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ВСТУП 

 

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 межиріч 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”. 
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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. 
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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; 
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- 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”, 
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„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 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИДІЛЕННЯ ТА 

ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО 

ФОНДУ 

 

1.1. Аналіз концепції заповідання та правових основ організації, 

функціонування та класифікації природоохоронних обʼєктів України 

 

Проблема взаємодії суспільства і природи завжди була в центрі уваги 

науковців та широкого кола громадськості. В наші дні вона набула нового 

змісту, наслідки її безпосередньо впливають як на природний стан 

навколишнього середовища, так і на різні сторони матеріального та духовного 

життя населення. Питання раціонального природокористування та заповідної 

справи є ключовими в концепції сталого розвитку. 

Нині в Україні площа природно-заповідного фонду (ПЗФ) становить 

близько 6% від території держави. Це 8200 територій загальною площею 3,5 

млн. га. Частка заповідних територій в Україні є недостатньою і залишається 

значно меншою, ніж у більшості країн Європи. Тому на законодавчому рівні 

визначено, що цей показник має зрости до середньоєвропейського рівня [149]. 

Найефективнішим засобом охорони природи є розширення та підвищення 

репрезентативності мережі ПЗФ [83, с. 23]. У 80-90-х роках ХХ ст. на зміну 

монофункціональній концепції заповідної справи – збереження рідкісних 

видів флори і фауни прийшла поліфункціональна концепція созології та 

геосистемний підхід до організації заповідних об’єктів як єдиного цілого, що 

забезпечує „рівноправність” охорони, як біотичних, так і абіотичних 

компонентів природних комплексів [28, с. 236]. Ознакою цього є зростання в 

структурі ПЗФ частки поліфункціональних заповідних об’єктів – НПП, які 

поєднують у своїх межах ділянки з абсолютно і регульовано заповідним 

режимом та території з рекреаційним і традиційним невиснажливим 
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господарським природокористуванням. Поряд з природоохоронною, однією з 

провідних функцій НПП є соціальна (рекреаційна). Поліфункціональна 

концепція заповідної справи передбачає ознайомлення з обʼєктами 

заповідання. Все повинно бути розраховане на підтримку екологічної 

рівноваги, збереження різноманіття ландшафтів та біорізноманіття. 

В Україні створена Програма перспективного розвитку заповідної справи 

[162] направлена на поліпшення умов збереження територій та об’єктів ПЗФ 

як національного надбання. Програма визначає стратегію розвитку заповідної 

справи; передбачає зміцнення наукових, організаційних, правових, 

фінансових, матеріально-технічних засад її розвитку; оптимізацію мережі 

ПЗФ; активізацію наукових досліджень на заповідних територіях, сприяє 

підвищенню ролі заповідної справи в екологічному та патріотичному 

вихованні громадян. Програма ґрунтується на аналізі розвитку заповідної 

справи в Україні та інших державах, вимогах відповідних міжнародно-

правових актів та рекомендаціях міжнародних організацій. Організаційно-

правові основи ведення заповідної справи визначено Законом України „Про 

природно-заповідний фонд Україниˮ та актами законодавства, прийнятими 

відповідно до нього. ПЗФ України розглядається як складова частина світової 

системи природних територій і об’єктів, що перебувають під особливою 

охороною. Концепція розвитку заповідної справи передбачає зростання її 

суспільного значення, оптимізацію і розвиток системи територій та обʼєктів 

ПЗФ з метою забезпечення охорони біологічного різноманіття, типових та 

унікальних ландшафтів України, підтримання екологічної рівноваги на її 

території, зміцнення бази для моніторингу навколишнього природного 

середовища та наукових досліджень. Оптимізація мережі ПЗФ, подальший 

розвиток заповідної справи в Україні мають бути забезпечені на основі 

збільшення площі територій та обʼєктів ПЗФ, забезпечення 

репрезентативності ПЗФ за флористичною, ценотичною, фауністичною, 

геологічною, грунтознавчою, ландшафтною та іншими ознаками; 

пріоритетного розвитку обʼєктів високої категорії заповідності, насамперед 
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багатофункціональних (НПП, біосферних заповідників). Метою є поліпшення 

умов для збереження заповідних природних комплексів; розширення мережі 

тих обʼєктів ПЗФ, які, крім збереження генофонду, ценофонду, ландшафтних 

комплексів, сприяють реалізації гуманістичного ресурсного потенціалу, 

передбачають проведення екологічного [153] та патріотичного виховання 

Особливого значення набуває ПЗФ України як основа екологічної мережі 

держави. Закон України „Про Загальнодержавну програму формування 

національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр.ˮ передбачає 

відповідно до рекомендацій Всеєвропейської стратегії збереження 

біологічного і ландшафтного різноманіття формування екологічної мережі як 

частини єдиної просторової системи країн Європи з природним або частково 

зміненим станом ландшафту [12, с. 17]. Території та обʼєкти ПЗФ є основними 

елементами екологічної мережі і складають її природні ядра. Нині 

спостерігається пожвавлення міжнародних звʼязків у питаннях заповідної 

справи. Україна приєдналася до важливих міжнародних конвенцій і взяла 

зобовʼязання, для виконання яких була прийнята низка урядових документів – 

про концепцію збереження біологічного різноманіття, про водно-болотні 

угіддя загальнодержавного, тощо. Посилився обмін міжнародним досвідом, 

звичними стали створення транскордонних природоохоронних обʼєктів, 

міжнародні природоохоронні акції. Значення природно-заповідних територій 

нині зростає у всьому світі. В 15-ти країнах Європейського Союзу діє програма 

„NATURA 2000ˮ. Рада міністрів Євросоюзу в межах цієї програми надає 

великого значення створенню мережі територій, що відіграватимуть ключову 

роль в охороні природних комплексів країн ЄС в XXI ст., а в поєднанні з 

екологічною мережею (Еmеrаld) буде знаряддям для охорони біорізноманіття 

всієї Європи [164]. Формування мережі ПЗФ є інтегральною частиною 

раціонального використання землі, вона повинна функціонувати в рівновазі з 

багатьма напрямами господарства і соціального життя. Основними напрямами 

формування природоохоронної мережі „NATURA 2000ˮ є охорона 

місцезнаходжень (біотопів) рідкісних рослин і тварин, рідкісних рослинних 
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угруповань характерних для регіонів Європи (альпійських, атлантичних тощо) 

- усього близько 200 типів біотопів. Особливої охорони в Європі потребують 

місця поселення птахів, із яких 181 вид в Європі знаходиться під загрозою і 

потребує спеціальної охорони. Для району нашого дослідження особливо 

актуальними є Проект ЮНЕСКО МАБ створення трилатерального 

біосферного резервату „Західне Поліссяˮ та Проект ПРООН/ГЕФ „Розбудова 

екологічного коридору в Поліссіˮ. Їх реалізація почалася у 2005 та 2007 роках, 

охопила найближчі до ПНПП „Лісова пісняˮ національні природні парки - 

„Шацькийˮ, „Припʼять-Стохідˮ і має тенденцію територіального розширення. 

Сталий розвиток країни та створення безпечного стану довкілля для 

життєдіяльності суспільства і кожної людини значною мірою залежить від 

законодавства у сфері використання природних ресурсів, охорони довкілля і 

забезпечення екологічної безпеки. Конституцією України (стаття 16) 

передбачено, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної 

рівноваги на території України є обов’язком держави. Ще 25 червня 1991 р. 

Верховна Рада України прийняла закон України „Про охорону навколишнього 

природного середовища”, який визначає мету, завдання, принципи та 

механізми забезпечення ефективного природокористування, охорони 

довкілля, забезпечення екологічної безпеки в Україні. Охорона природи 

полягає в збереженні безпечного для існування живої і неживої природи 

навколишнього середовища, захисті життя і здоров’я населення від 

негативного впливу зумовленого забрудненням довкілля і досягненні 

гармонійної взаємодії суспільства і природи, раціональному використанні і 

відтворенні природних ресурсів. Невід’ємною складовою частиною системи 

охорони навколишнього природного середовища та організації раціонального 

використання природних ресурсів виступає заповідна справа. Її завданням є 

особлива охорона природніих територій та обʼєктів, які мають велику наукову, 

естетичну, рекреаційну, природоохоронну цінність [28, с. 232]. Вони 

становлять державний ПЗФ. Закон України „Про природно-заповідний фонд 

України” чітко визначає правові основи організації, охорони, ефективного 
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використання ПЗФ України. ПЗФ охороняється як національне надбання, 

щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і 

використання. Відповідно до статті 3 цього Закону: „До природно-заповідного 

фонду України належать: природні території та об’єкти – природні 

заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні 

ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища; штучно 

створені об’єкти – ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, 

парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Залежно від їх екологічної і 

наукової, історико-культурної цінності вони можуть бути загальнодержавного 

або місцевого значення” [151]. Державні заказники і пам’ятки природи 

поділяють залежно від характеру об’єкта і необхідного режиму охорони на 

типи. Такий поділ, як і класифікація в цілому, направлений на реалізацію 

одного із основних принципів сучасної заповідної справи – максимального 

збереження найбільш цінних природних комплексів та об’єктів при 

мінімальному, однак достатньому обмеженні господарської діяльності. При 

цьому реалізуються уявлення сучасного ландшафтознавства про 

різноманітність природних компонентів, стійкість та надійність ландшафтів, 

коригування антропогенного впливу на них. 

Згідно Закону України „Про природно-заповідний фонд” [151] – ПЗФ 

включає такі категорії: 

Природний заповідник – природоохоронна, науково-дослідна установа 

загальнодержавного значення, що створюється з метою збереження в 

природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони 

природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, вивчення 

природних процесів і явищ, що відбуваються в них, розробки наукових засад 

охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання 

природних ресурсів та екологічної безпеки. Ділянки землі, її надра і водні 

простори з усіма природними обʼєктами вилучаються із господарської 

експлуатації і переходять у безстрокове користування до заповідника; 
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Біосферний заповідник – природоохоронна, науково-дослідна установа 

міжнародного значення, що створюється з метою збереження в природному 

стані найбільш типових природних комплексів біосфери, здійснення фонового 

екологічного моніторингу, вивчення навколишнього природного середовища, 

його змін під дією антропогенних факторів. Біосферні заповідники 

створюються на базі природних заповідників, НПП з включенням до їх складу 

територій та об’єктів ПЗФ інших категорій та інших земель і належать до 

Всесвітньої глобальної мережі біосферних заповідників; 

Національний природний парк – природоохоронна, рекреаційна, 

культурно-освітня, науково-дослідна установа загальнодержавного значення, 

що створюється з метою збереження, відтворення і ефективного використання 

природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, 

оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність. Вся 

територія парку вилучається із господарського використання в рекреаційних, 

наукових і культурних цілях. У статті 20 Закону України „Про природно-

заповідний фонд”  зазначається: „На національні природні парки покладається 

виконання таких основних завдань: 

- збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів; 

- створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів 

рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони 

заповідних природних комплексів та об’єктів; 

- проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах 

рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань 

охорони навколишнього природного середовища та ефективного 

використання природних ресурсів; 

- проведення екологічної освітньо-виховної роботи” [151]. 

У статті 21 цього ж Закону зазначається, що на території НПП з 

урахуванням природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-

культурної та інших цінностей природних комплексів та об’єктів, їх 
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особливостей встановлюється диференційований режим щодо їх охорони, 

відтворення та використання згідно з таким функціональним зонуванням: 

заповідна зона – призначена для охорони та відновлення найбільш цінних 

природних комплексів, режим якої визначається відповідно до вимог, 

встановлених для природних заповідників; 

зона регульованої рекреації – в її межах проводяться короткостроковий 

відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і 

памʼятних місць. У цій зоні дозволяється обладнання туристських маршрутів 

і екологічних стежок; забороняються рубки лісу головного користування, 

промислове рибальство, мисливство, інша діяльність, яка може негативно 

вплинути на стан природних комплексів та обʼєктів заповідної зони; 

зона стаціонарної рекреації – призначена для розміщення готелів, 

мотелів, кемпінгів, інших обʼєктів обслуговування відвідувачів. Тут 

заборонена будь-яка господарська діяльність, що не пов’язана з цільовим 

призначенням функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан її 

природних комплексів та об’єктів і зони регульованої рекреації; 

господарська зона – у її межах проводиться господарська діяльність, 

спрямована на виконання покладених на парк завдань, знаходяться населені 

пункти, об’єкти комунального призначення парку, а також землі інших 

землевласників та землекористувачів, включені до складу парку, на яких 

господарська та інша діяльність здійснюється з додержанням вимог та 

обмежень, встановлених для зон антропогенних ландшафтів біосферних 

заповідників. Створення НПП має на меті як охорону і раціональне 

використання цінних природних територій, так і збереження історико-

культурних комплексів та об’єктів, здійснення рекреаційної діяльності; 

Регіональний ландшафтний парк є природоохоронною рекреаційною 

установою місцевого чи регіонального значення, що створюється з метою 

збереження в природному стані типових або унікальних природних 

комплексів та об’єктів, а також забезпечення умов для організованого 

відпочинку населення. Регіональні ландшафтні парки організовуються, як 
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правило, без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних 

обʼєктів у їх власників або користувачів. Це значно полегшує процедуру 

створення. РЛП виконують такі завдання: збереження цінних природних та 

історико-культурних комплексів та об’єктів; створення умов для ефективного 

туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних 

умовах з дотриманням режиму охорони заповідних природних комплексів і 

об’єктів; сприяння екологічній освітньо-виховній роботі [151]; 

Заказник загальнодержавного значення – територія, що виділяється з 

метою збереження, відтворення та відновлення окремих, або декількох 

компонентів найцінніших типових або унікальних комплексів на час, 

необхідний для виконання поставлених перед заказником завдань і для 

підтримання загального екологічного балансу. Оголошується, перш за все, на 

території (акваторії) в межах якої зустрічаються види рослин і тварин, що 

занесені до Червоної книги України; 

Заказник місцевого значення – території, яка виділяється з метою 

збереження, відтворення та відновлення окремих цінних для регіону 

компонентів природи на час, необхідний для виконання поставлених перед 

заказником завдань та для підтримання загального екологічного балансу; 

Пам’ятка природи загальнодержавного значення – це територія, або 

окремий природний об’єкт, який являє особливу цінність і є унікальним або 

типовим для країни, береться під охорону для збереження в природному стані 

в наукових, культурно-освітніх та естетичних цілях; 

Пам’ятка природи місцевогозначення – територія, або окремий 

природний об’єкт, який має велику цінність і є унікальним або типовим для 

даного регіону і береться під охорону для збереження в природному стані в 

наукових, культурно-освітніх та естетичних цілях. Пам’ятки природи 

поділяються на комплексні, ботанічні, зоологічні, гідрологічні та геологічні; 

Заповідне урочище – лісові, степові, болотні та інші відокремлені цілісні 

ландшафти, що мають важливе наукове, природоохоронне і естетичне 

значення, з метою збереження їх у природному стані. Оголошення заповідних 
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урочищ проводиться без вилучення земельних ділянок, водних та інших 

природних об’єктів у їх власників або користувачів; 

Ботанічний сад створюється з метою збереження, вивчення, 

акліматизації, розмноження у спеціально створених умовах та ефективного 

господарського використання рідкісних і типових видів місцевої і світової 

флори шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій, 

ведення наукової, навчальної і освітньої роботи; 

Дендрологічний парк створюється для збереження і вивчення у спеціально 

створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій для 

ефективнішого наукового, культурного, рекреаційного та ін. використання; 

Зоологічний парк створюється з метою збереження та вивчення в 

спеціально створених умовах об’єктів дикої фауни для науково-освітніх, 

пізнавальних та науково-дослідних цілей; 

Парк пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення– цінні 

зразки паркового будівництва, беруть під охорону в естетичних, наукових, 

природоохоронних і оздоровчих цілях. [151]. 

Згідно з Законом України „Про охорону навколишнього природного 

середовища” управління в цій сфері полягає у здійсненні функцій 

спостереження, дослідження, екологічної експертизи, контролю, 

прогнозування та іншої виконавчо-розпорядчої діяльності. Державне 

управління в галузі охорони довкілля здійснюють Кабінет міністрів України, 

місцеві ради, їх виконавчі органи та спеціальні державні органи з охорони 

навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів. 

Спеціально уповноваженим органом державного управління в галузі 

організації, охорони та використання ПЗФ є Міністерство екології та 

природних ресурсів України [149]. Організаційно-правові основи заповідної 

справи формують нормативні акти, які регламентують порядок утворення і 

функціонування заповідних територій та об’єктів, правову відповідальність за 

порушення режиму їх охорони. Відповідно до тематики нашого дослідження 

важливе значення має порядок розроблення, затвердження і впровадження 
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проектів організації нових НПП, який визначає „Положення про Проект 

організації території національного природного парку, охорони, відтворення 

та рекреаційного використання його природних комплексів та обʼєктів” в 

редакції Наказу міністерства екології та природних ресурсів України №273 від 

31.08.2014 р. Проект розроблено відповідно до законодавства України та 

вимог міжнародних договорів. Він передбачає виконання наступних завдань: 

збір даних про територію НПП, здійснення її функціонального зонування; 

визначення пріоритетів та проблем; розробку п’ярічного плану заходів; 

визначення стратегії розвитку на 10 років. Наше дослідження може стати 

вагомим внеском у розробку Проекту про організацію НПП „Лісова пісня”, 

оскільки містить значний масив інформації про його територію зібрану з 

врахуванням вимог „Положення про Проект організації території НПП” [159]. 

та пропозицій розроблених з врахуванням: „Положення про організацію 

наукових досліджень в заповідниках і національних природних парках 

України” [156], „Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і 

НПП України” [157] та „Положення про рекреаційну діяльність у межах 

територій та об’єктів ПЗФ України” [158]. 

Нині в Україні питання розширення ПЗФ набуває державної ваги [21, 

с.44]. Про це свідчать укази Президента України про створення нових НПП, 

потроєння площі ПЗФ за роки незалежності країии. Проте частка ПЗФ в 

загальній площі України, його структура та репрезентативність ще не 

відповідають міжнародним стандартам, стратегії планування території країни. 

Відповідно до Закону України „Про загальнодержавну програму формування 

національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” частка ПЗФ від 

площі держави на 2015 р. повинна становити 10,4 %, з них НПП – 3,9%, 

природні та біосферні заповідники – 1,2%, інші категорії ПЗФ – 5,3 % [149]. 

До 2020 року вона має зрости до 15%. Виконання цього стратегічного завдання 

безпосередньо залежить від виявлення нових значних за розмірами 

природоохоронних обʼєктів - перспективних національних природних парків.  
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1.2. Принципи, критерії та методи виділення нових перспективних 

національних природних парків 

 

Нині формуються два стратегічні напрями розвитку заповідної созології 

в Україні. Перший – удосконалення категоріальної і функціональної структур 

системи ПЗФ, другий – створення національної екомережі, як складової 

частини загальноєвропейської мережі. Тому в основу концепції розбудови 

мережі ПЗФ України покладено такі наукові вимоги: 1) обʼєкти мережі ПЗФ 

повинні мати поліфункціональне призначення за основними функціями 

(охорона, рекреація, екологічне виховання, збалансоване використання 

територій та їх відновлення); 2) вибір територій має проводитися з 

урахуванням типовості та унікальності екосистем природно-географічних зон; 

3) обʼєкти ПЗФ доцільно розміщувати більш-менш рівномірно; 4) їх слід 

розглядати у взаємозвʼязку 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. У заповідній созології найближчої перспективи 

безперечну перевагу потрібно надавати створенню густої мережі НПП, які 

уособлюють моделі сталого розвитку, раціонального природокористування як 

для окремих регіонів, так і для України в цілому [28, с. 237]. 

Виділення та створення нових НПП  необхідно здійснювати на чіткій 

науковій основі, з урахуванням наступних принципів: 

- раритетний – необхідність збереження рідкісних екосистем, фітоценозів та 

видів, насамперед, реліктових, ендемічних чи зникаючих; 

- функціональний – формування функціональних зон, запровадження 

відповідних видів режимів охорони, або їх зміна випадках, коли декілька 

функцій входять у протиріччя; 

- моніторинговий – спостереження і контролю за природними та 

антропогенними процесами на різних екологічних рівнях лісового біому; 
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- еколого-фітоценотичний – забезпечує репрезентативність охорони 

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

стабілізації екологічної рівноваги; 

- зонально-географічний – забезпечує ландшафтно- географічні, широтно-

меридіональні, закономірності поширення природних екосистем в 

історичному, географічному та інших відношеннях; 

- еволюційно-генетичний – забезпечує збереження всіх ланок еволюційних 

процесів; 

- гуманістичний – передбачає включення обʼєктів, що мають загальноосвітнє, 

науково-інформаційне, пізнавальне, культурне значення; 

- естетичний – обумовлює включення найбільш мальовничих ділянок природи, 

які сприяють розвитку емоційної сфери людини; 

- рекреаційний – обумовлює включення територій, багатих на рекреаційні 

ресурси (загальнооздоровчого, бальнеологічного, санітарно-гігієнічного і 

спортивно-туристичного значення). Площа цих обʼєктів має забезпечити 

цілорічний масовий відпочинок людей без шкоди природі; 

- ресурсно-господарський – обумовлює збереження територій, які мають 

прикладне народногосподарське значення. 

