтно-екологічний підхід дозволив оцінити комплекс 

передумов створення тут НПП „Лісова пісня”. Проаналізовано екологічний стан, 

антропогенне навантаження, господарське використання району дослідження. 

Виявлені стимулюючі передумови: добра збереженість і різноманітність біоценозів, 

значна раритетна складова (26 видів рослин та 29 видів тварин занесених до 

Червоної книги України); наявність 9 озер, різноманітних форм рельєфу, 

рамсарських угідь, типових та унікальних ландшафтів; наявність урочища Нечимне 

– загальнонаціональної спадщини, джерела творчого натхнення Лесі Українки та 

давніх храмових споруд. Створена дисертантом ландшафтна карта та картометричні 

показники засвідчують значне ландшафтне різноманіття. На основі ландшафтної 

карти проведено зонування території ПНПП, визначені напрямки організації 

науково-дослідної, рекреаційної та еколого-освітньої діяльності у ньому. 

Ключові слова: НПП, потенційний національний природний парк, ландшафтне 

та біологічне різноманіття, урочище, антропогенне навантаження, раціональне 

природокористування, системний підхід, моніторинг. 

 

АННОТАЦИЯ 

Шульгач А. С. Ландшафтно-экологическое обоснование национального 

природного парка „Лесная песня”. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.11 – конструктивная география и рациональное использование 



 

природных ресурсов – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченка, Киев,2016. 

Работа посвящена актуальной проблеме рацыонального использования и 

охраны ресурсных ценностей Поворского ландшафтного района Волынского 

Полесья. Системный ландшафтно-экологический подход позволил оценить 

комплекс предпосылок создания здесь НПП „Лесная песня”. Проанализировано 

экологическое состояние, антропогенная нагрузка, хозяйственное использование 

района исследования. Выявлены стимулирующие предпосылки: хорошо 

сохранившиеся разнообразные биоценозы, значительная раритетная составляющая 

(26 видов растений и 29 видов животных занесенных в Красную книгу Украины); 

наличие 9 озер, разнообразных форм рельефа, рамсарских угодий, типичных и 

уникальных ландшафтов; наличие урочища Нечимнэ – общенационального 

наследия, источника творческого вдохновения Леси Украинки и древних храмових 

сооружений. Созданная дисертантом ландшафтная карта и картометрические 

показатели свидетельствуют о значительном ландшафтном разнообразии. На основе 

ландшафтной карты проведено зонирование територии ПНПП, определены 

направления организации научно-исследовательской, рекреационной, єколого- 

просветительской дятельности в нем. 

Ключевые слова: НПП, потенциальный национальный природный парк, 

ландшафтное и биологическое разнообразие, урочище, антропогенная нагрузка, 

рациональное природопользование, системный подход, мониторинг. 

 

SUMMARY 

A. S. Shulgach. Landscape-ecological reasoning of “Lisova pisnya” national 

park creation. – Manuscript. 

Thesis for a scientific degree of candidate of geographical sciences by speciality 

11.00.11 – constructive geography and rational use of natural resources – Taras 

Shevchenko Kyiv national university, Kyiv, 2016. 

 

The work is devoted to the problem of rational use, restoration and preservation of 

resource values of Povorskiy landscape region of Volyn Polissia through scientific study 

prerequisites of organization the National Park "Lisova pisnia". Detection and study areas 

with these values are suitable for implementation of environmental, recreational and 

economic functions (potential national parks) – an extremely important environmental 

problem today. It cannot be put off due to increasing anthropogenic challenges were 

threatened landscapes, amulets national natural and cultural heritage. Theoretical basis of 

research is the systematic landscape-ecological approach that allows to develop an overall 

concept study and cover the entire range of assumptions to assess their role and 

importance to justify the feasibility and availability of the organization National Park 

"Lisova pisnia". Detailed analysis of ecological status and economic use of the study area, 

the natural, historical and cultural background and the measures necessary for the 

organization of this National Park. By stimulating prerequisites include: the availability of 

well-preserved and diverse biomes, rare plant species (26 species listed in the Red Book of 

Ukraine and 31 – regionally rare species) and animals (29 listed in the Red Book and 49 

regionally rare species); the large number (nine) of interest from an environmental, 



 

scientific and recreational points of view relict glacial and karst lakes, various forms of 

relief, Ramsar wetlands, typical and unique landscapes of the history of specific, complex 

morphological structure, different resistance to anthropogenic transformations; and of 

course, the presence of this ravine Nechymne – national cultural heritage, source of 

creative inspiration Lesya Ukrainian, which will determine the brand of all the national 

park; presence of ancient church architecture, and above all – Dmytriyivsky Church – the 

oldest monuments of wooden architecture Volyn (1567). In the dissertation, the landscape 

map created potential national park "Lisova Pisnia" scale 1:125,000 at tracts of 102 

individual circuits, 27 types of tracts, 3 areas. The obtained values of landscape 

fragmentation and complexity factor confirming significant landscape diversity and 

representativeness of potential national park "Lisova Pisnia" in the natural structure of 

Volyn Polissia. Based on landscape maps, typing tracts held zoning potential national park 

and its proposed functional structure. The estimation of anthropogenic load and 

environmental condition indicates that anthropogenic influences are not yet significant 

scope and is not critical, and natural landscapes of Geosystems not lost the ability to heal 

itself and compensation due to economic rights. Save these little affected typically Polissia 

and unique landscapes unchanged by man formation is a common environmental 

structures "Lisova Pisnia" national park opens new opportunities lasting environmental 

management and ensure sustainable development of the currently depressed region. It will 

also encourage the development of "green" tourism, ecological network paths and hiking 

trails, creating new permanent recreation areas, as existing recreational load is ten times 

less than the best, far and calculated environmentally acceptable recreational capacity 

(41917 people). Implementation of high humanistic, cultural, aesthetic, ecological 

potential of the study area is possible only if the expansion and unification of existing 

protected areas here in one space-indissoluble, environmental system – "Lisova Pisnia", 

National Park which is responsible European Strategy for Biological and landscape 

diversity. 

Key words: national park, a potential national park, reserve, landscape and 

biodiversity, human pressure, environmental condition, environmental management, 

system approach, monitoring. 