В процесі виділення площ національних природних парків слід 

враховувати, що перспективні території НПП мають бути досить великими, 

щоб забезпечити збереження особливо цінного біорізноманіття і цілісними. Їх 

розчленування (інсуляризація) веде до втрати потрібних живим організмам 

місць існування. У дрібних резерватах природне середовище швидко 

погіршується, тут мало екотонів, неможлива міграція тварин. Розробка теорії 

охорони природи привела до висновку, що на локальному рівні неможлива 

охорона місць проживання або окремих видів живих організмів від 

забруднення глобального характеру. Національні природні парки, як і 

території, що не охороняються, чутливі до впливу кислотних дощів, 

забруднення ґрунту і ґрунтових вод. Виділення природних територій під 

заповідання здійснюється на основі наукових обґрунтувань. Вже на стадії 
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виділення території перспективної для заповідання враховуються: географічне 

поширення фітоценозів, популяцій видів, особливо рідкісних та зникаючих, 

розмірність ареалів таксонів, ступені цілісності та непорушеності природних 

ландшафтів чи їх компонентів, сила антропогенного тиску, важливими є 

відомості про розміри локусів популяцій видів біоти [28, с. 238]. Залежно від 

площі та конфігурації перспективної території НПП окреслюється його 

заповідна зона. На стадії виділення перспективних НПП в основі підготовки 

наукових обґрунтувань лежать наступні науково-методичні підходи: 

флористичний (заповідна територія виділяється на основі результатів 

інвентаризації, вивчення поширення і теоретико-графових методів аналізу 

флори); фітоценотичний (заповідна територія виділяється на основі 

інвентаризації, динаміки та поширення фітоценозів, за первинним виділенням 

еколого-фітоценотичних стандартів); картоаналітичний (заповідна територія 

виділяється на основі аналізу флористичних, геоботанічних, ландшафтних, 

ґрунтових та інших карт); ландшафтний (на основі визначення ступвня 

антропогенного навантаження чи натуральності ландшафтів, шляхом 

складання ландшафтного кадастру, оптимальніше в межах водозбору тощо); 

землевпорядкувальний (на основі лісорослинного районування, та під час 

землевпорядкування та лісовпорядкування). 

З практики природно-заповідної справи помітно, що НПП в Україні 

виділяються здебільшого за двома основними критеріями - науковою та 

природоохоронною цінністю екосистем. Не менш важливою умовою є 

застосування інших вагомих критеріїв – рекреаційного, природничо-

пізнавального, еколого-виховного, критерію відповідності (певна кількість 

місцевого населення має бути забезпечена одним НПП). При створенні НПП 

особливо необхідним критерієм має бути наявність національної спадщини, 

що потребує захисту і відтворення. 

Т. Л. Андрієнко з колегами [1], для вибору територій перспективних для 

створення НПП пропонує наступні критерії: 1) переважання на території 

відносно незміненого природного ландшафту – характерного або унікального 
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для певних регіонів; 2) відсутність на території, яка пропонується для 

створення парку, великих промислових центрів, значного забруднення 

природних комплексів тощо – тобто територія не повинна мати значного 

ступеня екологічної загрози; 3) наявність на території осередків природних 

екотопів з цінним рослинним та тваринним світом, на яких встановлений 

охоронний режим (заказників, заповідних урочищ, памʼяток природи), та 

ділянок де можливе їх створення; 4) привабливість території для населення (її 

ландшафтний та історико-культурний імідж) з метою регламентованої 

рекреації та екотуризму; 5) наявність історичних та культурних цінностей, 

місць, повʼязаних з минулим нашого народу, центрів народних ремесел та 

інше; 6) важлива роль території, як частини більш широких територіальних 

природоохоронних мереж (екологічної мережі, прикордонних природо-

охоронних смуг, мережі цінних водно-болотних угідь тощо); 7) можливість 

організації на цій території наукового, екологічного, мисливського, 

рибальського туризму, а також природоохоронних екскурсій (у перспективі – 

по прокладеній мережі екологічних стежок); 8) велике екологічне значення 

території майбутнього НПП для відповідного природного регіону зі значним 

антропогенним навантаженням [116, с. 23]. 

В умовах нинішньої гострої конкуренції за земельні ресурси наукове 

забезпечення створення нових НПП повинно бути добре аргументованим, 

спрямованим на захист природи. Слід враховувати і такий чинник виділення і 

створення НПП як громадські ініціативи. У світі багато природоохоронних 

територій засновано громадськими природоохоронними організаціями. Часто 

процес їх створення ініціюється стихійно або випадково, супроводжується 

конфліктними ситуаціями, протистоянням між органами, які намагаються 

створити природоохоронний обʼєкт, і місцевим населенням, яке намагається 

захистити свої права на використання природних ресурсів і не допустити 

відчуження природних земель. Відомі міжнародні громадські організації 

співпрацюють із урядами країн та мультинаціональними банками, які 

фінансують наукові дослідження, екологічну експертизу, проектні роботи, 
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навчання, інформування населення тощо. Законом України „Про природно-

заповідний фонд Україниˮ визначено права громадян з питань охорони та 

використання територій та обʼєктів ПЗФ. У звʼязку із цим у 90-х роках 

минулого і напочатку нинішнього століття особливо пожвавився громадський 

екологічний рух за створення нових обʼєктів ПЗФ. 

Десята сесія Генеральної асамблеї Міжнародного союзу охорони природи 

(МСОП) рекомендує виділяти під національні парки лише відносно великі 

території, у яких одна або декілька екосистем не зазнали суттєвих змін, види 

рослин, тварин, місця їх існування, геоморфологічні ділянки мають особливий 

науковий, просвітницький або рекреаційний інтерес або у яких знаходиться 

ландшафт особливої краси. І де, крім того, відповідний орган влади країни 

здійснюватиме заходи для найшвидшого припинення експлуатації природних 

ресурсів, для ефективного формування почуття глибокої поваги до 

екологичних або естетичних елементів території, де, за певних умов, 

дозволяється відвідування з духовною, просвітницькою, культурною та 

рекреаційною метою [164]. 

Як ключові території екологічної мережі НПП мають відповідати 

наступним критеріям відбору: 

1. Біоекологічні критерії: а) природності – екосистеми та біота території 

знаходяться у природному або майже природному (мало порушеному) стані; 

б) видової різноманітності – територія відзначається високим рівнем 

багатства та різноманітності флори та фауни (вище середнього рівня для 

регіону в цілому); в) ценотичної різноманітності – територія відзначається 

високим рівнем (вище середнього для регіону) багатства та різноманітності 

рослинний угруповань; г) унікальності та рідкісності біоти – територія 

відзначається високою концентрацією ендемічних, реліктових та рідкісних 

видів і рослинних угруповань; д) репрезентативності – біота території 

репрезентативна для відповідного біогеографічного регіону. Флористичні та 

фауністичні критерії. Флористичні (фауністичні) критерії це особливості 

складу (набору) таксонів (у першу чергу видів) рослин і тварин певної 
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території. Крім якісних (флора як список видів) та кількісних (флора як 

чисельність видів) характеристик видового різноманіття, флора може 

характеризуватися складом своїх географічних, біоморфологічних, 

екологічних елементів, тобто груп видів (типологічні елементи флори) які 

мають певні спільні ознаки. Це ж стосується й фауни. Флористичні та 

фауністичні критерії є одними із найважливіших для здійснення аналізу 

території і плануванні елементів екомережі. Відбір територій з метою 

створення ключових територій необхідно здійснювати з урахуванням 

ієрархії біогеографічних виділів. Бажано в кожному виділі біогеографічного 

районування різного рангу створити хоча б одну репрезентативну ключову 

територію відповідного рангу (крім унікальних розміщених у тому ж виділі); 

2. Ландшафтні критерії: а) природності – ландшафти території зберегли 

свій вигляд у природному або близькому до нього стані; б) унікальності – на 

території наявні унікальні природні ландшафти; в) ландшафтної 

різноманітності – на території трапляється значна кількість різних і 

контрастних видів ландшафтів або природних територіальних комплексів;  

г) репрезентативності – ландшафтна структура території є типовою для 

даного регіону; д) культурного значення - ландшафти території перетворені 

людиною і мають значну історико-культурну цінність. Аналіз просторової 

структури ландшафту включає дослідження співвідношення на різних його 

ділянках (виділах) природних та антропогенних елементів, а також наявність 

антропогенних екотопів. Для оцінки структури ландшафту зручно 

користуватися картами масштабів: 1:100000-1:200000. У цьому діапазоні 

масштабів можна виділити наступні п’ять типів структури ландшафту: 

1) природні елементи ландшафту покривають усю територію виділу, який 

аналізується; 2) природні елементи покривають територію виділу, однак є 

антропогенні екотопи вздовж комунікацій, меліоративних каналів тощо; 

3) на території виділу є як природні, так і антропогенні елементи ландшафту; 

4) у межах виділу переважають антропогенні ландшафти, серед яких є 

природні екосистеми; 5) у межах виділу є тільки антропогенні ландшафти. 
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3. Територіальні критерії: а) достатність площі – площа території 

достатня для виявлення її біоекологічного, функціонального, ландшафтного, 

історико-культурного значення в масштабі регіону; б) територіальної 

цілісності – в межах ключової території, цінні у біоекологічному або 

ландшафтному відношеннях ділянки представлені суцільним масивом, або у 

такому масиві є незначні за площею вікна антропогенно-змінених ділянок, 

або цінні ділянки розміщені неподалік одна від одної і просторово повʼязані 

у локальну екомережу. Проведені дослідження території ПНПП „Лісова 

пісняˮ дозволили визначити її відповідність вищезазначеним критеріям 

(додаток Ц). 

Додатковим критерієм для включення територій до екомережі може бути 

принцип „охорони слабкої ланкиˮ - для повноцінного збереження сукцесійних 

рядів охоронятися повинні їх найбільш вразливі стадії, ділянки яких є 

найбільш рідкісними та найменш стійкими 

Перспективи розвитку заповідної справи в Україні та на Волині пов’язані 

з виявленням і вивченням геосистем з підвищеним природним та 

гуманістичнм потенціалом [147]. Адже, через альтернативні до 

природоохоронних і ресурсозберігаючих види господарської діяльності такі 

геосистеми можуть бути назавжди втрачені. Негативних прикладів 

антропогенної трансформації відомо чимало. Тому особливої актуальності 

набувають такі форми прикладних географічних досліджень, які 

передбачають безпосередню участь географів у постановці практичних 

природоохоронних завдань та у плануванні, проектуванні, визначенні шляхів 

їх розвʼязання. Це означає, що географічні дослідження повинні мати 

випереджаючий характер, тобто йти попереду розробки планів та проектів. 

Природно, що підвищення ролі географів у науковому обгрунтуванні 

принципів оптимізації відносин між людиною та географічним середовищем 

вимагає опори на всебічне дослідження та системний аналіз геосистем, 

насамперед тих, що можуть розглядатися як перспективні національні 

природні парки 
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Поняття „перспективний національний природний парк” (ПНПП) є одним 

з ключових у дослідженні. Це поняття 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. У цьому визначені поняття ПНПП 

наголошується на „високому сукупному потенціалі його елементівˮ. А 

комплексна оцінка такого потенціалу - перспективності („цінностіˮ) 

геосистеми передбачає здійснення системного географічного аналізу. 

Системний підхід вимагає вивчення внутрішньої структури геосистеми, 

зв’язків між геосистемою і прилеглими територіями; характеру змін 

компонентів геосистеми та зв’язків між ними [22]. Лише системний підхід, з 

притаманним йому детальним вивченням усіх компонентів геосистеми, 

дослідженням антропогенних змін, їх напрямків та тенденцій дозволяє 

з’ясувати доцільність використання ландшафтів, їх рекреаційні можливості та 

екологічні проблеми, шляхи їх вирішення. Поняття ПНПП уособлює 

геосистему в чітко визначених межах якої існує достатньо чинників 

стимулюючих створення національного природного парку, проте зберігаються 

і лімітуючі його організацію чинники. У нейтралізації або у зменшенні впливу 

останніх велика роль належить, як зазначалося вище природоохоронному 

екологічному менеджменту та громадським ініциативам. 

Поняття ПНПП необхідне для означення, ідентифікації особливо цінних 

природних обʼєктів, оригінальних геосистем, які ще не охоплені або частково 

охоплені природоохоронною діяльністю і які не можна втратити для 

наступних поколінь. Проте, поняття ПНПП фіксує лише можливість, а не 

фактичну реалізацію закладеного у геосистемі потенціалу. Отже. під поняттям 

„перспективний національний природний паркˮ (ПНПП) слід розуміти – 

значну за розмірами малозмінену геосистему, що викликає великий науковий, 

еколого-освітний, рекреаційний, естетичний інтерес, потребує захисту та 
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охорони і в разі застосування заходів екологічного менеджменту може 

виконувати функції покладені на національні природні парки. 

Звичайно, в ході подальших досліджень межі ПНПП будуть 

уточнюватися і, взагалі, виділення ПНПП як окремого обʼєкта дослідження ще 

не означає автоматичного набуття ним в майбутньому статусу національного 

природного парку.  Якшо концепція створення НПП не буде належним чином 

обгрунтована і згодом швидко реалізована, то через альтернативні до 

природоохоронних і ресурсозберігаючих види господарської діяльності 

відбуватиметься зниження стійкості геосистеми, дигресія, погірешення 

екологічної рівноваги, антропогенна трансформація. Цінна геосистема може 

втратити  свої властивості. Отже, ПНПП – поняття, що характеризує 

динамічну геосистему, яка має два альтернативні шляхи ровитку.  Тому, в разі 

виявлення ПНПП і наукового обґрунтування концепції створення 

національного природного парку необхідно швидко переходити до наступного 

етапу – проектування та створення реального НПП. Останнє вимагає не тільки 

системного аналізу перспективної геосистеми, а й прийняття рішень на 

законодавчому рівні та здійснення екологічного менеджменту [31]. Основою 

екологічного менеджменту ПНПП є науково-обгрунтоване зонування, що має 

стати важливою складовою частиною Проекту організації національного 

природного парку і визначатиме диференційований режим його роботи, 

гармонійне поєднання природоохоронної, рекреаційної та господарської 

функцій. Нині частина НПП України ще не мають розробленої і затвердженої 

Проектної документації, визначеної рекреаційної місткості, функціонального 

зонування території, а тому фактично більше відповідають поняттю 

„перспективний національний природний паркˮ, бо маючи значний потенціал 

не можуть повною мірою забезпечувати ефективну реалізацію екологічної, 

господарської, рекреаційної функцій. Поняття ПНПП відповідає першому 

етапу створення національного природного парку. На цьому підготовчому 

етапі має бути здійснене не тідьки виділення меж, а й обґрунтування 

відповідності території, що пропонується для заповідання на національному 
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рівні, природоохоронним, науковим, рекреаційним та іншим критеріям для 

документального забезпечення клопотання про створення НПП. Важливим 

критерієм є ї наявність історико-культурної спадщини, високого 

гуманістичного ресурсного потенціалу [147], що вимагає розробки методики 

ландшафтно-гуманістичного обгрунтування НПП. Наукове обґрунтування, 

карта-схема майбутнього об’єкта ПЗФ, відомості про господарське 

використання території та землекористувачів, сучасний стан та перспективи 

розвитку рекреації та народних промислів, пропозиції щодо діяльності 

майбутньої природоохоронної установи. складають основу такого клопотання 

[25, с. 49]. Від того наскільки глибоко, повно й обґрунтовано воно виконано та 

оформлено значною мірою залежить кінцевий результат всього процесу 

створення національного природного парку. 

Вирішення питання про створення нового НПП повинно спиратися на 

науково обгрунтовану концепцію перспективного національного природного 

парку як основу для розробки Проекту організаії НПП. Нижче подається 

алгоритм дослідження геосистем перспективних національних природних 

парків, у наступних розділах розглядаються передумови та обгрунтовується 

перспективність створення НПП „Лісова пісняˮ, оскільки територія виділена 

як перспективний національний природний парк має відповідати критеріям 

поліфункціонального обʼєкта природно-заповідного фонду національного 

рангу. 
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1.3. Методика та алгоритм дослідження геосистем перспективних 

національних природних парків 

 

Нині, в умовах зростаючого антропогенного впливу, проблема охорони 

природи та раціонального природокористування набула особливої гостроти. 

Ефективною формою її вирішення є розвиток мережі ПЗФ. Упродовж кількох 

останніх десятиріч фахівці надають перевагу фізико-географічній концепції 

розбудови мережі природно-заповідного фонду, згідно з якою Національна 

мережа ПЗФ повинна відображати географічні особливості поширення 

природних комплексів, різноманітність природних біоценозів. Виняткову роль 

тут відіграє виявлення і дослідження нових природоохоронних обʼєктів – 

перспективних національних природних парків. 

З методологічних позицій географічні дослідження перспективних НПП 

повинні ґрунтуватись на комплексно-географiчному (ландшафтному), 

геосистемному, геоекологiчному підходах. Суть комплексно-географiчного 

(ландшафтного),  пiдходу під час дослiджень ПНПП полягає в охопленнi всiх 

природних компонентiв i комплексiв, у врахуваннi впливу на  його сучасний i 

майбутнiй стан якомога бiльшої кiлькостi чинникiв. Застосування системного 

підходу полягало у вивченні ПНПП як цiлiсного утворення, яке складається з 

множин компонентiв (пiдсистем менших розмiрiв i  складностi). Використання 

системного підходу дає змогу вивчати систему як загалом, так i окремi її 

частини (пiдсистеми, елементи), видiляти рiзнi iєрархiчнi та структурнi рiвнi 

елементiв системи, вивчати об’єкт з рiзних сторiн i пiд рiзними кутами зору. 

Одним iз сучасних варiантiв системного пiдходу є геоекологiчний (географо-

екологiчний), об’єктом вивчення якого є iнтегральнi геосистеми типу 

населення-господарство-природа. У заповiднiй справi цей пiдхiд на 

методологiчному рiвнi [20] застосовують для вирішення проблем оптимiзацiї 

територiї та меж НПП, їх функцiональних зон, вибору мiсць розташування 

нових природоохоронних об’єктiв з певним сталим детермінованим наборм 

елементів (підсистем-комплексів). 
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Виявлення ландшафтного та біотичного різноманіття, відображення його 

в системі природоохоронних територій – це ключова проблема організації 

репрезентативної мережі об’єктів ПЗФ. Узагальнення про ландшафтну 

репрезентативність мережі ПЗФ досліджуваного регіону в науковій літературі 

достатньо не висвітлені. Методики такого узагальнення знаходимо в працях 

Т.Л. Андрієнко [116], Л. М. Петрової, [92], М. В. Химина [120], Л. П. Царика 

[130]. Проблеми природоохоронних територій України та шляхи їх оптимізації 

висвітлюють В. І. Гетьман [18], В. П. Брусак [8], В. П. Коржик [51]. 

Формування ПЗФ Волинського Полісся вивчали М. В. Химин, Р. В. Козлюк, 

В. В. Коніщук [50; 54; 122; 124]. В їх дослідженнях вивчаються 

характеристики окремих об’єктів ПЗФ Волинської області, оцінюється 

динаміка створення природоохоронних об’єктів на території Волині за останні 

30 років, характеризується мережа ПЗФ за значенням, категоріями, площею 

[50, с. 242]. В. В. Коніщук [54, с. 68] вказує на необхідність оптимізації 

структури ПЗФ області,  створення нових і розширення існуючих 

природоохоронних обʼєктів. Це вимагає інвентаризації природних комплексів 

та оцінки сучасного стану обʼєктів ПЗФ. За методикою І. П. Ковальчука [47] 

дисертантом проаналізовані особливості просторового розміщення ПЗФ 

Волинської області (п. 2.1). 

Виділення та створення НПП потребує пізнання природних комплексів в 

цілому, їх територіальної структури. Просторова структура ландшафтів ПНПП 

„Лісова пісня” вивчалася шляхом ландшафтного картографування, яке 

здійснювалося в середньому масштабі. На середньомасштабних ландшафтних 

картах основними одиницями картографування є урочища, які групуються за 

сполученнями їх видів у місцевості і ландшафти. У системі методів 

підготовчого періоду виділяємо методи збору й систематизації матеріалів, 

методи визначення емпіричних залежностей, методи побудови та викладення 

наукової теорії (гіпотези). Їх мета – скласти уявлення про раніше проведені на 

досліджуваній території польові роботи, просторове розміщення, генезис і 

властивості природних компонентів. Цінний матеріал надають топографічна 
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карта, галузеві карти: геологічні, геоморфологічні, ґрунтові, геоботанічні, 

гідрогеологічні, четвертинних відкладів. Візуально-картографічний метод 

поєднувався з використанням аерофотознімків та космічних знімків, контури 

об’єктів на яких „виступають” як природні географічні цілісності – фації, 

урочища. Попередня ландшафтна карта-гіпотеза є базовою для вибору 

напрямків маршрутів, ключових ділянок. Ландшафтній зйомці в польовий 

період передувала рекогносцировка – попереднє знайомство з територією 

(перевірка відповідності структури, рубежів і властивостей геокомплексів 

виділених на попередній ландшафтній карті-гіпотезі „натурній” дійсності, 

правильності вибору місця ключових ділянок). Маршрутний метод 

дослідження дає уявлення про просторову зміну урочищ та фактори їх 

формування. Маршрутні дослідження основані на емпіричних методах 

наукового пізнання, що включають спостереження, виміри, описи. На 

маршруті ході польових досліджень у щоденнику фіксувалися спостереження 

і виміри, що відбивають зміни урочищ, природних рубежів між ними та 

ступінь антропогенних порушень, вивчалися просторові комбінації урочищ; 

визначалися типові урочища та особливості взаємодії в них компонентів. 

Напрямки маршрутів визначалися так, щоб вони перетинали усі види типових 

урочищ по найкоротших відстанях, з урахуванням їх сполучень за елементами 

рельєфу. Було визначено сім маршрутів (три субширотних і чотири 

субмеридіональних), які перетнули всі елементи мезоформ рельєфу. На 

дванадцяти ключових ділянках проводилося ландшафтне картографування в 

більшому масштабі, ніж на іншій площі ПНПП. Робочі маршрути на ключових 

ділянках перетинали характерні контури, попередньо виділені на карті-

гіпотезі. Ландшафтне картографування ПНПП проводилося нами із 

залученням методів інтерполяції та екстраполяції спостережень. Метод 

інтерполяції оснований на поширенні результатів досліджень на точці 

спостереження на весь контур, який вона характеризує. Метод екстраполяції 

допускає перенесення результатів спостережень з будь-якого контура 

(урочища) на аналогічні, які не перетинаються маршрутом, але виділені на 
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попередній ландшафтній карті за космознімками й галузевими картами. Тому 

всі геокомплекси, що вивчалися при нашому дослідженні, виявилися 

наповненими змістом, а дослідження на ключових ділянках дали уявлення про 

генетичні взаємозв’язку між сполученими контурами (урочищами).  В процесі 

польових досліджень викреслювався на кальці польовий варіант ландшафтної 

карти. Її основа – карта фактичного матеріалу на яку наносилися лінії 

маршрутів з номерами точок спостережень, межі контурів з позначками й 

індексами їх змісту. Карта фактичного матеріалу складається на бланках 

топооснови. Використання принципів головного фактора та закономірної 

однорідності дозволило об’єднати генетичні угруповання суміжних контурів 

у більш складні морфологічні частини ландшафтів. Більш глибокий аналіз 

формування геокомплексів та їх взаємозв’язків проводився в камеральний 

період. Під час якого в Ковельській гідрохімічній лабораторії проводився 

аналіз відібраних нами проб грунту, води, гірських порід; окремо визначалися 

гербарні зразки, здійснювався друк фотознімків. Завершувався цей період 

створенням ландшафтної карти, де соблива увага приділялася складанню 

лаконічного тексту легенди до неї. До легенди, складеної за генетичним 

принципом, підбиралася колірна гама. Контури на ландшафтній карті до того 

ж оцифровувалися згідно з їх номерами в легенді. Аналіз ландшафтної карти 

може стати як завершальним етапом досліджень просторової структури 

ПНПП, так і початковим етапом прикладного аналізу. 

Методологічною основою для вивчення передумов створення НПП 

„Лісова пісня” став системний ландшафтно-екологічний підхід. „Ландшафтна 

складова цього підходу передбачає виявлення взаємозв’язків у природі, 

вивчення природних об’єктів та територіально цілісних і динамічних 

утворень, що дозволяє диференціювати заходи з природокористування 

виходячи з конкретної фізико-географічної обстановки. Екологічна складова 

полягає у вивченні об’єктів з точки зору їх взаємовідносин з оточуючим 

середовищем” [14, с. 182]. Ступінь антропогенної дії визначають, наприклад, 

за забрудненням поверхневих водойм [61], зниженням родючості земель. 
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Ступінь і характер порушення в природних комплексах оцінюють 

порівнянням їх з аналогічними екосистемами стаціонарних дослідних 

майданчиків або природних територій, які особливо охороняються [79]. 

Ландшафтно-екологічний підхід до дослідження регіональних геосистем, на 

думку А. В. Мельника: „…вимагає вирішення наступних завдань: 1) пізнання 

особливостей генезису, розвитку, структури, динаміки і функціонування 

природних комплексів, їх просторово-часової структури; 2) дослідження 

природного екологічного потенціалу геокомплексів; 3) вивчення впливу 

антропогенного фактору на стан природних комплексів, визначення їх 

стійкості до антропогенних навантажень; 4) дослідження впливу геокомплексу 

на людину і розробка екологічних нормативів; 5) розробка шляхів оптимізації 

природних комплексів ” [68, с. 63]. Подібні завдання виконувалися і під час 

вивчення передумов створення НПП „Лісова пісня” та вимагали системного 

підходу до вирішення проблеми його організації. Застосована дисертантом 

системна модель [70, с. 246] дозволила охопити весь комплекс передумов, 

проаналізувати стан підсистем – абіотичні чинники (рельєф, клімат, води), 

біотичні чинники (флора і фауна, біорізноманіття і раритетна складова), 

ландшафтні чинники (природність, унікальність та ландшафтне різноманіття), 

антропогенні чинники (використання земельних ресурсів, радіаційна ситуація, 

господарський вплив та еколого-господарський баланс), оцінити їх роль та 

значення. За результатами аналізу підсистем та їх комплексної оцінки 

обґрунтовується доцільність та перспективність організації НПП „Лісова 

пісня”. Окремі підсистеми вивчались з використанням експедиційних, 

картографічних, геоінформаційних методів. 

Ландшафтно-екологічний аналіз території ПНПП „Лісова пісня” як 

комплексний метод пізнання сучасного стану та розвитку геосистеми 

покликаний впорядкувати послідовність її вивчення та оцінки з метою 

подальшої оптимізації природокористування. Методологічну основу 

ландшафтного аналізу складає розуміння характеру взаємозвʼязків у системі 

„природа–суспільствоˮ, які реалізуються через конкретні соціально- та 



35 

природнообумовлені види природокористування, а також системний 

ландшафтно-екологічний підхід до оцінки природно-антропогенних систем 

[22, с. 98], вивчення їх блоків та системи взаємозвязків між ними. Теоретико-

методологічна основа ландшафтно-екологічного аналізу території ПНПП – це 

сукупність системного, ландшафтно-екологічного, ландшафтно-

гуманістичного, історичного, соціально-економічного, ландшафтно-

типологічного наукових підходів до її оптимізації, та система загальних 

принципів: ландшафтно-функціонального, історико-ландшафтного, 

структурно-ландшафтного, гуманістичного, ландшафтно-організаційного 

(проектного), які розкривають комплекс взаємозвязків у системі „ландшафт –

людина - вид природокористуванняˮ. Ландшафтно-екологічний аналіз ПНПП 

розглядається нами як цілісний дослідницький процес здійснений за такими 

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 у ньому (рис. 1. 3.1). 

На першому етапі пропонованого дослідження визначено підходи, 

принципи, критерії виділення НПП. Це необхідно здійснювати на науковій 

основі, з урахуванням таких принципів як: раритетний, функціональний, 

еколого-фітоценотичний, ландшафтний, еволюційно-генетичний, культурно-

освітній, естетичний, рекреаційний, ресурсно-господарський та критеріїв – 

наукова і природоохоронна цінність; рекреаційний, природничо- 

пізнавальний, гуманістичного, еколого-виховний потенціал території, її 

ландшафтне різноманіття, наявність національної історичної спадщини, що 

потребує захисту і відтворення (п. 1.2). 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, відповідальності за батьківщину. 

Знаючи загальні вимоги до виділення території НПП на другому етапі 

переходимо до детальної оцінки досліджуваної території на предмет її 
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відповідності статусу цієї категорії ПЗФ. Для такої оцінки потрібно зібрати 

велику кількість матеріалів, що характеризують природні та історико-

культурні обʼєкти, особливості социально-економічного розвитку регіону. Ця 

проблема вирішується за допомогою прикладних досліджень з використанням 

системного географічного підходу, комплексного вивчення геосистеми ПНПП 

та її компонентів. Серед загальногеографічних на цьому етапі вивчення 

застосовувалися такі методи: експедиційний, порівняльний, структурно-

логічного узагальнення, абстрагування, моделювання. Виняткове значення 

мали методи безпосередніх польових досліджень, що використовувались на 

заздалегідь визначених маршрутах і ключових ділянках (за вищео писаною 

методикою). Первинна географічна інформація зібрана під час польових 

досліджень 2006-2014 рр. дала найцінніший матеріал для подальшого аналізу. 

На третьому етапі дослідження ПНПП здійснюється системний 

ландшафтно-екологічний аналіз території. Для аналізу сучасного стану 

природних компонентів та природних комплексів ПНПП „Лісова пісня” були 

використані методики та теоретичні надбання сучасної ландшафтної екології 

розроблені в працях М. Д. Гродзинського, В. М. Пащенка, В. М. Гуцуляка, В.С. 

Давидчука, В. С. Преображенського. Останній вважає, що лише детальне 

вивчення усіх компонентів геосистеми, дослідження антропогенних змін, їх 

напрямків та тенденцій дозволяє з’ясувати доцільність використання земель, 

їх рекреаційні можливості та екологічні проблеми, шляхи їх вирішення. 

Комплексна оцінка сучасного стану природної і культурної спадщини є 

основою обґрунтування заходів щодо покращення стану навколишнього 

середовища, умов праці та відпочинку населення [94, с. 156]. 

Для вивчення гуманістичного потенціалу нами була розроблена методика 

ландшафтно-гуманістичного обгрунтування НПП ,,Лісова пісня”. Вона 

базується на теоретичних засадах праць українських ландшафтознавців В. М. 

Пащенка, М. Д. Гродзинського, В. П. Гетьмана, Ю. Г. Тютюнника, В. М. 

Петліна, О. П. Ковальова, Г. І. Денисика, П. Г. Шищенка та конкретних 

дослідженнях Ж. І. Бучко, М. В. Питуляк, О. Ю. Гродзинської та В. Є. Борейка. 
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Суть і основний зміст цієї методики у розкритті гуманістичної цінності 

ландшафтів, поєднанні конкретно-наукових географічних та між-

дисциплінарних досліджень гуманістичного спрямування, аналізі 

ландшафтно-екологічного та гуманістичного ресурсного потенціалу, синтезі 

ландшафтно-гуманістичної інформації. Усе це підпорядковане шляхетній меті 

– інтегрованій охороні природи, етнічних традицій та культурних пам’яток на 

необхідність якої вказує Європейська ландшафтна конвенція Ради Європи 

[12]. 

На етапі вербального обгрунтування формулюється мета, завдання, 

понятійно-теоретичний апарат; з’ясовується ідеальна та матеріальна сутність 

гуманістичного ресурсного потенціалу (ГРП) НПП ,,Лісова пісня”; 

виділяються екосередовищні, рекреаційно-оздоровчі, історико-культурні 

складові ГРП, їх структура та чинники їх значущості. 

На етапі емпіричної днталізації відбувається збір та узагальення 

фондових, текстових картографічних матеріалів пов’язаних з гуманістичною 

цінністю ландшафтів НПП та інвентаризацією об’єктів історико-культурної 

спадщини. Також розбляються критерії та показники оцінювання складових 

ГРП з врахуванням їх специфіки. Для оцінки історико-культурної спадщини 

враховують: а) кількість і ранг об’єктів за категоріями значення; б) показник 

концентрації об’єктів на одиницю площі; в) модифікований показник 

концентрації; г) показник інтегральної оцінки (шляхом ранжування або 

додавання часткових рейтингових оцінок). Для НПП ,,Лісова пісня” виняткове 

значення має наявність особистісно-меморіальних, сакральних та 

белігеративних ландшафтів, оскільки вони разом з архтектурними пам’ятками 

формують історико-культурний каркас території НПП. Для оцінки 

рекреаційно-оздоровчої складової ГРП [146, с. 82] враховують дані про 

наявність озерних, річкових, паркових, фітолікувальних ландшафтів, площ 

стаціонарної рекреації, показники рекраційної місткості. Вони важливі для 

фізичного оздоровлення людини. Для духовного оздровлення важливо дати 

оцінку естетичної цінності ландшафтів. Доцільним є використання бального 
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когнітивного оцінювання естетики ландшафтів [148], яке враховує 

привабливість, загадковість, складність ландшафтів. Для оцінки 

екосередовищної складової ГРП важливими критеріями є ландшафтне та 

біорізноманіття, наявність науково цінних, заповідних, самовідновлюваних, 

атрактивних та важливих для туристично-рекреаційної діяльності ландшафтів. 

Наступний етап – аналіз гуманічстичного ресурсного потенціалу ПНПП. 

Він поєднується з ландшафтно-екологічним аналізом, що дозволяє підвищити 

детальність та об’єктивність дослідження. Таке поєднання дозволяє з’ясувати 

вплив екологічних умов, землекористування та землекористувачів на 

гуманістичну спадщину, простежити шляхи сакралізації ландшафтів – появи 

,,священних місць”, які називають ,, рідною землею“ до яких тяжіє душа, де 

відбувається самоідентифікація особистості, етносу. На цьому етапі 

використовуються методи експедиційних спостережень, ландшафтного 

картографування, прикладного спеціального оцінювання, експертного 

опитування, моделювання. Для оцінки природних, культурно-історичних та 

соціально-економічних рекреаційних ресурсів була використана методика 

бальної рекреаційної оцінки В. Мацоли [64]. Аналіз ГРП проводиться шляхом 

складаня характеритик та оцінювання, що передбачає виявлення привабливих 

якостей ландшафту і ступеня інтересу до них. Таке оцінювання повинно 

проводитись з урахуванням різноманіття ландшафтів визначеного в процесі 

ландшафтно-екологічного аналізу і одержаних картографічних моделей. Це 

дозволяє створити картосхему гуманістичних складових ландшафтів НПП 

,,Лісова пісня“ в основі якої лежить історико-культурний каркас, який 

об’єднує компоненти культурної спадщини і відбиває географічні особливості 

регіону, перебуваючи у взаємозв’язку з іншими елементами гуманістичного 

ресурсного потенціалу. Структурними елементами такого каркасу є ті об’єкти, 

що найвиразніше репрезентують меморіальну, сакральну, етно-історичну, 

художньо-креативну та рефлексивно-суб’єктивну цінність. 

Останній етап – синтез усієї ландшафтно-гуманістичної інформації який 

дозволяє обгрунтувати напрямки оптимізації утилітарного і неутилітарного 
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використання гуманістичного ресурсного потенціалу ландшафтів ПНПП 

,,Лісова пісня“, сформулювати пропозиції прикладного змісту щодо 

туристичних маршрутів та еколого-пізнавальних стежок, виділення 

функціональних зон національнального природного парку. 

Під час реалізації концепції ландшафтно-екологічного аналізу ПНПП 

„Лісова пісняˮ вивчалися особливості ландшафтної диференціації території. 

Результатом ландшафтного аналізу є створення картографічної моделі 

ландшафтної структури території в масштабі 1:125000 з розгорнутою 

легендою та оцінкою ладшафтного різноманіття. Картографічний метод 

дозволив створити об’єктивну картину особливостей просторової структури 

досліджуваної геосистеми, що полегшує оцінку її потенціалу та ландшафтного 

різноманіття. В Україні концепцію ландшафтного різноманіття, вивчення 

методів його оцінки розробляють такі дослідники, як М. Д. Гродзинський, 

В.М. Пащенко, В. Т. Гриневецький, А. О. Домаранський, В. П. Коржик, С.І. 

Кукурудза та ін. Зокрема, В. М. Пащенко [90] виділяє первинне (інваріантне, 

природне) та вторинне (варіантне, антропогенне) різноманіття ландшафтної 

організації природи. М. Д. Гродзинський розглядає ландшафтне різноманіття 

у чотирьох аспектах: традиційно-ландшафтознавче, антропічне, біоцентричне 

та гуманістичне [23]. А. О. Домаранський [27] пропонує ландшафтне 

різноманіття представляти у вигляді двох блоків – структурно-часового та 

функціонально-часового спрямування. Серед парамаетрів, що характеризують 

ландшафтне різноманіття, він виділяє такі показники: презентативність, 

різноманіття, диференціація земної поверхні. Аналіз просторово-структурного 

ландшафтного різноманіття за М. Д. Гродзинським [22] зводиться до 

обчислення значень коефіцієнтів, за якими можна кількісно оцінити ступінь 

різноманітності ландшафтної структури території, використовуючи дані про 

число видів та контурів геохор у її межах. При цьому хорологічне різноманіття 

визначається кількістю контурів, а типологічне є фунцією від кількості геохор, 

інтегральне (складність територіальної структури) поєднує ці оцінки (п. 3.1). 

Ландшафтна карта відбиває особливості диференціації географічної оболонки, 
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яка виявляється у формі просторово-обмежених поєднань, що історично 

склалися, безперервно розвиваються і виділяються як ландшафти. У 

методологічному плані вивчення ландшафтного різноманіття ПНПП „Лісова 

пісня” спиралося на методику польового ландшафтного картографування [59] 

з подальшим аналізом ландшафтної карти та визначенням низки показників 

ландшафтного різноманіття наведених у працях М. Д. Гродзинського [22] та 

А. О. Домаранського [27]. 

Концепція створення НПП „Лісова пісня” вимагає аналізу не тільки 

ландшафтного, а й біологічного різноманіття геосистеми, визначення 

рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, екологічної цінності та 

естетичної привабливості, унікальних і типових природних та історико-

культурних об’єктів. Важливим є аналіз структури землекористування, 

основних видів господарської діяльності, атропогенного навантаження на 

геосистему, її  екологічної стійкості. Еколого-господарський баланс території 

дає можливість визначити супінь антропогенної перетвореності. На цьому 

етапі дослідженя ПНПП „Лісова пісня” ладшафтно-екологічний аналіз 

геосистеми поєднується з географічним аналізом її окремих абіотичних та 

біотичних компонетів, що дозволяє більш обʼєктивно оцінити передумови 

створення нового НПП. Для оцінки антропогенної трансформації 

досліджуваних ландшафтів використані методики П. Г. Шищенка [135], Б. І. 

Кочурова та Ю. Г. Іванова [56; 57], Г. І. Денисика [26], І. Б. Койнової [52]. 

Кількісна і якісна оцінка екологічної стійкості і стабільності ландшафтів 

ПНПП „Лісова пісня” визначалася за методикою Е. В. Клементової та В. І. 

Гейніге [46]. Екологічний стан озер ПНПП визначався за методикою Й. В. 

Гриба [19, с. 173], яка включає оцінку природно-часового фактора, оцінку 

стану водного середовища (якість води) та оцінку екологічного стану поверхні 

водозбору. Еколого-господарський баланс та оцінка природної захищеності 

території ПНПП „Лісова пісня” (здатності протистояти антропогенному 

впливу, підтримувати екологічну рівновагу) здійснені за методикою Б. І.  

Кочурова [56; 57], який вважає структуру землекористування визначальним 
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чинником екологічної стійкості території, а стійкість (захищеність) території 

тим більшою, чим більшим є її ландшафтне різноманіття. 

Наступним (четвертим) етапом є ландшафтно-функціональне оцінювання 

геосистем за ступенем придатності чи сприятливості для різних видів 

господарського використання та охорони. Це визначення потенційних 

можливостей використання певних ландшафтів для рекреаційних, 

агрогосподарських, лісогосподарських цілей, виявлення ділянок, що 

потребують того чи іншого режиму охорони. На цьому етапі відбувається 

остаточний синтез усієї ландшафтно-екологічної, географічної, гуманістичної 

інформації про ПНПП для виділення функціональних зон та створенняя 

картографічної моделі функціонального зонування перспективного НПП з 

максимальним врахуванням контурів урочищ ландшафтної карти. Відповідно 

до визначених функціональних зон розробляються та обгрунтовуються 

рекомендації з оптимізації природокористування та охорони природи в них. 

Функціональне зонування ПНПП „Лісова пісня” розроблено на підставі 

созологічної оцінки його території за результатами комплексних польових 

обстежень ландшафтів, матеріалів базового лісовпорядкування, аналізу 

фондових матеріалів. При цьому керувалися „Методичними рекомендаціями 

щодо складу та змісту Проекту організації території, охорони, відтворення та 

рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів національного 

природного парку /регіонального ландшафтного парку” [72], „Програмою 

Літопису природи для заповідників та національних природних парків” [97] та 

Законом України „Про природно-заповідний фондˮ[151]. Дисертантом 

застосований еколого-ландшафтний підхід до функціонального зонування 

який полягає в комплексному аналізі й оцінці різноманіття природних 

ландшафтів та характеру їх трансформації для виділення найзбереженіших 

ділянок різних ландшафтів та їх ранжування у созологічному плані на типові, 

рідкісні й унікальні [8]. Обов’язковою передумовою функціонального 

зонування території ПНПП є ландшафтна карта, створена напопередньому 

етапі дослідження. За характером созологічної цінності виокремлені на ній 
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ділянки природних ландшафтів належать до найцінніших, цінних і достатньо 

цінних, що є основою виділення передусім ділянок заповідної зони. 

Методичні прийоми географічного районування, класифікації, систематизації. 

типізації та картометричні методи дозволили визначити функціональну 

структуру ПНПП  „Лісова пісня”. 

Рис. 1.3.1. Алгоритм дослідження перспективного національного 

природного парку ,,Лісова пісня” 

заповідання 

пісня” 

науково 
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Для кожної функціональної зони НПП з урахуванням особливостей 

території запроваджують різні режими охорони та використання природних 

та гуманістичних ресурсів, які є підставою для планування 

природоохоронної, науково-дослідної, рекреаційної, еколого-освітньої і 

господарської діяльності. Системне планування є однією з перспективних 

методик створення природоохоронних територій, що може бути використана 

в Україні. Під системним плануванням розуміється розміщення та управління 

природоохоронними територіями, які максимально представляють всі 

компоненти біорізноманіття досліджуваного регіону [14; 24; 25; 133]. 

Проблеми зонування НПП України висвітлюють В. П. Брусак, В. М. Пащенко. 

Враховуючи те, що у ПНПП „Лісова пісня” найбільше рекреаційне 

значення мають ліси, за методикою С. А. Генсирука [17] дисертантом тут 

були виділені зони масового відпочинку, інтенсивної рекреації, екстенсивної 

рекреації, резервні ділянки у лісових насадженнях, визначені їх площі, 

стійкість до рекреаційних навантажень. Згодом визначено гранично 

допустиму рекреаційну місткість зони регульованої рекреації ПНПП „Лісова 

пісня” за методикою таких дослідників як М. М. Кутя та О. А. Гірс [165]. 

Врахування допустимої рекреаційної місткості необхідне для організації 

рекреаційного планування. 

На завершальному етапі дослідження під час розробки рекомендацій 

щодо охорони природи, рекреаційної, наукової, еколого-освітньої діяльності 

слід памʼятати, що усі вони регламентуються відповідними Положеннями 

[156-158], необхідно врахувати інтереси місцевих громад, реалізацію 

гуманістичного ресурсного потенціалу, природоохоронну співпрацю з 

обʼєктами ПЗФ України, перспективи участі у розвитку Всеєвропейської 

екомережі, міжнародних біорезерватів.  
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Висновки до розділу 1 

 

1. Виходячи з сучасної концепції заповідання у найближчій перспективі 

перевагу потрібно надавати створенню густої мережі НПП, що мають 

поліфункціональне призначення та уособлюють модель сталого розвитку. 

2. Виділення перспективних НПП та встановлення їх меж має бути 

науково обгрунтованим та відповідати визначеним критеріям та принципам. 

Організація і функціонування НПП здійснюється відповідно до законодавства 

України та вимог міжнародних договорів. 

3. Перспективний національний природний парк (ПНПП) – це 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. 

4. Методологічною основою виявлення та вивчення ПНПП є системний 

ландшафтно-екологічний підхід. Основою для аналітично-синтетичної 

обробки даних, функціонального зонування є ландшафтна карта, яка інтегрує 

усю зібрану інформацію про природні комплекси ПНПП. 

5. Ландшафтно-екологічне обгрунтування ПНПП „Лісова пісня” вимагає 

оцінки його ландшафтного та біологічного різноманіття; раритетної, 

екологічної та рекреаційної цінності; естетичної привабливості; наявності 

унікальних і типових природних та історико-культурних об’єктів, екологічної 

стійкості ландшафтів, антропогенного навантаження і рекреаційної місткості. 

6. Запропонована методика відповідно до специфіки предмету вивчення 

визначає етапність дослідницького процесу та використання відповідних 

методів на конкретних етапах та періодах дослідження, що охоплюють - 

планування, збір фактичного матеріалу (передпольовий та польовий періоди), 

складання ландшафтної карти, аналітично-синтетичну обробку даних, 

функціональне зонування, визначення перспективних напрямів організації і 

роботи НПП.  
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РОЗДІЛ 2 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ УМОВ, АБІОТИЧНИХ ТА 

БІОТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ ГЕОСИСТЕМИ ПЕРСПЕКТИВНОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ,,ЛІСОВА ПІСНЯ” 

 

2.1. Географічне положення, місце об’єкту дослідження в мережі 

природно-заповідного фонду Волинської області 

 

Локалізація та вибір ділянки ПНПП „Лісова пісня” обґрунтовуються на 

основі принципів та критеріїв розглянутих у п. 1.2. Враховувалась і 

необхідність збереження територій, що завдяки творчості Лесі Українки стали 

відомими в усьому світі. Вони мають високий гуманістичний потенціал, що 

формує тотемне 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. Стоход і лише де-не-де переривається ділянками меліорованих земель, 

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

автомагістралями і служить своєрідним екологічним коридором для міграції 

тварин, насамперед, перелітних птахів, та рослин. Вона лежить між 51º 15′ пн. 

ш. та 51º 25′ пн. ш., та між 24º 45′ сх. д. та 25º 10′ сх. д., у географічному центрі 

Волинської області (див. рис. 2.1.1). Територія ПНПП „Лісова пісня” 

розташована серед місцевостей слабодренованих рівнинно-западинних 

межиріч Турії та Стоходу, що входять до складу Поворського ландшафтного 

району Волинського Полісся [3, с. 22]. 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 – адміністративною межею Ковельського 

району (яка співпадає з давньою прохідною долиною [99, с. 91]), на півдні – 
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підніжжям моренного пасма. Таке проведення меж відповідає 

вищерозглянутим критеріям (п. 1.2). В цих межах площа ПНПП „Лісова пісня” 

має становити 283,82 км². Зараз тут розташовані обʼєкти ПЗФ різних рангів та 

розмірів – ландшафтний заказник державного значення ,,Нечимне”, три 

ландшафтних (,,Прирічний”, ,,Стохід”, ,,Скулинський”), один гідрологічний 

(,.Соминський”) і один ботанічний (,,Лісова дача”) заказники місцевого 

значення загальною площею 2491,8 га та 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 (рис. 2.1.2). Обʼєднання їх в 

єдину значну за розмірами природоохоронну установу загальнонаціонального 

рівня - НПП „Лісова пісня” суттєво поліпшить природоохоронну ситуацію у 

Волинській області. 

Рис. 2.1.1. Положення ПНПП ,,Лісова пісня” на карті Волинської області  
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Сучасна мережа ПЗФ у Волинської області налічує 382 об’єкти загальною 

площею 2220 км2 (11,08 % від площі області). Серед них 26 об’єктів мають 

загальнодержавне значення, їх сумарна площа 1326 км2. Найбільші з них - 

НПП „Шацький”, „Прип’ять-Стохід”, „Цуманська пуща”. На них припадає 

121767,8 га (1217,7 км²) або 54,85 % загальної площі ПЗФ області (або 6,05 % 

усїєї її території). Черемський природний заповідник площею 2975,7 га займає 

лише 1,34 % від площі ПЗФ області [139, с. 224]. 

Найбільша кількість об’єктів ПЗФ у Волинській області припадає на 

заказники. В області налічується заказників: 36 ландшафтних (загальною 

площею – 205,3 км², або 9,2 % від площі ПЗФ області), в тому числі 9 

загальнодержавного значення площею 60,3 км²; 39 лісових (площею 53,5 км² 

або 2,5 % ПЗФ), усі місцевого значення; 34 загальнозоологічні (площею 

409,4км² або 18,5 % ПЗФ, в т. ч. один загальнодержавного значення „Рись” 

площею 320,5 га у Маневицькому районі); 32 ботанічних загальною площею 

26,34 км² або 1,2 % ПЗФ, в т. ч. 6 загальнодержавного значення (найбільший – 

„Воротнів” у Луцькому районі має площу 6,8 км²); 60 гідрологічних (площею 

245,96 км² або 11,1 % ПЗФ) місцевого значення, найбільший – „Турський” у 

Камінь-Каширському районі має площу 39,4 км²; 15 орнітологічних (площею 

35,9 км² або 1,6 % ПЗФ);  один іхтіологічний („Соминець” – 46 га у Шацькому 

районі, 0,02 % ПЗФ області); один загальногеологічний („Дюна” – 90 га у 

Старовижівському районі, що складає 0,04 % ПЗФ області). Загалом,  їх 

налічується 217, з них 15 загальнодержавного значення і 202 місцевого. 

Загальна площа усіх заказників становить 977,8 км², а це 44,16 % площі усіх 

об’єктів ПЗФ Волинської області. А разом з НПП та природним заповідником 

їх частка становить 99,01 % ПЗФ області [139, с. 225]. 

В області існує 119 пам’яток природи, що становить 31,6 % від загальної 

кількості і 0,26 % від загальної площі ПЗФ Волині. Три пам’ятки природи 

мають загальнодержавне значення, решта – місцеве. Серед пам’яток природи 

– 93 ботанічні (загальною площею 2,9 км² або 50,6 % від площі усіх пам’яток 

природи області), 7 зоологічних (0,45 км² або 7,7 %); один комплексний (0,3км² 
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або 5,1 %); 18 гідрологічних (2,7 км² або 36,6 %, серед яких 2 пам’ятки природи 

загальнодержавного значення – „oзеро Добре” – 46 га у Камінь-Каширському 

та „озеро Святе” – 44 га у Ратнівському районі); а також налічується 25 

заповідних урочищ місцевого значення загальною площею 15,5 км² (0,7% 

ПЗФ), один ботанічний сад державного значення у м. Луцьк (площа 0,1 км²), 

11 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва загальною площею 1,08 км² 

(0,05 % площі ПЗФ). 

Нині, в умовах зростаючих антропогенних впливів, слід більшу увагу 

приділити проблемі нерівномірності територіального розподілу об’єктів ПЗФ, 

питанню оптимізації їх структури. Географічно найбільші площі ПЗФ 

Волинської області зосереджені у смузі, що проходить вздовж східної, 

північної та західної межі області; в басейнах Прип’яті, Західного Бугу на 

правобережжі Стиру. Саме тут знаходяться три НПП та Черемський 

природний заповідник. Відсоток заповідності тут подекуди перевищує 20 %. 

Серед адміністративних районів Волинської області найбільші показники 

заповідності у Шацькому (66,3 %), Ківерцівському (34,6 %) та Любешівському 

(27,8 %) районах, тобто там, де розташовані НПП – найбільші за площею 

об’єкти ПЗФ області [139, с. 228]. Близькі до середніх значення у Турійському 

(10 %), Ратнівському (7,8 %), Локачинському (7,7 %) та Камінь-Каширському 

(7,7 %) районах. У багатьох адміністративних районах показник заповідності 

не перевищує 7 %, а у Горохівському, Ковельському, Луцькому, 

Рожищенському він не досягає 4 % (додаток А), що свідчить про незадовільну 

природоохоронну ситуацію. 

За показником частки природоохоронних територій від площі 

ландшафтних комплексів лідерами є Шацький – 78 %, Ківерцівський – 27,9%, 

Новочервищенський – 26,5 % та Мукошинський – 45,4 % фізико-географічні 

райони, тому, що саме в них розташовані НПП. Найнижчі показники 

характерні для центральних – Поворського (4 %), Луків-Буцинського (3,8 %) 

та південних – Олицького (0,4 %), Берестечківського (0,5 %) та Локачинського 

(4,2 %) районів. Частки територій та об’єктів ПЗФ від площ фізико-
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географічних районів та річкових басейнів в межах Волинської області вказані 

на створених дисертантом картосхемах додатків Б та В. Вони також фіксують 

суттєву нерівномірність в розміщенні об’єктів ПЗФ області. В розподілі 

показника заповідності за басейновими одиницями (додаток В) найбільша  

частка зайнята об’єктами ПЗФ спостерігається в басейніах Прип’яті (17,8 %) 

та Західного Бугу (17,2 %), висока вона в басейні Стиру (11,3 %), а найменша 

– в басейнах Вижівки (3,3 %), Луги (5,7 %), та Стоходу (5,7 %). 

Аналіз територіального поширення ПЗФ у Волинській області [139] 

свідчить про значну нерівномірність їх просторового розподілу, необхідність 

поліпшення природоохоронної ситуації шляхом створення нових об’єктів 

ПЗФ у вищезгаданих районах. Перспективи розвитку заповідання тут 

пов’язані зі створенням пропонованого автором НПП „Лісова пісня” в 

межиріччі Турії та Стоходу у Ковельському районі [141, с. 255], де відсоток 

заповідності дуже малий – лише 3,6 % [55, с. 68] та проектованого 

регіонального ландшафтного парку „Берестечківський” [58, с. 170] в 

Горохівському районі. На пауково обґрунтовану норму заповідності – 15 % 

орієнтуються природоохоронці Європи. Ні в Україні, ні на Волині цього 

показника ще не досягнуто. Сучасна мережа заповідних об’єктів тут не 

репрезентує повною мірою ландшафтну і біотичну різноманітність природних 

ландшафтів. Вона досить повно охоплює північні райони Волинського 

Полісся, проте популяції рідкісних видів у південних районах охороняються 

недостатньо, що призводить до їх деградації. Це спонукає до пошуку тут 

територій для сприятливих охорони найбільш вразливих рідкісних видів 

зональних клімаксових угруповань (наприклад, Daphnecneorum, Betulahumilis, 

Isoёteslacustris, тощо). Антропогенна трансформація рослинності (осушення 

боліт, вирубування лісів) і, можливо, глобальне потепління клімату 

призводять до скорочення популяцій бореальних видів у південних районах 

Волинського Полісся, міграції деяких видів. Основними транзитними 

коридорами для мігруючих видів центральноєвропейської флори тут є заплави 

й борові тераси поліських рік, які мають субмеридіональне простягання, а для 
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птахів – субширотний південнополіський коридор. Їх перетин обʼєктивно 

вказує на потребу створення нового природоохоронного об’єкта в середньому 

межиріччі Турії і Стоходу. Це потрібно і для багатьох видів рослин, що 

перебувають тут на межі зникнення чи скорочують свої ареали. На їх наявність  

вказує низка нових відкриттів і досліджень висвітлених у працях О. Р. 

Баранського [5-7], Л. О. Коцун Л. О. та Н. З. Романюк [56], В. Г. Харчишина 

та В. І. Мельника [119], М. В. Химина [122], Л. І. Савчук [102]. 

Найефективніше збереження фітоценорізноманітності реалізується на 

територіях найвищого категоріального рангу – біосферних заповідниках, 

природних заповідниках та НПП, де існують інституції, що слідкують за 

додержанням режимів збереження та охорони. Тому поява у середньому 

межиріччі Турії та Стоходу нового значного за розмірами і важливого за 

рангом природоохоронного об’єкта сприятиме екологічній безпеці України, 

відповідатиме Всеєвропейській стратегії збереження біорізноманіття. ПНПП 

„Лісова пісня” гармонійно впишеться в структуру Всеєвропейської екомережі, 

ключові обʼєкти якої потребують доповнення за напрямком 

південнополіського екологічного коридору. 

В минулому, у різні роки проводились дослідження лише окремих 

компонентів природи певних частин території ПНПП „Лісова пісня”. Так, 

наприклад, Е. Рюлле вивчав озеро Поворське та прилеглі до нього болота [101, 

с. 203], Т. Л. Андрієнко – флору заказників „Нечимне” та „Скулинський” [3; 

117], Н. З. Романюк та О. Р. Баранський [6] – поширення рідкісних рослин, 

М.В. Химин – орнітофауну та фауну хребетних [121; 122], А. І. Ренда – долини 

стоку талих льодовикових вод [99], І. М. Нетробчук – стан якості вод річок 

Турія та Стохід [86]; В. В. Коніщук, О. Р. Баранський, В. І. Мельник, Л. О. 

Коцун приділяли увагу хорології окремих видів рослин [5; 7; 55] цієї частини 

Волинського Полісся. Ландшафти  в цілому вивчалися лише на рівні фізико-

географічних районів (К. І. Геренчук [95], Я. О. Мольчак [77]). Інші 

дослідження мали переважно відомчий характер і відображалися у звітах 

певних установ та господарюючих суб’єктів.   
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2.2. Геологічна будова, рельєф, грунти 

 

Територія району дослідження розташована в межах Волино-Поділської 

окраїни Східно-Європейської платформи, фундамент якої складений сильно 

дислокованими кристалічними породами протерозою (гранітами, 

гранітодіоритами, гранітосієнітами, біотитовими сланцями та ін.). Глибина 

його залягання в межах району дослідження становить від 1800 м на сході до 

1000 м на заході [95, с. 12]. На інтенсивно розмитій поверхні кристалічного 

фундаменту залягає потужна товща осадових та вулканогенних порід різного 

віку [65, с. 36]. Найдавнішими осадовими відкладами є породи поліської серії 

протерозою. Це товща польовошпат-кварцових пісковиків, алевролітів і 

аргілітів світло-червоного кольору, потужністю до 500 м. Вона перекривається 

вулканогенною товщею волинської серії (базальти, туфи і лавобрекчії) 

потужністю до 300 м. На них залягають відклади канилівської свити, що 

завершують розріз вендської системи. Ці відклади представлені пісковиками 

польовошпат-кварцовими, слюдистими алевролітами і аргілітами темно-

сірого кольору потужністю до 100 м. Кембрійські відклади представлені 

товщею осадових порід балтійської серії (пісковики кварцеві різнозернисті). 

Вони перекриті породами ордовицької системи, представленими пісковиками 

польовошпат-кварцевими, вапняками різнозернистими, потужність цих 

відкладів – близько 160-180 м. Відклади силурійського віку представлені 

аргілітами з прошарками вапняків, мергелів, доломітів, глинистих сланців, що 

надає товщі неритмічну шаруватість [65, с. 37]. Її потужність в районі с. 

Черемошне сягає 72 м [66, с. 30]. 

В геологічній будові досліджуваної території беруть участь відклади 

крейдового і четвертинного віку, які відіграють провідну роль у формуванні 

рельєфу. Відклади крейди на денну поверхню не виходять і залягають на 

глибинах від 2,5 до 20,0 м. Крейдові відклади представлені одноманітною 

мергель-крейдовою товщею та білою писальною крейдою. В підошві 

крейдових відкладів залягають мергелі піскуваті, з якими пов’язані поклади 
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зернистих фосфоритів, а іноді – конгломератів. Відклади крейди повсюдно 

перекриваються четвертинними відкладами. Четвертинні відклади 

представлені озерно-льодовиковими (lgIIdn2) дніпровського зледеніння, 

флювіогляціальними (fIIdn2), алювіальними та сучасними болотними 

відкладами. Середньочетвертині озерно-льодовикові відклади розвинуті 

спорадично. Їх потужність не витримана і коливається від 1,0 до 6,0 м. 

Представлені вони глинами та важкими суглинками тугопластичними, місцями 

з малопотужними прошарками супісків, флювіогляціальні відклади розвинуті 

повсюдно. Потужність їх від 1,0 до 5,5 м. Літологічно вони представлені 

пісками жовтувато-сірими та сірими, переважно середньо- та 

дрібнозернистими. Супіски та суглинки зустрічаються у вигляді лінз, що 

виклинюються на коротких відстанях. Сучасні болотні відклади (bIV) 

представлені торф’яниками різного ступеня розкладу, темно-коричневими та 

коричневими. За ботанічним складом переважають осокові та рогізні 

торф’яники. Їх потужність коливається від кількох сантиметрів до 3-5 м [66, 

с.29]. Певне уявлення про геологічну будову ПНПП дають геологічні розрізи 

території в районі водозборів озер Сомин та Кричевицького (додаток Д). 

На формування льодовикового рельєфу значний вплив мав 

дольодовиковий крейдовий рельєф території. Вододіли і пасма крейдового віку 

були природною перешкодою на шляху руху льодовика. Особливості 

залягання крейдових відкладів часто визначають загальне зниження рельєфу. 

Формування озерних улоговин просторово пов’язане або з комплексами 

крайових льодовикових утворень, долинами та улоговинами стоку 

характерними для прифронтальної зони льодовика, або з близьким до поверхні 

заляганням карстових порід. Характерною особливістю рельєфу цієї частини 

Волинської акумулятивної рівнини, що розміщується в межах Поворсько-

Маневицького кінцево-моренного геоморфологічного району є полого-

хвиляста поверхня з давніми улоговинами льодовикового розмиву. На 

території  ПНПП абсолютні висоти поверхні коливаються від 162 (уріз води р. 

Турії) до 199 м н. р. м (г. Вопшар на південь від с. Скулин). Переважають 
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зандрові майже плоскі поверхні. Це гляціодепресійні зандрові рівнини 

сформовані на відносно опущеній крейдовій основі та давні прильодовикові 

озерні рівнини. Рельєф ПНПП ускладнюють озерні улоговини, еолові горби та 

моренні пасма. Останні утворені діяльністю Дніпровського льодовика (дод. Г), 

складені різнозернистими пісками з включеннями уламків чорного кремнію, 

кварцу, гранітів, їх відносні висоти від 5 до 15 м. Вони сформувалися на 

припіднятій крейдовій основі. Еолові дюни мають, як правило, закріплені та 

згладжені схили, їх висоти рідко перевищують 5-7 м. Глибина вертикального 

розчленування поверхні значною мірою визначається генезисом рельєфу. 

Основні нерівності сформувалися в результаті нерівномірного нагромадження 

льодовикових відкладів. Найменші відносні перевищення 0,2-0,5 м/км² 

характерні для озерно-алювіальних та зандрових низовин. Найбільші відносні 

перевищення (понад 10 м/км²) спостерігаються на ділянках зайнятих 

моренними пасмами та еоловими горбами. Середні відносні перевищення 

становлять 2-4 м/км². Переважання плоского рельєфу призводить до того, що 

вододіли річкових та озерних басейнів не мають тут чітких контурів. Загальне 

пониження рельєфу ПНПП „Лісова пісня” на північ зумовлене пониженням 

крейдяних відкладів у цьому напрямку. Середня густота розчленування 

рельєфу невелика – 0,3 м/км², на окремих ділянках збільшується до 1,5 м/км². 

Основний напрямок річкової сітки північно-східний та північно-західний. 

Дослідження особливостей геоморфології району дозволяє чіткіше 

виявити природні межі об’єкту дослідження. На півдні ними є підніжжя 

кінцево-моренного пасма з висотами 180-200 м, що простягнулася вздовж лінії 

с. Колодниця – с. Білин – с. Скулин – с. Ломачанка – г. Денисова. На півночі – 

це  маргінальна долина стоку талих льодовикових вод, що перетинає вододіл 

річок Турії і Стохід в напрямку с. Гішин – с. Стобихівка – с. Карпилівка – с. 

Стобихва – с. Великий Обзир [99, с. 91], на заході – це р. Турія, на сході – р. 

Стохід. В окреслених межах незначні похили сприяли розвитку процесу 

заболочування та повільному поверхневому стоку.  
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Ґрунти. Для ПНПП основними ґрунтоутворюючими породами є водно-

льодовикові відклади – невідсортовані піщані, суглинисті, супіщані породи, 

нанесені водними потоками під час відступу льодовика. На цих безкарбонатних 

відкладах сформувалися переважно дерново-підзолисті і болотні ґрунти. 

Дерново-підзолисті ґрунти, утворені в результаті поєднання підзолистого 

і дернового процесів ґрунтоутворення, поширені в привододільних ділянках 

водозборів. Переважно це дерново-слабо-підзолисті піщані та супіщані ґрунти 

(додаток Е). Гумусовий горизонт в них малопотужний – 10-20 см. Під ним 

залягає елювіальний горизонт, що являє собою ясно-жовтий або світло-сірий 

пісок з білястими плямами. Це горизонт вимивання, який поступово 

переходить у слабоілювіальний – пісок жовтого кольору (глибше 80 см 

переходить у ґрунтоутворюючу породу) [71, с. 51]. Глеюваті відміни ґрунтів 

розташовуються поблизу озер. Характерною їх ознакою є оглеєність 

материнської породи, голубувато-сизі плями, залізисті конкреції. У 

механічному складі фракція піску (0,25-1,0 мм) становить 84-90 % і більше, 

мулуватих частинок у піщаних ґрунтах до 2 %, у глинисто-піщаних від 2 до 5%, 

у глеєво-піщаних до 8 %. Ці ґрунти мають високу водопроникність і малу 

вологомісткість, що обумовлена легким механічним складом. Вміст гумусу 

незначний – 0,89-1,63%, реакція ґрунтового розчину кисла (рН=4,5–5,6), вміст 

поживних речовин низький: азоту (N) – 1,1-6,5 мг, фосфору (P) – 0,4-5,5 мг, 

калію (K) – 0,3-4,5 мг на 100 г ґрунту [76, с. 89]. 

У приозерних зниженнях, річкових заплавах ґрунтоутворення 

відбувається у гідроморфних умовах під травами та чагарниками. Тут 

поширені переважно торфово-болотні ґрунти. Розвитку заболочування 

сприяють ряд факторів: а) значна кількість опадів; б) високий рівень ґрунтових 

вод; в) рівна майже плоска поверхня; г) слабкий дренаж. 

Торфово-болотні і торфові відміни мають торфовий горизонт товщиною 

30-50 см, торфова маса слабо і середньо розкладена. Торфовища переважно 

неглибокі (торфовий горизонт потужністю 0,5-1 м) та середньо глибокі (1-2 м), 

низинні, осоково-рогозного походження, торфова маса середньо розкладена. 
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Поширені вони в центральній частині території ПНПП „Лісова пісня”, 

особливо, на водозборах озер Сомин та Кричевицьке. В 60-х рр. ХХ ст. тут 

були торфорозробки. Внаслідок меліоративних заходів торфово-болотні 

ґрунти і торфовища зазнали осушення. Двостороннє водорегулювання 

проводиться на третині земель Кричевицької осушувальної системи [66, с. 21]. 

Лучно-болотні ґрунти поширені по краях приозерних знижень, у 

притерасних ділянках річок Турії і Стоходу, їх приток, зокрема в колишній 

заплаві річки Закревщини (нині канал МК-3). Вони формувалися під 

гідромезофільною лучною рослинністю з переважанням осок. В профілі 

лучно-болотних ґрунтів виділяється оторфіла дернина, потужністю близько 

5см. Гумусовий горизонт темно-сірий, має неміцну зернисту структуру, 

містить багато напіврозкладених рослинних решток. Перехідний горизонт – 

оглеєний з іржавим відтінком та великою кількістю плям озалізнення. 

Материнська порода оглеєна, сизого кольору. Лучно-болотним ґрунтам 

властива потенційна родючість, вони добре забезпечені поживними 

речовинами, потребують регулювання водного режиму, можуть 

використовуватись як високопродуктивні кормові угіддя.  
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2.3. Клімат, поверхневі та підземні води 

 

Клімат цієї частини України помірний вологий з м’якою зимою, 

нестійкими морозами, частими відлигами, нежарким літом, значними опадами, 

затяжними весною і осінню. Досліджувані ландшафти розміщені у центральній 

смузі атлантико-континентальної області помірного поясу і характеризуються 

незначною, як для України, величиною сумарної сонячної радіації. За даними 

Ковельської метеостанції, де ведуться інструментальні актинометричні 

спостереження, сумарна сонячна радіація становить 92,7 ккал/см² на рік, з них 

– 40,3 ккал/см² – пряма, 52,4 ккал/см² – розсіяна. Радіаційний баланс за рік 

додатній і становить 34 ккал/см2. Період з додатнім радіаційним балансом 

триває вісім місяців. Більшість сонячного тепла – 25 ккал/см2 – витрачається на 

випаровування (550 мм/рік), турбулентний теплообмін (6 ккал/см2), теплообмін 

в ґрунті (2,8 ккал/см2) [95, с. 43]. 

Середні зимові температури повітря у районі дослідження -3° – -3,5°С; 

середня температура січня від -4,3° до -5,0°С. Найвища середньомісячна 

температура повітря характерна для липня +18,5°С. Річна амплітуда 

температур близько 23°С. Абсолютна амплітуда досягає 71,7°С. Крайні 

значення температур спостерігалися 16.08.1952 р. – +36,9°С та 12.12.1959 р. – -

34,8°С. В річному ході температур поступове підвищення середніх місячних 

значень пов’язане зі збільшенням кількості сонячної радіації. Найбільше таке 

підвищення характерне для весни – з березня до травня на 13°С. Влітку ріст 

незначний – +1,4°С. Починаючи з вересня, температура повітря знижується, 

найбільш інтенсивно – у жовтні, листопаді – на 8-10°С. Однак, в окремі роки, 

місяці, періоди спостерігаються суттєві відхилення від середнього 

багаторічного ходу температур. Обчислена дисертантом середньорічна 

температура повітря за останні 68 років становить +7,52°С, проте в період з 

1954 по 1963 рр. вона складала лише 7,11°С, з 1964 по 1975 рр. – +7,4°С, а за 

останнє десятиріччя – близько 8,0°С. Відбилися зміни клімату і на кількості 

опадів. Якщо в період з 1954 по 1964 роки середньорічна кількість опадів 
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становила 520 мм/рік, то в останньому двадцятиріччі вже 610 мм. Загалом же, 

обчислена нами середньорічна кількість опадів за період останніх 67 років 

становить 582 мм. Це значення дещо перевищує величину випаровування. 

Для оцінки агрокліматичних ресурсів ПНПП дисертантом був 

використаний комплексний показник – гідротермічний коефіцієнт Г. Т. 

Селянінова (ГТК), який розраховується як відношення кількості опадів за 

період із середньодобовою температурою повітря +10°С та вище до суми 

температур за цей же період зменшеної в 10 разів, остання величина приблизно 

характеризує випаровуваність. Розраховане нами у такий спосіб середнє 

значення ГТК=1,16. Помічено, що у вологі роки ГТК збільшується до 1,8, а у 

посушливі роки не опускається нижче 0,73 (1963 р.). Природні комплекси 

ПНПП розвиваються в умовах достатнього та надмірного зволоження. 

Надлишок вологи виступав і виступає важливим чинником їх функціонування. 

ПНПП „Лісова пісня” знаходиться в районі нестійкого зволоження, тут 

спостерігаються значні відхилення в режимі зволоження  в окремі роки, сезони, 

місяці (див. таблицю додатку Ж). 

Опади в досліджуваному районі формуються переважно під впливом 

морських повітряних мас з Атлантики, що надходять з західними вітрами, 

певну роль відіграють і процеси внутрімасової конвекції [95, с. 45]. В теплу 

пору року, коли переважає зливове випадання опадів за добу може випасти 30-

40 мм опадів – це так звані надмірні опади пов’язані з переміщенням південних 

циклонів та проходження атмосферних фронтів. В середньому за рік в ПНПП 

спостерігається 165 днів з опадами. В теплу пору року, як правило, буває по 2-

3 бездощові періоди, тривалістю 10 днів, дуже рідко (1 раз на 10 років) опади 

відсутні протягом місяця (наприклад, у вересні 2005р.). Розподіл опадів 

протягом року та можливі відхилення від нього ілюструє діаграма додатку Ж. 

Максимальна кількість опадів припадає на червень-липень. Взимку днів з 

опадами більше ніж влітку, але їх інтенсивність незначна. Середнє число днів 

зі сніговим покривом 74, середня найбільша декадна висота снігового покриву 

15 см, рекордна – 56 см (лютий 1945 р.). Середня дата руйнування стійкого 
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снігового покриву – 28 лютого. За рік буває в середньому 9 днів з ожеледдю та 

12 з хуртовиною. Взимку відносна вологість повітря нижча (навіть у полудень 

– понад 80 %). Влітку вона сягає 60-70 %. Найбільше надмірно вологих днів у 

жовтні, а число днів з росою максимальне у серпні-вересні [95, с. 48]. 

Для розуміння процесів, що відбуваються в органічному світі геосистем 

важливо знати тривалість льодоставу (в досліджуваному районі вона в 

середньому становить 90-100 днів) та суми температур повітря за вегетаційний 

період, якими визначаються насамперед потреби рослин у теплі та розчинність 

кисню у водоймах. У досліджуваних ландшафтах вони досягають 29000С. Сума 

температур активної вегетації (коли температури повітря перевищують +100С) 

становлять 2500-25600С. Тривалість вегетаційного періоду від 186 до 200 днів. 

Велика кількість опадів в районі ПНПП ,,Лісова пісня” (580-610 мм/рік) та 

їх переважання над випаровуванням (550-560 мм/рік), уповільнений стік 

зумовлюють існування значної кількості озер, боліт, річок  та підземних вод. 

Поверхневі води. Аквальні комплекси становлять чи не найбільшу цінність 

ПНПП „Лісова пісня“. Передусім, відзначимо озера низка яких витягнулася в 

субширотному напрямі, утворюючи своєрідну вісь ПНПП. Серед них є 

реліктові льодовикові озера – Нечимне, Сомин, Кричевицьке, Велике, Мале та 

карстові – Поворське, Межиліське, Сліпе 1-ше і Сліпе 2-ге. Усі вони 

характеризується малими розмірами, овальною формою, незначними 

глибинами. Їх площі коливаються від 1,4 га (оз. Межиліське) до 42,2 га (оз. 

Кричевицьке), а максимальні глибини – від 1,05м (оз. Сліпе 1-ше) до 17,5 м (оз. 

Поворське); середні глибини більшості озер становлять 1-3 м .На відміну від 

карстових озер, що мають лійкоподібну форму улоговин, реліктові 

льодовиковіі озера мають рівне дно без западин. Дно у них не піщане і тверде, 

як у карстових озерах, а мулисто-торфянисте, м’яке, іноді непомітно 

переходить у прибережну сплавину. Низка озер ПНПП сильно заросли, 

замулилися, перетворюються на болота (Нечимне, Мале, Сліпе 1-ше і 2-ге). 
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До важливих морфометричних характеристик відносять середню глибину 

озера, яка визначається як відношення його об’єму до площі, та показник 

глибинності, який виражається формулою: 

зSо

Hcep
3

,                                                 (2.4.1), 

де Нсер – середня глибина; Sоз – площа озера. 

Глибинність характеризує захищеність озерної улоговини, ступінь 

стратифікації водної маси, потужність гіполімніону, відмінності гідрохімічних 

показників поверхні і придонних шарів [41, с. 47]. Показники глибинності в 

досліджуваних озерах малі. В озері Велике він дорівнює 0,96, а в озері Малому 

– 0,86. Для озер ПНПП „Лісова пісня” характерна слабка стратифікація і 

незначні відмінності поверхневих і придонних характеристик. Морфометричні 

характеристики та гідрологічні показники, що відображають взаємозв’язки між 

улоговинами озер та їх водними масами наведені в додатку З. 

Озера Велике, Кричевицьке, Мале, Нечимне, Сомин розташовані серед 

понижених заболочених масивів. мають заторфовані береги, замулене дно. 

Морфометричні показники цих озер, геологічна будова території, характер 

заповнення улоговин донними відкладами вказують на формування їх 

улоговин в процесі льодовикової акумуляції. Н. І. Карпенко зауважує: „…озера 

малі, характеризуються простою улоговиною, сформованою, як правило, 

одним рельєфоутворюючим чинником. Такі внутрізандрові улоговини могли 

утворитися в межах дольодовикових замкнутих понижень, де брили льоду 

танули повільніше, формуючи улоговини льодовиково-акумулятивні та 

льодовикового просідання (кріокарстові)” [44, с. 95]. У звітах працівники 

Ковельської геолого-меліоративної експедиції зазначається: „…озера: Сомин, 

Кричевицьке, Нечимне, Велике – льодовикового походження. Утворилися 

вони внаслідок підгачування вод льодовиком, а також термокарстових 

процесів” [66, с. 9]. За топографічними картами можна простежити, що 

паралельно лінії, яка умовно з’єднує вище згадані озера на відстані 5-7 км на 

південь від неї, простяглася смуга кінцево-морених горбів: г. Вопшар (199 м) – 
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г. Княжниця (183 м) – г. Язвина (182 м), з яких беруть початок малі річки Зубре, 

Закревщина, Дурниця. У період танення льодовикового покриву утворилися 

озера, які заповнювалися водами від витоків гідрографічної сітки, що 

зароджувалась. В період дегляціації стік талих льодовикових вод проходив, як 

у південно-західному, так і у східному напрямку, про що свідчать сучасні 

зниження у рельєфі. А. Б. Богуцький та І. І. Залеський роблять висновок: „Про 

положення Прип’ятської лопаті Дніпровського льодовика свідчать і сучасні 

озера цього району, які є правдоподібно реліктами загатних льодовикових 

водойм. Такі озера знаходяться серед болотних ландшафтів ті існують завдяки 

малому похилу території та відсутності стоку” [4, с. 101]. В цих озерах в 

результаті біогенної акумуляції формуються торфові сплавові береги та 

нагромаджується потужна товща донних відкладів. На основі досліджень 

(палінологічних, остракодологічних, радіологічних та ін.) донних відкладів 

Л.В. Ільїн робить висновок про те, що „…озера території є голоценовими 

утвореннями. Історія їх розвитку знайшла відображення у семи етапах 

розвитку лімносистем” [40, с. 22]. На процеси, що відбуваються в озерах 

(вертикальне перемішування води, вміст кисню, життєдіяльність організмів 

тощо) істотно впливає температурний режим пов’язаний з особливостями 

клімату, малою глибиною і простою будовою улоговини. На думку Л. В. Ільїна: 

„Тепловий бюджет таких водойм менший (1406-2564 кал/см2), тому вони є 

чутливими до антропогенного впливу і потребують особливих підходів до 

використання і охорони” [40, с. 21]. На озерах ПНПП у І-ІІ декаді березня 

встановлюється весняна гомотермія (t◦C= +4◦С). У квітні, травні температура 

води близька до середніх значень температур повітря. У липні вода 

прогрівається до +22◦С. Вертикальної стратифікації озера не мають. Осіння 

гомотермія настає у першій декаді листопада. Подальше охолодження охоплює 

лише верхню товщу води. На початку грудня озера ПНПП, як правило, 

замерзають. Середня тривалість льодоставу близько 100 днів.  

Середні течії річок Турія та Стохід протікають вздовж західної та східної 

межі ПНПП. Їх напрям зумовлений загальним похилом місцевості у північному 
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напрямку. Обидві річки рівнинного типу, мають повільну течію (0,1-0,2 м⁄с). 

Визначені дисертантом похили на середніх ділянках цих річок становить 0,31 

м⁄км (у Турії) та 0,28 м⁄км (у р. Стохід). З малих річок, що протікають 

територією ПНПП до басейну Турії належить її права притока р. Дурниця з р. 

Закревщиною (перетворені на меліоративні канали Кричевицької 

осушувальної системи МК-1 та МК-3), а до басейну Стоходу – верхів’я р. 

Стобихівки (її лівої притоки). Для водного режиму річок Турії і Стоходу 

характерні чітко виражена весняна повінь і зимова межень, які іноді 

порушуються літніми і зимовими паводками. Високі рівні повені тривають з 

першої-другої декади березня до третьої декади квітня. Пік повені припадає на 

кінець березня – початок квітня. Під час повені може спостерігатися декілька 

піків. Влітку трапляються невеликі дощові паводки спричинені тривалими 

дощами. Тривалість меженного періоду до 80 днів (влітку), а найбільш 

мілководного – 2-3 тижні. Зимова межень триває до 70 днів (грудень-лютий). 

До створення водосховища середня річна амплітуда коливання рівня води в р. 

Турії складала 1,6-1,9 м, що викликало затоплення значної частини заплави під 

час повені. Нині, нижче греблі водосховища (в межах ПНПП „Лісова пісня”), 

повеневі підйоми води коливаються в межах 0,5-1,0 метра. За багаторічними 

спостереженнями середні витрати води р Турії в районі поста Ковель під час 

повені становлять 10,7 м3⁄с, максимальні – 63,0м3/с, а модуль стоку становить 

під час повені 7,24 л/с*км² [95, с. 64]. Середній модуль стоку вдвічі менший і 

становить 3,5 л/с*км². Як зауважує І. Нетробчук: „У середньому за рік талі 

снігові води у річному стоці займають близько 60 %, решта стоку має дощове і 

підземне походження, причому підземне живлення становить 12-32 % річного 

стоку” [85, с. 83]. Характер живлення цих річок обумовлює їх рівневий режим 

і режим стоку [61, с. 126 ]. Розподіл твердого стоку за сезонами нерівномірний, 

подібний до розподілу стоку води. На весняний період припадає 50-70 % 

річного стоку наносів. Найпрозоріші води під час межені, особливо взимку, 

коли відсутній притік поверхневих вод і ріки живляться підземними водами. 

Середні річні значення мутності води змінюються в межах від 1-4 (р. Стохід) 
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до 5-8 г/м³ (р. Турія). У водозборі р.Турії модуль стоку наносів невеликий 0,1-

0,8г/см² на рік [95, с. 65]. Під час зливових паводків його величина зростає. 

Особливістю річки Стохід є розгалуження її річища на численні рукави – „сто 

ходів” (показовою є крайня півінічно-східна частина ПНПП). Ширина ріки в 

межах ПНПП: на перекатах становить 5-10 м, на плесах до 20-25 м, а глибина 

відповідно – від 0,5 до 4,5 м. Під час весняної повені ширина розливу в окремих 

ділянках сягає 0,8 км, а глибина затоплення – 0,5-1,5 м. Гідрологічний режим 

Турії антропогенно трансформований внаслідок спорудження водосховища у 

м. Ковелі. Тривалість льодоставу на обох річках близько трьох місяців. Взимку 

під час відлиг трапляються зимові паводки висота яких досягає 0,5 м.  

Водно-болотні угіддя – характерний елемент природи ПНПП „Лісова 

пісня”. Внаслідок меліорації площа боліт ПНПП скоротилася майже втричі. 

Проте і зараз тут можна зустріти усі типи боліт. Частина їх охороняється в 

заказниках „Стохід”, „Соминський”, „Нечимне”. На думку О. В. Ільїної: „Для 

досліджуваної території необхідна оцінка всіх гігроморфних ландшафтів, 

оцінка їх сучасного стану і визначення першочерговості в проведенні 

ренатуралізації, реконструкції дренажних систем водорегулювання, 

розширення природоохоронних об’єктів, обґрунтування місць видобутку 

торфу, сапропелів і проектів охорони болотних ландшафтів” [ 42, с. 17]. 

Підземні води. В гідрологічному відношенні досліджувана територія 

розташована в північній частині Волино-Подільського артезіанського басейну. 

Особливості геологічної будови, рівнинний рельєф, перевищення кількості 

опадів над випаровуванням визначають умови формування підземних вод, 

закономірності їх поширення, руху, дренажу. У відповідності до геологічної 

будови території виділяється два водоносних горизонти: четвертинний та 

крейдовий. Водоносний горизонт четвертинних відкладів приурочений до 

таких літологічних відмін: пісків, торф’яників, супісків і суглинків. Потужність 

його коливається від 2 до 5-10 м. Найменша глибина залягання спостерігається 

в понижених ділянках рельєфу складених торф’яниками. У приозерних 

ділянках вона становить від кількох сантиметрів до 0,5 м. За хімічним складом 
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води гідрокарбонатно-калій-натрієві. Загальна мінералізація коливається від 

0,2 до 0,7 г/л. За концентрацією водневих іонів води мають нейтральну реакцію, 

за жорсткістю м’які [66, с. 26]. 

Водоносний горизонт крейдових відкладів залягає на глибинах від 10 до 

20 м, він приурочений до тріщинуватої зони мергель-крейдової товщі. Води 

напірні. За даними бурінь [65; 66] висота напору над покрівлею водоносного 

горизонту досягає подекуди 10 м. Величина коефіцієнту фільтрації коливається 

в межах 1-5 м/добу. За хімічним складом води гідрокарбонатно-кальцієві, їх 

загальна мінералізація не перевищує 0,6г/л. За концентрацією водневих іонів 

води мають слабо основну реакцію, за жорсткістю вони м’які [66, с. 28]. 

Абсолютно непроникного водотриву в глинах немає  тому два водоносні 

горизонти взаємопоазв’язані. Основним джерелом живлення ґрунтових вод є 

атмосферні опади і там, де спостерігається вклинювання або відсутність 

місцевого водотриву відбувається їх підживлення верхньокрейдовими 

напірними водами. Живлятьсяя ґрунтові води за рахунок інфільтрації 

атмосферних опадів та напірних вод крейдового водоносного горизонту. 

Найбільший вплив на коливання рівнів ґрунтових вод мають атмосферні 

опади, зміни температур і вологості, а в прибережних ділянках – гідрологічні 

режими озер. На режим ґрунтових вод меліорованих земель впливає водний 

режим Кричевицької осушувальної системи. Загалом режим ґрунтових вод має 

добре виражений характер: слідом за весняним підйомом (березень-квітень) 

спостерігається плавний літньо-осіннй спад, який досягає максимуму у 

вересні-жовтні. Річні амплітуди коливань рівнів ґрунтових вод невеликі, до 1 

м, а у привододільних ділянках вони можуть перевищувати цей показник. 

Аналіз складових балансу ґрунтових вод вказує на те, що основною прихідною 

частиною балансу є інфільтрація атмосферних опадів і, так званий, боковий 

притік. Основною витратною частиною балансу є випаровування, що 

посилюється транспірацією рослинності, а також боковий відтік. В 

середньому, інфільтрація складає 32,4 % від атмосферних опадів [66, с. 19].   
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2. 4. Флористичне різноманіття 

 

Загальний розподіл рослинного покриву. Територія ПНПП „Лісова пісня” 

згідно геоботанічного районування належить до Ковельсько-Маневицького 

геоботанічного району Ковельсько-Сарненського (Західнополіського) 

геоботанічного округу Поліської підпровінції Схiдно-Європейської провінції 

широколистяних лiсiв [16, с. 174]. Рослинність цієї території характеризується 

ценотичним багатством і флористичним різноманіттям, що є важливою 

передумовою організації тут НПП. В межах ПНПП природна рослинність 

збереглася майже на 75 % території, тут є чимало рідкісних, зникаючих та 

реліктових видів.У флористичному складі ПНПП „Лісова пісня”, як і Волині в 

цілому [95, с. 75], поєднуються різні типи географічних елементів, насамперед, 

бореальні та європейські неморальні. До бореального типу географічних 

елементів характерних для ПНПП належать: сосна звичайна, брусниця, хвощ 

лісовий і болотний, чорниця, береза бородавчаста, калина, пухівка піхвова, 

лохина, підмаренник справжній та ін. А до європейського неморального – дуб 

звичайний, граб звичайний, липа серцелиста, переліска багаторічна, підлісник 

європейський, герань темна тощо. До арктичного типу відносять верес 

звичайний, андромеду багатолисту, вербу розмаринолисту. Є в ПНПП і 

представники аркто-альпійського типу, наприклад, верес звичайний та 

журавлина дрібноплідна, а до представників адвентивного типу відносять 

дуже поширену біля боліт і озер лепеху звичайну (аїр) [95, с. 75]. Бореальні 

види є домінуючими елементами рослинного покриву ПНПП, проте на більш 

багатих грунтах помітну роль відіграють європейські неморальні види 

характерні для дубово-соснових і дубових лісів, лісових галявин і лук. 

Покритонасінні представлені найбільшою кількістю видів, найчисельнішими 

є родини осокових, злакових, бобових, губоцвітих, розоцвітих, складноцвітих, 

зонтичничних, жовтецевих. Серед голонасінних панує сосна звичайна. За 

життєвими формами понад 75 % видового складу ПНПП – це трави. Серед них 

багато гідрофітів, що пояснюється надмірним зволоженням та значною 
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заболоченістю цієї території. З реліктів давньої аркто-альпійської флори в 

межах ПНПП є брусниця, вовчі ягоди пахучі. В лісовому фонді найбільше 

поширення мають соснові (38,8 %), дубово-соснові (18,6 %), чорновільхові 

(18,2 %) ліси, серед інших формацій виділяються дубово-грабові (≈3%), а 

серед похідних форм – березові (17,3 % лісовкритої площі). Лучно-болотна і 

болотна рослинність займає 11,7 % від території ПНПП „Лісова пісня”. 

Центральна частина ПНПП зазнала змін внаслідок меліоративних заходів, 

проте агробіоценози займають невеликі площі. Різноманітність природних 

біоценозів ПНПП пояснюється складною історією розвитку території, часом 

звільнення її від діяльності водних потоків, відмінностями в рельєфі, 

особливостями ґрунтоутворення, антропогенним впливом. Нині біоценози 

ПНПП перебувають на різних етапах розвитку, відрізняються багатьма 

ознаками та своєрідними умовами існування, які часто визначаються висотним 

положенням та особливостями режиму зволоження. 

Лісова рослинність. Лісові біоценози займають більшу частину 

досліджуваної території і утворюють великі суцільні лісові масиви, що 

простяглися від Турії до Стоходу. Переважають соснові та дубово-соснові 

деревостани та вільшаники. Серед соснових лісів найбільш поширені сосняки 

зеленомохові та чорницево-зеленомохові. Ці ліси займають вододільні слабо 

підвищені ділянки з дерновослабопідзолистими грунтами на водно-

льодовикових відкладах та плескаті ділянки борових терас Турії та Стоходу. 

Ценози мають, переважно, одноярусні деревостани з сосни звичайної віком 50-

60 років. Найбільш цінна ділянка такого лісу займає борову терасу правого 

берега річки Турії, де на площі  650 га поширені соснові деревостани ІІ-ІІІ класу 

бонітету. Невелику домішку у сосняках зеленомохових становлять дуб 

звичайний, береза повисла, які займають другий ярус. Підлісок у цих лісах 

практично відсутній, у зниженнях трапляється крушина, на підвищеннях – 

поодинокі екземпляри ялівцю звичайного. У розрідженому трав’яному покриві 

зустрічаються типові для світлих соснових лісів – щитник шартський, ожика 

волосиста, веснівка дволиста, одинарник європейський тощо. Моховий ярус 
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утворюють плевроцій Шребера та дикран зморшкуватий. Соснові ліси 

чорницево-зеленомохові на території ПНПП розміщуються дещо нижче у 

рельєфі і характеризуються більшою домішкою дуба звичайного та берези 

повислої. Вони приурочені до нижніх ділянок схилів моренного пасма в 

південній частині ПНПП та міжсхилових знижень західної та східної частин 

парку з добре зволоженими дерново-підзолистими ґрунтами. Найбільш цінною 

є ділянка високого генофонду такого лісу біля с. Скулин. В підліску тут 

переважає крушина ламка з домішкою горобини. Добре виявлений трав’яно-

чагарничковий покрив утворює чорниця, а на більш знижених ділянках – 

молінія голуба. Значну домішку складає верес звичайний, грушанка 

круглолиста, ортилія однобока. Серед регіонально рідкісних видів трапляються 

– хвощ великий, плаун булавовидний, а також підсніжник звичайний 

(сніжнобілий) та плаун річний – занесені до Червоної книги України. Ще нижче 

в рельєфі на більш зволожених ділянках розміщуються соснові ліси молінієві, 

де звичайними є багно болотне та лохина. Сосново-лишайникові асоціації (сухі 

бори), навпаки, займають найбільш підвищені місця ПНПП – вершини піщаних 

еолових горбів, моренного пасма та гриви борових терас. Підліску в них немає. 

З лишайників типовими є кладонії. Ці ліси найбільш пожежонебезпечні. В 

ПНПП „Лісова пісня” є невеликі ділянки (на захід від с. Черемошне) соснових 

лісів орлякових з домішкою дуба звичайного, берези повислої, які зростають 

на плоских ділянках з дерново-середньопідзолистими супіщаними ґрунтами. 

Часто у ПНПП „Лісова пісня” поряд з сосновими розміщуються 

угруповання березово-соснових лісів. В заказнику „Скулинський” на площі 150 

га охороняється цінна ділянка сосново-березових насаджень І-ІІ класу бонітету 

віком 60 років, що зростають на слабо зволожених супіщаних і суглинистих 

грунтах. У підліску зростає крушина, горобина. Тут багатий і різноманітний 

склад травʼянистих рослин, серед них є лікарські – звіробій , чистотіл, череда, 

медунка лікарська та рідкісний червонокнижний вид – журавлина 

дрібноплідна. Значні площі вкривають ягідники чорниці, брусниці. Березово-

сосново-крушиново-чорницеві асоціації досить поширені у ПНПП „Лісова 
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пісня”. Характерними тут є і дубово-соснові ліси. Деревостани в них двоярусні. 

В першому ярусі (20-23 м) переважає сосна з незначною домішкою берези 

повислої, у другому (15-17 м) – дуб звичайний. В підліску домінує крушина 

ламка, зустрічається ліщина. Травʼянисто-чагарничковий ярус утворюють – 

чорниця, ортилія однобока, ожика волосиста, веснівка дволиста, купина 

лікарська, перлівка поникла тощо. Сосново-дубово-грабові ліси трапляються 

фрагментарно і представлені однією асоціацією сосново-дубово-грабових лісів 

квасеницевих. У трав’яному покриві цих лісів зростають анемона дібровна, 

копитняк європейський, осока пальчаста, медунка лікарська. 

Листяні ліси трапляються на території ПНПП рідше, мають нижчий 

показник щорічного приросту деревини [119, с. 79], але важливі для 

збереження фіторізноманіття. Тут зростає чимало неморальних видів, у т.ч. 

рідкісних. Особливий науковий інтерес становлять фрагменти старих листяних 

лісів віком 100-120 років, де домінують дуб черешчатий і ясен болотної форми, 

в пониззях з домішкою осики та вільхи чорної. В підліску переважає ліщина, 

крушина ламка, бруслина, а в трав’яному покриві – гравілат, кропива, снітка. 

Старі дуби віком понад 150-200 років з діаметром стовбура понад 100 см 

збереглися здебільшого на природнозаповідних територіях – в заказниках: 

„Нечимне” (в т. ч. знаменитий дуб Лесі Українки), „Скулинська дача”, 

„Скулинський”. Поряд тут є культурні насадження ялини європейської, клену, 

граба, липи, явора (рідкісного для Полісся центральноєвропейського виду). 

Характерними для ПНПП „Лісова пісня” є чорновільшаники. Вільхові ліси 

займають понижені ділянки лісових масивів та периферії озер та боліт на 

торфяно-глейових легкосуглинистих грунтах. Переважають асоціації Alnetum 

urticosum. Завдяки своїй обводненості добре збережена ділянка цих лісів 

знаходиться в прибережній смузі заплави Стоходу. У флористичному складі 

тут виділяються типові для чорновільхових лісів види осока загострена, осока 

несправжньо-смикавцева, сідач коноплевий, теліптеріс болотний, кропива. 

Березові ліси зустрічаються на місці корінних соснових та дубово-соснових 

лісів і вкривають нині значні площі в межах ПНПП „Лісова пісня”. Найбільш 
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характерні тут березняк злаково-різнотравний, березняк чорницевий та 

березняк голубомолінієвий. Серед посадок, здебільшого соснових лісів, 

переважають молоді та середньовікові. Найбільш поширеними типами умов 

місцезростання є бори та субори, а типами лісу – вологий та сирий дубово-

сосновий субір, а також, свіжий сосновий бір. В усіх цих типах лісів головною 

породою є сосна звичайна. Поширені і сирі та мокрі типи сугруд, де 

домінуючою породою є вільха чорна. Серед лісів переважають суходільні, а в 

півнчно-східній частині ПНПП значна частка заболочених лісів. 

Лучна рослинність. У ПНПП „Лісова пісня” лучна рослинність займає 

близько 9 % території. Луки виділяються між лісовими масивами, на лісових 

галявинах, притерасних ділянках. Зустрічаються на них і рідкісні види: 

пальчатокорінник травневий та плямистий, булатка довголиста і червона, що 

належать до орхідних [7, с. 15]; лілія лісова, любка дволиста, печіночниця 

звичайна, косарики черепитчасті. В ПНПП „Лісова пісня” значна частина 

лучних біоценозів знаходиться в заплавах річок Турія, Стохід та біля 

озер.Типовими тут є болотисті луки з переважанням лепешняка плаваючого, 

осоки загостренної та мітлиці тонкої. На притерасних ділянках, поширені 

торф’яниті луки, де панує щучник дернистий та дрібні осоки чорна і жовта, 

осот річковий та валеріана висока. На ділянках торф’янистих лук в 

ландшафтних заказниках „Стохід” та „Нечимне” зустрічаються популяції 

рідкісних лучно-болотних орхідей – пальчатокорінників м’ясочервоного та 

плямистого. Для широкої заплави Стоходу характерні і справжні луки, які 

представлені угрупованнями мітлиці тонкої, тонконогу лучного та костриці 

червоної. Зустрічається також костриця лучна, лисохвіст лучний, мітлюг 

звичайний, вівсюнець пухнастий, жовтець багатоквітковий і повзучий, 

королиця звичайна, волошка лучна та багато інших. Флористичне багатство 

таких лук становить близько 40 видів, а висота травостою досягає 0,5 м, проте 

їх площі невеликі, зосереджені в північній частині ПНПП. Найменші площі 

займають пустищні луки, де панують біловус стиснутий, верес, костриця овеча. 

Рослинність пісків (псамофітна) притаманна дюнам центральної та східної 
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частин ПНПП представлена такими видами як булавоносець сіруватий, 

жабники малий та польовий, тисдалія голостебла, очиток шестирядний, 

куничник наземний, цмин піщаний. Інші лучні біоценози характерні для слабо 

понижених ділянок приозерних рівнин з відмінами лучно-болотних та дерново-

слабопідзолистих оглеєних ґрунтів. Їх основу становлять злаково-різнотравні 

луки. Злаки тут представлені угрупованнями тонконогу лучного, костриці 

лучної та червоної. Звичайними у трав’янистих угрупованнях є види з родини 

бобових (конюшина, люцерна тощо). У пониззях поширені мокрі злаково-

осокові луки та осокові болота, де переважають угруповання осок, лепехи, 

ситників, хвощів. Луки, трава яких не скошується, з часом заростають кущами, 

деревами й перетворюватися на заплавні ліси, що спостерігається в заказниках 

„Нечимне” та „Соминський”. Наявність рідкісних видів рослин і тварин робить 

ці ділянки унікальними [55, с. 148].Основу багатьох лучних ценозів ПНПП 

становлять види з широкими голарктичними та євразійськими ареалами – 

лисохвіст лучний, щучник дернистий, тонконіг лучний, вівсяниця лучна. 

Частина заболочених осокових лук в заплавах Дурниці, Закревшини (приток 

Турії), була осушена, на їх місці сформувалися окультурені луки – пасовища 

(сільгоспугіддя), що за видовим складом нагадують злаково-різнотравні луки. 

Болотна рослинність. Болотна рослинність для ПНПП „Лісова пісня” є 

досить характерною і теж відзначається значним ценотичним різноманіттям. 

Тут наявні болота різних типів – евтрофні, мезотрофні та оліготрофні. 

Найбільшу площу в ПНПП займають евтрофні (низинні) болота, серед яких 

переважають трав’яні. Особливу роль у складі болотної рослинності та в 

природній трансформації аквальних ландшафтів відіграють сфагнові 

(мезотрофні та оліготрофні) болота, які утворились шляхом заростання озер. 

Вони перебувають на різних стадіях розвитку – вступають в мезотрофну стадію 

як болото Прохід або досягли оліготрофної стадії як болото Пухове. 

Евтрофні болота – це болота багатого мінерального живлення; в межах 

ПНПП найбільш поширені в заплавах Турії та Стоходу, в прибережних смугах 

більшості озер. Характерними є відкриті високотравні болота, едифікатором 
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яких є очерет звичайний [95, с. 94]. Найчастіше зустрічаються угруповання 

очерету, рогозу, куги озерної, місцями зі співдомінуванням куничника 

сіруватого та осоки гостровидної. В заплаві Стоходу відмічені болотні ценози, 

де домінує лепешняк великий, а у нижчому ярусі представлені типові види 

болотного різнотрав’я - чистець болотний, підмаренник болотний, м’ята 

водяна, незабудка болотна, омег водяний тощо. Характерними для ПНПП є і 

осокові болота з переважанням осок омської, гостровидної, зближеної, 

пухирчастої. Для фітоценозів цих боліт властиві гідрофільні види, зокрема, 

калюжниця болотна, хвощ річковий, вербозілля звичайне, плакун 

верболистий, жовтець повзучий, вех широколистий та ін. Лісові болота 

представлені чорновільховими болотами. У заболочених вільшаниках 

поширені гравілат річковий, гадючник в’язолистий, півники болотні, 

жовтяниця черговолиста та осоки – прибережна, омсока, зближена. У 

трав’яному покриві березово-болотних угруповань типовими є дріоптерис 

болотний, осока звичайна, сірувата і пухнастоплода. Ці болота часто межують 

з мезотрофними сосново- березово- сфагновими, зокрема, біля озера Нечимне. 

Мезотрофні (перехідні) болота мають збіднене мінеральне живлення, 

значний торфовий поклад. Серед цих боліт в ПНПП „Лісова пісня” найбільш 

характерними є лісові (сосново-березово-сфагнові) та трав’яно-чагарникові. У 

перших, крім ярусу пригніченої сосни звичайної та берези пухнастої, є 

підлісок з різних види верб. Зустрічається тут і реліктова верба чорнична. В 

трав’яному покриві домінує осока пухнастоплода. Сфагнові мохи утворюють 

майже суцільний покрив. Поширені і осоково-сфагнові угруповання трав’яно-

чагарникових мезотрофних боліт з переважанням осок пухнастої та здутої. 

Для них характерні - бобівник трилистий, молінія голуба, вовче тіло болотне. 

Вищезазначені ценози розміщені в заказнику „Стохід” та біля озер Мале, 

Межиліське, Сліпе 2-ге, Нечимне. На їх берегах утворились осоково-сфагнові 

болота, що виникли шляхом заростання озер сфагновим плавом. Це, так 

званий, північний шлях формування боліт, нетиповий для України. Наукову 

цінність цих боліт підвищують виявлені місцезростання рідкісних реліктових 
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видів – шейхцерії болотної, верби лапландської та інших. „Одним із типових 

представників гляціальних реліктів в Україні є береза низька - палеоарктичний 

бореальний зникаючий вид, занесений у Червону книгу України” [102, с. 198].  

Оліготрофні (верхові) болота зустрічаються невеликими масивами на 

вододілі Турії та Стоходу, відрізняються бідним мінеральним живленням. Це 

лісові сфагнові болота. Найбільше оліготрофне болото знаходиться у 

Скулинському лісництві –в урочищі Перебрід. Основна його асоціація – 

сосново-пухівково-журавлиново-сфагнова. Болото вкрите розрідженою 

сосною болотної форми з домішкою берези пухнастої. Купини пухівки 

піхвової займають майже половину площі, поширена і журавлина болотна, 

зустрічаються андромеда багатолиста, багно болотне, верес звичайний. 

Сфагновий покрив суцільний. Оліготрофні болота представлені невеликими 

масивами на водозборах озер Нечимне, Сомин, Сліпе 1-ше, де поширені 

сосново-чагарничково-сфагнові та сосново-пухівково-сфагнові асоціації. 

Досліджуючи рослинність сфагнових боліт довкола озер Нечимне та Сомин, 

Т. Андрієнко [3; 117] звертає увагу на зростання тут таких рідкісних видів: 

осоки дводомної, росички англійської, шейхцерії болотяної, журавлини 

дрібноплодої, берези низької [102, с. 198], верби лапландської та чорничної. 

Флористичний склад, ценотичне багатство боліт ПНПП „Лісова пісня” 

вимагають подальшого вивчення і охорони.  

Водна рослинність. Водна рослинність ПНПП „Лісова пісня” приурочена 

до річищ Турії, Стоходу, їх приток, озер, штучних водойм. Своєрідне 

групування водної рослинності зумовлюється відмінностями в глибині та 

освітленні. Зокрема, виділяються наступні групи формацій: 1) прикріплена 

рослинність з плаваючими на поверхні води листками; 2) вільноплаваюча 

рослинність; 3) занурена у воду рослинність. Серед прикріплених видів 

відмічені угруповання глечиків жовтих, латаття сніжно-білого, їжачої голівки 

малої, які охороняються державою і занесені до Зеленої книги України [36]. 

Характерними є угруповання плаваючого, вузлуватого та гребінчастого 

рдесників, які відмічені в річищі Стоходу та в деяких каналах і озерах ПНПП, 
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зустрічається і пухирник звичайний. Серед вільноплаваючої водної 

рослинності відмічені ценози ряски триборозенчастої, жабурника звичайного, 

спіроделли багато кореневої. З групи занурених у воду рослин найбільш 

поширеними є формації рдесника блискучого та пронизанолистого, кушира 

темно-зеленого, водопериці колосистої та елодеї канадської [3, с. 138]. Серед 

прибережноводної рослинності домінантами виступають – очерет звичайний, 

куга озерна, рогози вузьколистий та широколистий, рідше - формації 

лепешняка великого, стрілолиста стрілолистого. Зарості останнього майже 

повністю вкривають деякі рукави та стариці Стоходу. В цілому водна 

рослинність є різноманітною, в її складі виявлено угруповання, занесені до 

Зеленої кнги України. Озера ПНПП малі і неглибокі, мають багату водну 

рослинність. Серед ценозів занурених у воду рослин тут поширені 

угруповання рдесника блискучого та водопериці колосистої; найбільші їх 

площі виявлені на озерах Сомин, Велике, Мале тощо. Відмічені тут і більш 

рідкісні угруповання рдесника гостролистого. Невеликі площі в складі 

занурених угруповань деяких озер займають ценози елодеї канадської та 

пухирника звичайного, останні виявлені в озері Кричевицькому (Забілля). 

Угруповання водяного різака алоевидного найбільш поширені в озерах 

Межиліське, Сомин, Мале, де значні площі займають мілководдя. Поява цих 

ценозів свідчить про обміління озер. Поширені угруповання глечиків жовтих, 

латаття сніжнобілого, які під час квітування надають особливої привабливості 

озерам. Вони зустрічаються майже в усіх озерах ПНПП. Найбільші площі ці 

ценози займають в озері Велике. Більшість озер ПНПП „Лісова пісня” заростає 

смугами прибережної водної рослинності різної ширини. У заростанні, 

зазвичай, беруть участь очерет звичайний, рогіз широколистий, рогіз 

вузьколистий, куга озерна, а на озері Нечимне - водяний рис [136, с. 523], які 

утворюють монодомінантні асоціації. На берегах окремих озер з розвитком 

сфагнових асоціацій наростає сплавина, що зменшує площу водного дзеркала. 

Флористичний склад і ценотичне різноманіття території ПНПП „Лісова 

пісня” вивчені ще недостатньо, подальші дослідження, без сумніву, розкриють 
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більш повну картину її рослинного світу. Проте, вже нині за матеріалами 

польових досліджень, літературними та гербарними матеріалами можна 

стверджувати, що склад флори ПНПП налічує не менше 500 видів судинних 

рослин. Флора цієї території формувалась з різних ботаніко-географічних 

центрів. Після танення дніпровського льодовика, який вкривав цю територію 

[4, с. 101], на бідних супіщаних відкладах сформувалась бореальна флора. В 

голоцені, незважаючи на загальне потепління, вона не була повністю 

витіснена неморальною і досить добре тут збереглась. Відносна історична 

молодость флори ПНПП зумовлює відсутність ендемічних видів та значну 

кількість пограничноареальних видів – насамперед тих, що перебувають на 

південній межі ареалу. На сучасному етапі „…основними транзитними 

коридорами для мігруючих видів природної флори Волинського Полісся є 

заплави і борові тераси поліських річок” – стверджує О. Р. Баранський і 

детально простежує шляхи таких міграцій на прикладі 

центральноєвропейського виду Galanthusnivalis (підсніжник білосніжний) [5]. 

На територію ПНПП цей вид проник у ХХ столітті і знаходиться, згідно цих 

досліджень, на північній межі ареалу. Серед еколого-ценотичних груп 

переважають бореальні та неморальні види, міграціям певного їх числа 

сприяла наявність річкових долин Турії та Стоходу. Своєрідну групу в складі 

флори парку становлять реліктові види – шейхцерія болотна, береза низька, 

верба лапландська, діфазіаструм сплюснутий. 

Раритетна компонента рослинності. Флора ПНПП „Лісова пісня” 

виділяється не тільки різноманітністю, наявністю різних ботаніко 

географічних та еколого-ценотичних груп, а також значною раритетною 

компонентою, що є вагомою передумовою організації тут національного 

природного парку. Раритетна компонента флори ПНПП „Лісова пісня” за 

попередніми даними налічує 26 видів, занесених до Червоної книги України, 

31 вид, що охороняються у Волинській області (регіонально рідкісні). В 

таблиці 2.4.1 наводимо перелік видів рослин ПНПП, які занесені до Червоної 

книги України [131]. Стислі відомості про кожен з цих видів рослин та їх 
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локалітети наводимо в додатку И, а фото деяких червонокнижних рослин 

ПНПП вміщені у додатку К. 

Флористичні обстеження цієї частиниї Волинського Полісся проводили: 

А. І. Барбарич (1962), Т. Л. Андрієнко зі співавторами (1971, 1972, 1975, 1978, 

1982, 1983, 1987, 2009), Д. В. Дубина (1981), Б. В. Заверуха (1981). Упродовж 

останніх років хорології окремих видів рослин приділяли увагу В. В. Коніщук 

(2003), О. Р. Баранський (2005), В. І. Мельник (2005-2007), Л. О. Коцун, І. І. 

Кузьмішина, Н. З. Романюк (2004, 2006) [3; 6; 7; 55; 80, 102]. Вивчення 

різноманітності раритетного флорофонду є пріоритетним напрямком 

ботанічних досліджень ПНПП, особливо сьогодні, в час, коли збільшується 

антропогенне навантаження на довкілля. 

До Списку регіонально рідкісних видів рослин Волинської області 

увійшли виявлені Н. З. Романюк в ПНПП „Лісова пісня” та на прилеглих 

територіях такі види папоротеподібних як багатоніжка звичайна (Polypodium 

vulgare) та вужачка звичайна (Ophioglossum vulgatum). Були виявлені 

локалітети міхурника ламкого (Cystopteris fragilis), інших рідкісних рослин 

[102, с. 199], що підтверджують перспективність ботанічних досліджень 

ПНПП „Лісова пісня”. 

До списку видів, які охороняються у Волинській області і зростають на 

території ПНПП „Лісова пісня” належать наступні види рослин: анемона 

лісова (Anemone sylvestris), багатоніжка звичайна (Polypodium vulgare), білозір 

болотний (Parnassia palustris), вільха сіра (Alnus incana),.вовчі ягоди 

звичайні(Daphne mezereum), вужачка звичайна (Ophioglossum vulgatum), дуб 

скельний (Quercus petraea), голокучник дубовий (Gymnocarpium dryopteris), 

голокучник Роберта (Gymnocarpium roberticum), клопогін європейський 

(Cimicifuga europaea), костриця найвища (Festuca altissima), костриця поліська 

(Festuca polesica). котячі лапки дводомні (Antennaria dioica.), лядвенець 

трясовинний (Latus uniginosus), мучниця звичайна (Arctostaphylos uva-ursi), 

наперстя́нка великоквітко́ва (Digitalis grandiflora), осока багнова (Carex 

limose), осока дворядна (Carexdistiche), осока двотичинкова (Carexdiandra),  
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Таблиця 2.4.1 

Перелік рослин ПНПП ,,Лісова пісня” занесених до Червоної книги України 

 

осока повисла (carexflacce), перста́ч біл́ий (Potentilla alba ), печіночниця 

звичайна (Hepatica nobilis), плющ звичайний (Hedera helix), роси́чка 

круглоли́ста (Drosera rotundifolia),.ситник розчепірений (Juncus squarrosus), 

сфагн береговий (Sphagnum ripanum), сфагн бурий (Sphagnum fascum), cфагн 

великий (Sphagnum majus), сфагн Руссова (Sphagnum russowii), ринхоспора 

біла (Rhyncho sporaalba), щитник гребенястий (Dryopteris cristata). Усього 31 

вид (не враховуючи водоростей та грибів ) рослин з Переліку видів, які 

охороняються у Волинській області. 

В складі рослинного покриву території ПНПП„Лісова пісня” виявлено 

типові рослинні угруповання, які занесені до „Зеленої книги України” [36]. До 

№ п/п Українська назва Латинська назва 

1 Альдрованда пухирчаста Aldrovanda vesiculosa L. 

2 Баранець звичайний Hyperzia selago (L.) Bernh 

3 Береза низька Betula humilis Schrank 

4 Булатка червона Cephalanthera ruвra (L.) Rich 

5 Булатка довголиста Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 

6 Верба лапландська Salix lapponium  L. 

7 Верба чорнична Salix murtilloides l. 

8 Вовчі ягоди пахучі Daphne cnerum L. 

9 Діфазіаструм сплюснутий Diphasiastrum camplanatum Holub 

10 Журавлина дрібноплідна Oxycoccus microcarpus Turcz ex Rupr 

11 Коручка болотна Epipactis palustris L. 

12 Коручкаморозниковидна Epipactis helleborine 

13 Коручка темночервона Epipactis atrorubens Schult 

14 Лікоподіелла заплавна Lycopodium inundatum L. 

15 Лілія лісова Lilium martagon L. 

16 Любка дволиста Platanthera bifolia Rich 

17 Осока дводомна Carex dioica L. 

18 Пальчатокорінник м’ясочервоний Dactylorhiza incarnata L. 

19 Пальчатокорінник плямистий Dactylorhiza maculata L. 

20 Пальчатокорінник травневий Dactylorhiza majalis Hunt 

21 Пальчатокорінник Фукса Dactylorhiza fuchsii (Druce) 

22 Підсніжник сніжнобіілий Galanthus nvaliis L. 

23 Плаун річний Lycopodium annotinum L. 

24 Росичка англійська Drosera anglica Huds 

25 Товстянка звичайна Pinguicula vulgaris L. 

26 Шейхцерія болотна Scheuchzeria palustris L. 
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них належать: 1) з лісових угруповань: а) асоціації соснових лісів 

зеленомохових та чорницевих (див. фото додатку Л). Це корінні старі соснові 

ліси. Ареал їх охоплює велику частину лісової зони Європи; в Україні вони 

поширені на Поліссі, в Розточчі. На території ПНПП поширені в 

Скулинському лісництві; б) асоціації дубово-соснових лісів ліщинових. Старі 

ділянки цих лісів зберіглися недостатньо, найбільші фрагменти такого лісу, 

зберіглся в ценпрально-західній частині ПНПП; 2) з водних угруповань – 

асоціації латаття сніжно-білого. Рідкісні зникаючі та реліктові угруповання на 

південній межі ареалу. Найбільші фрагменти відмічені в озері Велике. 

Угруповання глечиків жовтих спорадично зустрічаються у водоймах ПНПП, 

річках Турія та Стохід, озерах – Велике, Сомин, Межиліське. 

Крім того, на територіЇ ПНПП „Лісова пісня” виявлені наступні рослинні 

угруповання, занесені до Регіональної „Зеленої книги”: сосновий бір ялівцево-

зеленомоховий (Pinetum juniper sohylo comiosum); сocновий бір левкобрієвий 

(Pinetum leucobriosum); сосновий бір багново-сфагновий (Pinetum ledoso-

sphagnosum); субформація шейхсцерієво-сфагнова (Pinus sylvestris-

Scheuchzeria palustris-Sphagnum megellanicum); формація очерету звичайного 

(Phragmites australis); субформація низькоберезово-сфагнова (Betula humilis-

Sphagnum megellanicum); субформація глечиково-лататтєва (Numpharluteum-

Numphae Candida). 

Висока частка рідкісних видів у складі флори ПНПП „Лісова пісня” є 

показником доброї збереженості природних екосистем. У складі раритетної 

компоненти флори тут є ряд видів, місцезростання яких в регіоні поодинокі, 

наприклад, діфазіаструм сплюснутий, лікоподіелла заплавна. У списку 

регіонально рідкісних видів, виявились види, що є домінантами болотних 

рослинних угрупувань. Наступним кроком у вивченні флори досліджуваної 

території, виявленні нових локалітетів рідкісних рослин має стати організація 

тут установи, що виконуватиме і науково-дослідницькі функції, тобто, 

національного природного парку„Лісова пісня”.  
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2.5. Фауністичне різноманіття 

 

Загальна характеристика поширення тварин. Згідно сучасного 

зоогеографічного районування територія ПНПП „Лісова пісня” знаходиться в 

межах бореальної європейсько-сибірської підобласті Східноєвропейського 

округу району мішаного, листяного лісу та лісостепу підділянки Західного або 

Волинського Полісся [128, с. 130]. Вказуючи на молодість фауни цієї 

території, М.В. Химин наголошує на незавершеності її формування, наводить 

приклади появи тут у 1968-2007 рр. нових гніздових видів птахів [121, с. 251]. 

Фауна ПНПП „Лісова пісня” вивчалася на основі аналізу літературних і 

фондових джерел, власних досліджень дисертанта. В експедиційних 

дослідженнях були використані загальноприйняті методики [34]. Виходячи з 

наявних даних, можна стверджувати, що фауна ПНПП „Лісова пісня” є 

таксономічно багатою, різноманітною. Вона складається з бореальних і 

неморальних лісових видів, окремих щирокобореальних видів інших 

природних угідь та певної кількості погранично-ареальних видів, що 

перебувають, як на північній, так і на південній межах своїх ареалів [121, 

с.251]. В районі дослідження трапляються 15 видів парнокопитних і хутрових 

звірів, велика кількість птахів серед яких домінують горобиноподібні, 

гусеподібні, журавлеподібні. Усього в межах ПНПП „Лісова пісня” 

зареєстровано 248 видів хребетних тварин, з них 46 видів ссавців, 170 видів 

птахів, 7 видів плазунів, 7 видів земноводних, 18 видів кісткових риб. Для 

порівняння в НПП „Прип’ять-Стохід” – 288 видів хребетних (в т. ч. 49 – ссавці, 

193 – птахи, 6 – плазуни, 11 – земноводні, 28 – кісткові риби), у Черемському 

природному заповіднику – 171 вид (в т. ч. 39 – ссавці, 111 – птахи, 7 – плазуни, 

4 – земноводні, 10 – кісткові риби), у Шацькому національному пару – 353 

види (в т. ч. ссавців – 54, птахів – 252, плазунів – 7, земноводних – 13, кісткових 

риб – 27 [121, с. 253]. 

Наявність на території ПНПП „Лісова пісня” значних площ соснових, 

мішаних (з переважанням дуба та сосни) та листяних (березняків, вільшаників) 
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 лісів зумовлюють домінування тут дендрофілів, а числені озера, заболочені та 

інші ділянки і сприяють поширенню лімнофілів та реофілів. Різноманітні 

біотопи спричинюють багатство та різноманітность фауни ПНПП. 

Представлені тут і тварини синантропи, які екологічно пов’язані з 

агроландшафтами та помешканнями людини. Фауну району дослідження 

доцільно розглядати по лісовому, водно-болотному, лучному біотопах [128, 

с.131]. У кількісному відношенні домінують представники першого та другого 

комплексів. До складу лісового комплексу входить до 75 % ссавців і майже 

50% всієї орнітофауни ПНПП. 

Лісові біотопи досить різноманітні (соснові, сосново-дубові, березові, 

вільхові, мішані). Видовий склад лісових зооценозів залежить не тільки від 

складу деревостанів, а й від їх віку, наявності підліску, трав’яного і мохового 

ярусів. У лісах ПНПП відмічено 4 види земноводних – квакша, жаба 

гостроморда, жаба трав’яна і ропуха сіра; 4 види плазунів – веретільниця 

ламка, вуж звичайний, ящірка прудка і ящірка живородна. Орнітофауна 

різноманітна. Із птахів в старих лісах зрідка зустрічаються козодой, тетерук, 

бекас. До фонових видів птахів відносимо: сіру ворону, сороку, сойку, синицю 

велику, одуда, зозулю, припутня, дятла строкатого великого та малого, 

горлицю звичайну, соловейка східного, щеврика лісового, сову сіру і вухату, 

мухоловку строкату та сіру, вівсянку звичайну, зяблика, дрімлюгу, 

крутиголовку. У весняно-літній період численними є дрозди співочі та шпаки. 

З рідкісних птахів тут місцями зустрічаються: чорний лелека, балабан, 

журавель сірий , пугач. В лісах ПНПП „Лісова пісня” у гніздовий період 

налічується не менше 60 видів птахів. Серед них лелека чорний, шуліка рудий, 

канюк звичайний, змієїд,, підорлик малий, журавель сірий, деркач, зозуля 

звичайна, припутень, синяк, сова сіра, дрімлюга, одуд, крутиголівка, жовна 

сива, жовна чорна, дятел звичайний, дятел середній, дятел малий та 

білоспинний, жайворонок лісовий, щеврик лісовий, волове очко, очеретянка 

чагарникова, берестянка, сорокопуд терновий та сірий, золотомушка 

жовточуба, шпак звичайний, крук, сойка, вівчарик ковалик, вівчарик 
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весняний, кропив’янка чорноголова, мухоловка білошия, мухоловка 

сіра,мухоловка строката, дрізд співочий, дрізд чорний, дрізд-омелюх, 

вільшанка, горихвістка звичайна, соловейко східний, вивільга, синиця 

довгохвоста, синиця блакитна, синиця чубата, синиця чорна, повзик, 

підкоришник звичайний, зяблик, костогриз, щиглик, вівсянка звичайна та ін. 

На лісових болотах і річках  зустрічаються крижень, чирянка велика,журавель 

сірий, слуква, рибалочка. У періоди міграцій та взимку в лісах спостерігаються 

підорлик великий, в’юрок, чиж, шишкар ялиновий, снігур. Найбідніший 

видовий склад хребетних у соснових лісах, де бідна кормова база, зооценози 

мішаних і листяних лісів  різноманітніші. Ссавці лісових біотопів представлені 

24 видами: дика свиня, заєць русак, білка звичайна, лисиця, мишак 

жовтогорлий, мишак лісовий, вовчок сірий і вовчок горішковий, бурозубка 

звичайна, полівка підземна, їжак звичайний, куниця лісова, кріт звичайний, 

горностай, ласка, собака єнотоподібний, кажан пізній, тхір лісовий, козуля 

європейська, трапляються лосі, білозубка мала, нетопир лісовий, вовк, борсук. 

Водно-болотяні біотопи (охоплюють числені озера, болота, ставки, 

водосховища, річки). У водоймах ПНПП „Лісова пісня” зустрічається 19 видів 

кісткових риб, які належать до семи родин: родина щукових (щука); родина 

коропових (плітка, в’язь, краснопірка, лин, пічкур звичайний, верховодка, 

густера, гірчак, сріблястий карась, короп, білий амур, товстолоб); родина 

в’юнових (в’юн); родина тріскових (миньок); родина колючкових (колючка 

триголкова); родина окуневих (окунь, йорж), родина сомові – (сом звичайний). 

З метою запобігання евтрофікації озер успішно акліматизовано білого амура 

та товстолобика [136, с. 523]. В любительських виловах домінують: плітка, 

окунь, карась, щука; рідко – сом звичайний. У водоймах спостерігається три 

види земноводних – кумка червоночерева, жаба ставкова, жаба озерна; з 

плазунів – черепаха болотяна (найбільша її популяція в ур. Забілля). У стоячих 

водоймах багато тритонів звичайних, рідше трапляються гребінчасті тритони. 

Водно-болотні угіддя – це місця мешкання та розмноження рідкісних 

видів тварин, зокрема, видри річкової та кутори малої, луня очеретяного, 
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черепахи болотяної, вівсянки сірої, синиці вусатої, журавля сірого, бачили тут 

і лелеку чорного, сову болотяну, шуліку рудого, чернь білооку. ПНПП 

розташований на одниму з основних міграційних шляхів птахів [55, с. 69]. 

Особливо виділяються водно-болотні угіддя заказника „Стохід”, що 

відносяться до рамсарських угідь міжнародного значення. Щороку через 

заказник „Стохід” пролітає до 50000 птахів, найчисельніші серед них – 

гусеподібні, журавлеподібні. В цілому, у водно-болотному зооценозі ПНПП 

спостерігається чимало видів птахів наступних рядів: пастушків, куликів, 

гусей, горобиних. Фоновими видами птахів тут є водяна курочка, деркач, 

крижень, чирянка мала, лелека білий, крячок, норець великий, чапля сіра, 

травник, плиска біла. Значно рідше трапляються: лебідь шипун, чернь чубата 

та білоока, очеретянка прудка, лунь очеретяний, шуліка рудий. Усього в 

гніздовий період у водно-болотних біотопах зареєстровано 42 видів птахів, 

крім вище названих це – бугай, бугайчик, гуска сіра та білолоба, нерозень, 

чирянка велика, свищ, попелюх, лунь очеретяний, пастушок, погонич, лиска, 

коловодник звичайний, набережник, баранець звичайний, мартин звичайний, 

крячок чорний, крячок білокрилий, крячок річковий, рибалочка, ластівка 

берегова,  очеретянка велика, очеретянка болотяна, ремез, вівсянка сіра, гаїчка 

болотяна.У позагніздові періоди зустрічається ще 9 видів птахів: гуменник, 

чирянка мала, широконіска, гоголь, коловодник болотяний, баранець великий, 

мартин сивий, мартин сріблястий. 

Типовими представниками ссавців цього зооценозу є бобер річковий, 

полівка водяна та темна, щур водяний, нічниця водяна. За останні сім років 

помітно зросла популяція бобра річкового, його хатки і греблі з’явилися на 

каналах Кричевицької осушувальної системи. Усього ссавці водно-болотяних 

біотопів представлені 8 видами, крім вищеназваних зустрічаються ондатра, а 

також занесені до Червоної книги України кутора мала та видра річкова. 

У лучних біотопах ПНПП „Лісова пісня” спостерігається чотири види 

земноводних: часничниця звичайна, ропуха сіра, ропуха зелена, жаба 

гостроморда, жаба трав’яна. З плазунів тут поширені: ящірка прудка, ящірка 
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живородна, мідянка звичайна, вуж звичайний, гадюка звичайна. На лучних 

зооценозах ПНПП спостерігається близько 50 видів птахів: чепура велика, 

чапля сіра, лелека чорний, лелека білий,канюк звичайний, шуліка чорний, лунь 

лучний, змієїд, підорлик малий, боривітер звичайний, кібчик, куріпка сіра, 

перепілка, деркач, баранець звичайний, пастушок, одуд, серпокрилець чорний, 

жайворонок польовий, посмітюха, плиска жовтоголова, плиска біла, щеврик 

лучний, сорокопуд терновий, крук, сорока звичайна, ворона сіра, волове очко, 

шпак, очеретянка велика, очеретянка чагарникова, очеретянка лучна, 

кобилочка звичайна, кобилочка солов’їна, вівчарик жовтобровий, вівчарик 

весняний, вівчарик ковалик, кропив’янка прудка, кропив’янка сіра, трав’янка 

лучна, трав’янка чорноголова, дрізд чорний, дрізд співочий, соловейко 

східний, синиця велика, горобець польовий, зяблик, щиглик, костогриз, 

вівсянка звичайна, коноплянка. Ссавці відкритих просторів ПНПП „Лісова 

пісня” представлені дев’ятьма видами – кріт звичайний, бурозубка мала, 

білозубка мала, лисиця, куниця кам’яна, ласка, заєць-русак, миша польова, 

нориця звичайна. 

До складу синантропного комплексу (агроценози, населені пункти) 

входить найменша кількість видів природної фауни ПНПП. Зокрема, тут 

зустрічаються такі види ссавців: миші (хатня та польова), полівка звичайна, 

пацюк сірий, їжак звичайний, кріт звичайний, вовчок сірий, заєць-русак, тхір 

лісовий. Спостерігається п’ять видів земноводних – жаба гостроморда, жаба 

трав’яна, ропуха сіра, ропуха зелена, часничниця звичайна та два види 

плазунів: ящірка прудка, вуж звичайний. Птахи представлені наступними 

видами: лелека білий, голуб сизий, горлиця кільчаста, сич хатній, сова сіра, 

серпокрилець чорний, плиска біла, ластівки сільська, соловейко східний, 

горихвістка чорна, дрозди (чорний та співочий), щиглик, коноплянка, горобці 

(хатній та польовий), шпак звичайний, сорока, грак, галка ,одуд, крутиголівка, 

дятел звичайний, сойка, ворона сіра, кропив’янка прудка, мухоловка сіра, 

горихвістка звичайна, чикотень, щеврик польовий. 
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Раритетну компоненту фауни ПНПП „Лісова пісня” формують 6 видів 

тварин з Європейського Червоного списку, близько 60 видів з Додатку ІІ 

Бернської конвенції, 29 видів тварин занесених до Червоної книги України 

(див. фото додатку М) та 49 видів, включених до Переліку видів тварин, які 

охороняються у Волинській області. Найбільшою кількістю рідкісних видів 

тварин у ПНПП виділяється ландшафтний заказник „Стохід”, де 

охороняються – лелека чорний, глухар, журавель сірий, підорлик малий, 

горностай, видра річкова, бобер річковий, які занесені до Червоної книги 

України [166], а також деркач занесений до Європейського червоного списку. 

На каналах Кричевицької осушувальної системи (урочище Забілля), сім років 

тому з’явилася популяція бобра річкового. В окремі роки спостерігали 

зимівлю лебедя шипуна на озерах Сомин, Кричевицьке та Велике. Щорічно 

над територією ПНПП пролітає багато мігруючих птахів, в т. ч. і рідкісних. 

На території ПНПП виявлено 24 види хребетних і 5 видів безхребетних, 

занесених до „Червоної книги України”, зокрема: 

ссавці (Mammalia) – 6 видів: горностай (Mustelaerminea), кутора мала  

(Neomysanomalus Cabrera), видра річкова (Lutralutra), борсук звичайний 

(Melesmeles), тхір лісовий (Mustela putorius), нічниця водяна 

(Muotisdaubentonii); 

птахи (Aves) – 16 видів: лелека чорний (Ciconianigra L.), чернь білоока 

(Aythyanyroca Guld.), глушець або глухар (Tetraourogallus), гоголь 

(Bucephalaclangula L.), шуліка рудий (Milvusmilvus L.), змієїд (Circatusferox 

Gmelin.), підорлик малий (Aquilapomarina Ch. L.), орлан-білохвіст  

(Haliaetusalbicilla L.), журавель сірий (Grusgrus L.), кулик-сорока 

(Haematopusostralegus L.), поручайник (TringastagnatilisBeehs), скопа 

(Pandionhaliaetus L.), пугач (Bubobubo L.), сорокопуд сірий (Laniusexcubitor L.), 

прудка очеретянка (Acrocephalus paludicola L.), кульон (кроншнеп) великий 

(Numeniusphaeopus L.); 

плазуни (Reptilia) – мідянка звичайна (Coronella austriaca Laurenti); 
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земноводні (Amphibia) – ропуха очеретяна (Bufloca amita Laurent). 

Безхребетні тварини поки що вивчені тут недостатньо. Зустрічаються п’ять 

видів з Червоної книги України – дозорець-імператор, вусач мускусний, 

красотіл пахучий, райдужниця велика, жук-олень та занесені до Європейського 

червоного списку - мурашка руда лісова, п’явка медична. 

До Європейського Червоного списку тварин занесені такі мешканці ПНПП 

як шуліка рудий, орлан - білохвіст, деркач, очеретянка прудка, вовк та видра 

річкова, а десять видів охороняються Червоним списком Міжнародного союзу 

охорони природи - тритон гребінчастий (Triturus cristatus), черепаха болотяна 

(Emysor bicularis), ящірка живородна (Lacerta vivipara), орлан-білохвіст 

(Haliaetus albicilla), деркач (Crexcrex), очеретянка прудка (Acrocephalus 

paludicola), видра річкова (Lutra lutra), бобер європейський (Castor fiber), білка 

звичайна (Sciurus vulgaris), вовчок горішковий (Muscardinus allavenarius). 

Органічний світ території ПНПП „Лісова пісня” багатий і різноманітний. 

Все нові і нові цікаві флористичні [6; с. 55]. та фауністичні знахідки 

переконують в необхідності створення тут НПП для охорони своєрідного 

біорізноманіття. Адже, згідно ст. 11 Закону України „Про Червону книгу 

України”: „…перебування, зростання на певній території рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення видів тваринного і рослинного світу, 

занесених до Червоної книги України, є підставою для оголошення цієї 

території об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного 

значення” [163].  
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Висновки до розділу 2 

 

1. Досліджувана територія площею 283,82 км² розташована в 

Поворському ландшафтно-географічному районі Волинського Полісся, має 

чіткі природні межі і розглядається дисертантом як перспективний 

національний природний парк „Лісова пісня”. 

2. Складність геолого-геоморфологічної будови території 

перспективного національного природного парку зумовлює мозаїчність 

ґрунтового покриву, своєрідний характер розподілу рослинних угруповань, 

поширення різних генетичних форм рельєфу та наявність великої кількості 

(дев’яти) цікавих з екологічної, наукової та рекреаційної точок зору 

реліктових льодовикових та карстових озер, що мають різний ступінь 

природної та антропогенної трансформації. 

3. Озера, середні течії річок Турії і Стоходу та Рамсарські водно-болотні 

угіддя утворюють оригінальні біотично багаті аквальні природні комплекси, 

які потребують особливої уваги і охорони. 

4. Важливими природними передумовами створення НПП є велика 

біорізноманітність, наявність різних географічних та еколого-ценотичних 

груп, значна раритетна компонента (26 видів рослин, занесених до Червоної 

книги України, 31 вид рослин, що охороняються у Волинській області). Тут 

зустрічаються шість видів тварин з Європейського Червоного списку, близько 

60 видів тварин з Додатку ІІ Бернської конвенції, 29 видів тварин занесених до 

Червоної книги України та 49 видів включених до Переліку видів тварин, які 

охороняються у Волинській області. 

5. ПНПП „Лісова пісня” лежить на перетині міграційних шляхів – 

субширотного (південнополіського) та субмеридіонального (заплави і тераси 

Турії та Стоходу). Першим мігрують водоплавні птахи, а другим – 

представники центральноєвропейської флори. ПНПП гармонійо впишеться в 

структуру Всеєвропейської екомережі, ключові обʼєкти якої потребують 

доповнення за напрямком південнополіського екологічного коридору. 
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РОЗДІЛ 3 

ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА ЕКОЛОГО-ГОСПОДАРСЬКИЙ 

АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО 

ПАРКУ „ЛІСОВА ПІСНЯ” 

 

3.1. Аналіз ландшафтного різноманіття 

 

Згідно зі схемою фізико-географічного районування Волинської області 

[3, c. 22] територія ПНПП „Лісова пісня” відноситься до Поворського 

природного району фізико-географічної області Волинського Полісся. 

Вихідну роль у формуванні ландшафтів цього району зіграло розташування в 

межах смуги водорозчинних відкладів крейдового періоду, на пограниччі 

діяльності Дніпровського зледеніння, в умовах гумідності клімату 

Волинського Полісся. На думку М. Д. Гродзинського: „Для ландшафтного 

підходу до дослідження природної реальності характерне уявлення простору, 

як сукупності територіальних одиниць, у межах яких компоненти природного 

середовища (геокомпоненти) протягом тривалого розвитку пристосувались 

один до одного, тісно взаємопов³язані і являють собою єдине ціле. Як ціле 

вони реагують і на зовнішні впливи, зокрема, антропогенні” [22, с. 5]. Попри 

різні підходи до категорії ландшафтного різноманіття (див. п.1.3), його можна 

виразити як поширення на деякій території різних природних комплексів, чим 

більше їх контурів, тим ландшафтна структура різноманітніша [23]. За В.Т. 

Гриневецьким: „Ландшафтне різноманіття – це реально існуюча на земній 

поверхні множинність створених природою (нині майже скрізь у тому чи 

іншому стуненю антропогенізованих) цілісних дискретно-континуальних 

структур – ландшафтних комплексів будь-якого розміру чи ієрархічного рангу 

– від ландшафтних фацій та урочищ до ландшафтних районів, мезо-, макро- і 

мегарегіонів та їх загальної структури – ландшафтної сфери Землі.ˮ [20; с. 24]. 

Особливості її диференціації відбиває: „Карта – невід’ємний інструмент 

ландшафтних досліджень” [22, с. 6]. Тому характеристику сучасної 
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ландшафтної структури ПНПП „Лісова пісня” продемонструємо на підставі 

ландшафтної карти, складеної дисертантом в процесі польового 

картографування ділянки площею 283,82 км², що у середньому межиріччі 

Турії до Стоходу. Картографування здійснене з використанням матеріалів 

космічних знімків та планів лісо- і землекористування, що в умовах плоскої, 

залісненої рівнини є атрибутним для забезпечення кондиційності результатів. 

Масштаб картографування 1:125000 дозволив досить детально вивчити 

територію ПНПП (за методикою описаною в п. 1.3), закартографувати 

геосистеми рангу „урочище” [59], провести їх типізацію і картометричне 

дослідження з метою аналізу ландшафтного різноманіття. 

В межах ПНПП „Лісова пісня” виділено 102 індивідуальних контури, 

спільні риси яких дозволили об’єднати їх у 27 видів урочищ, що склали зміст 

одиниць нижнього рангру легенди ландшафтної карти (додаток Л). Нижче 

подаємо легенду ландшафтної карти ПНПП „Лісова пісня” зі стислою 

характеристикою видів урочищ та групуванням їх за генетичними типами. 

Легенда до ландшафтної карти ПНПП „Лісова пісня” 

Ландшафти вододільної рівнини, складеної моренними відкладами з 

близьким заляганням крейди: 

1. Вирівняні високі (190-200 м) горби зі спадистими схилами, з дерново-

слабопідзолистими супіщаними ґрунтами на пісках різнозернистих та 

валунних суглинках під свіжими суборами, частково розорані; 

2. Хвилясті підвищені (175-196 м) гряди з помірно спадистими схилами (4-6°) 

з дерново-прихованопідзолистими піщаними ґрунтами на пісках 

різнозернистих під свіжими суборами, дубово-сосновими чагарничково-

лишайниковими частково розорані; 

3. Слабохвилясті підвищені (172-190 м) з сильно спадистими схилами (10-15°) 

з дерново-слабопідзолистими супіщаними та суглинистими грунтами на 

малопотужних пісках з включеннями уламків кремнію, кварцу, граніту, під 

свіжими сосново-березовими лісами зеленомохово-чорницевими, частково 

у заказнику „Скулинський”; 
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4. Плоскі  понижені (167-170 м) зі слабо спадистими схилами (3-5°) з дерново-

слабопідзолистими глеюватими ґрунтами на малопотужних пісках і 

суглинках, під вологими та сирими борами та суборами, сосняками 

чорницево-молінієвими, державний лісовий фонд (ДЛФ); 

Ландшафти водно-льодовикових вододільних рівнин підстелених 

крейдовими відкладами: 

5. Хвилясті підвищені (176-188 м) з помірно спадистими схилами (5-10°), з 

дерново-приховано-підзолистими піщаними ґрунтами на водно-

льодовикових піщаних відкладах, під сухими борами та суборами, 

сосняками ксерофітно-злаковими та лишайниковими, Поворський полігон; 

6. Слабохвилясті підвищені (172-176 м) з пологими схилами (3-5°)з дерново-

слабопідзолистими супіщаними ґрунтами на середньо потужних водно-

льодовикових пісках під свіжими та вологими березово-сосновими 

орляково-чорницевими лісами, ДЛФ; 

7. Слабохвилясті слабо підвищені (170-174 м) з слабо спадистими схилами, з 

дерново-слабопідзолистими глеюватими грунтами на середньо потужних 

водно-льодовикових пісках і суглинках, під вологими суборами, сосняками 

чорницевими, ДЛФ та спеціалізоване лісогосподарське товариство „Тур”; 

8. Вирівняні  слабо підвищені (170-172 м) з дуже пологими схилами,  дерново-

слабопідзолистими пилувато-піщаними ґрунтами на потужних водно-

льодовикових пісках та суглинках під вологими суборами, розорані та під 

сільською забудовою; 

9. Вирівняні слабо понижені (168-170 м) з пологими схилами, з дерново-

підзолистими глеюватими  на водно-льодовикових пісках, під  вологими і 

сирими суборами, осиково-сосновими мезофітно-злаковими лісами, ДЛФ; 

10. Плоскі понижені (167-168 м) з пологими схилами, з дерново-

підзолистими глеюватими ґрунтами на середньо потужних пісках під 

вологими та сирими вільшаниками різнотравно-чагарничково-злаковими, 

частково осушені; 
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11. Плоскі понижені (166-167 м) з дуже пологими схилами, з дерново-

підзолистими глейовими ґрунтами на малопотужних пісках і супісках під 

сирими вільшаниками гравілатовими та різнотравно-осоковими, ДЛФ; 

Ландшафти терасованих рівнин та заплавних рівнин річок Турії та 

Стоходу на алювіальних відкладах, що близько підстиляються крейдою: 

12. Слабохвилясті підвищені (167-172 м) грядові рівнини заплав з сильно 

спадистими схилами (8-10°) з приховано підзолистими піщаними ґрунтами 

на давньоалювіальних пісках під свіжими березово-сосновими різнотравно-

злаковими лісами, ДЛФ, частково заказник „Прирічний”, 

13. Вирівняні слабопідвищені (167-169 м) заплавні рівнини з слабо 

спадистими схилами з лучними глеюватими ґрунтами на сучасних 

алювіальних пісках під вологими злаково-різнотравними луками, пасовища; 

14. Купинчасті притерасні пониження (164-167 м) з дуже дуже пологими 

схилами (до 1°) з лучно-болотними грунтами на алювіальних супісках і 

суглинках під постійно перезволоженими рогозово-пухівково-сфагновими 

болотними угрупованнями, частково заказник „Стохід”; 

15. Вирівняні низькі (164-167 м) заплави, з пологими схилами, з лучними 

глеюватими грунтами на алювіальних пісках і суглинках під періодично 

перезволоженими луками осоково-злаково-різнотравними, сіножаті; 

16. Плоскі знижені (165-167 м) заплавні рівнини з пологими схилами, з 

торфово-болотними грунтами на низинних малопотужних торфах та 

алювіальних суглинках під вологотравно-болотнотрааними вільшаниками 

та осоково-болотнотравними угрупованнями, частково осушені і розорані; 

17. Низька (164-165 м) плоска із старицями з заплавними дерновими 

глейовими та болотними супіщаними грунтами на низинних торфах та 

алювіальних супісках під вологотравно-осоковими та вологотравно-

крупнозлаковими луками та чагарниковими угіддями, заказник „Стохід”; 

18. Відносно знижені (165-170 м) широкі заплави зі спадистими схилами, з 

лучно-болотними оглеєними грунтами на алювіальних пісках і суглинках 
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під вологими злаково-різнотравними луками, частково канали 

осушувальної системи; 

19. Понижені (164-166 м) широкі заплави зі спадистими схилами, з торфово-

болотними грунтами на малопотужних торфах та сучасних алювіальних 

пісках під сирими вільшаниками та вологотравно-осоковими 

угрупованнями, частково канали осушувальної системи; 

20. Вирівняні слабопонижені (166-170 м) зі слабоспадистими схилами (2-

3°), з торфово-болотними грунтами на малопотужних торфах, в минулому 

під сирими вільшаниками та осоково-болотнотравними угрупованнями, 

осушені, розорані; 

Ландшафти западин: 

21. Плоскі понижені (166-167 м) з дуже пологими схилами з тофовво-

болотними оглеєними грунтами на середньопотужних торфах під сирими 

вільшаниками мезогігрофітнозлаковими та березово-вільховими 

безщитниково-кропивними лісами; 

22. Вирівняні понижені (165-168 м) з слабо спадаючими схилами (1-2°), з 

болотними грунтами на малопотужних низинних торфах під чагарниковими 

вербами та осоково-гіпноболотними угрупованнями, частково осушені; 

23. Плоскі та слабохвилясті низькі (164-166 м) з пологими схилами, з 

торфово-болотними глейовими грунтами на середньопотужних торфах під 

сирими вільшаниками чагарниковими та мезогігрофітно-злаковими 

угрупованнями, частково  осушені; 

24. Вирівняні слабоувігнуті низькі (164-165 м) з дуже пологими схилами, з 

болотними грунтами на малопотужних торфах під березово-вільховим 

рідколіссям та пухівково-сфагновими асоціаціями, частково осушені; 

25. Озерні улоговини; 

Ландшафти еолових горбів та дюн: 

26. Опуклі дюноподібні підвищені (175-196 м) з крутими схилами, з 

дерново-прихованопідзолистими піщаними грунтами на еолових пісках під 

сухими борами і суборами, сосняками лишайниковими, ДЛФ; 
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27. Хвилясті  підвищені (172-182 м) гряди з сильно спадистими схилами (10-

15°) з дерново-слабопідзолистими піщаними грунтами на еолових пісках під 

сухими та свіжими борами, сосняками лишайниковими та ксерофітно-

злаковими, частково Поворський полігон, СЛАТ „Тур”. 

Для аналізу ландшафтного різноманіття ПНПП „Лісова пісня” нами був 

застосований традиційний у ландшафтознавстві підхід. Він базується на 

кількісному та якісному аналізі ландшафтної структури території з 

використанням ландшафтної карти та математико-стастичних коефіцієнтів. 

Під ландшафтним різноманіттям розуміють число та частоту зустрічності 

ландшафтів у межах геосистеми, що є відображенням структурно-генетичної 

неоднорідності території, повʼязаної з властивостями літогенної основи. 

Ландшафтне різноманіття ПНПП „Лісова пісня” оцінювалось за 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 контура 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 6,7; 

4) Ландшафтна мозаїчнісь – 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 становить 0,736, що є достатньо високим показником; 

5) Ландшафтна роздрібненість – показує частку середньої площі контура 

від площі всієї території; це відношення середньої площі контура до площі 

всієї території яке віднімається від одиниці. 



92 

Зазначена міра диференційованості залежить головним чином від 

кількості індивідуальних дандшафтів, тобто від числа елементів системи. 

Якщо припустити, що в районі лише один ландшафт, то коефіціент 

перетворюється в нуль, бо площа ландшафтного контура дорівнює загальній 

площі – ландшафтна подрібненість відсутня. Коли ж число контурів 

безкінечно зростає середня площа ландшафтного контуру стає все меншою, а 

коефіцієнт роздрібненості наближається до одиниці, тобто свого максимуму. 

Коефіціент ландшафтної роздрібненості обчислюється за формулою: 

K= 1 - n/s                                                  (3.1.1) 

де, n – середня площа ландшафтного контура; 

s – загальна закартографована площа. 

Підставивши відповідні значення, отримаємо К = 1-2,78 км² / 283,82 км²= 

=0,991. Ця величина коефіцієнту ландшафтної подрібненості ПНПП дуже 

близька до одиниці (максимальний показник) та до відповідного показника на 

тестовій ділянці Шацького національного природного парку, де він становив 

0,998 (розраховано за даними Б. П. Мухи та О.Б. Загульської [81]). Коефіціент 

ландшафтної роздрібненості можна визначати і як відношення середньої 

площі ландшафтного контура до середньої кількості контурів одного виду 

виражене у відсотках: К = 2,78 км² / 3,78 км² × 100 % = 74 %; 

6) Коефіціент неоднорідності (Кн) – типологічний показник, 

обчислюється, як різниця між 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 потенційному національному природному парку 

„Лісова пісня”  Кн  = 1 - 10,5 км² / 283,8км² = 0,964, що вказує на велику 

ландшафтну неоднорідність його території. 

Наведені в таблиці додатку С показники  засвідчують значне ландшафтне 

різноманіття ПНПП „Лісова пісняˮ, що є вагомою передумовою створення 

національного природного парку. 
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Ландшафтам властива не будь-яка неоднорідність, а в певній мірі 

організована (регулярна), що забезпечує їх системну єдність. Для оцінки 

взаємозвʼязків елементів геосистеми, їх структурної впорядкованості слід 

визначити і міру ландшафтної організованості геосистеми ПНПП як 

важливого критерія цілісності. Цю міру можна вивести з допомогою вище 

визначених коефіціентів ландшафтної неоднорідності та роздрібненості. 

Останній розглядається як крайній теоретично допустимий варіант 

неоднорідності, коли число груп (видів) ландшафтів дорівнює числу 

індивідуальних ландшафтних контурів. При цьому він фіксує максимально 

можливу неоднорідністьландшафтної структури за даної роздрібненості: 

К = Кнмакс. Відношення дійсної ландшафтної неоднорідності (Кн) до 

максимальноможливої (Кн макс.) і буде мірою ландшафтної організованості 

(впорядкованості); 

7) Коефіціент відносної організації ландшафтів (R) визначали за 

формулою:                           R = 1 – Кн / Кнмакс                                                 (3.1.2) 

Підставивши відповідні ПНПП „Лісова пісняˮ значення отримаємо: 

R = 1 - 0,964 / 0,991 = 0,03, що є низьким показником і вказує на слабку 

організованість виділеної як ПНПП геосистеми. Чим більша ландшафтна 

роздрібненість геосистеми і менша ландшафтна неоднорідність, тим більша 

зарегульованість її структури [81; с. 36]. У ПНПП, навпаки ландшафтна 

неоднорідність висока. Слабка внутрішня організація досліджуваної 

геосистеми повязана також з наявністю у її межах частин різних місцевостей. 

Усі ландшафти рангу „урочище” складають в межах ПНПП „Лісова 

пісня” структуру наступних місцевостей: а) місцевість слабодренованих 

межиріч Турії та Стоходу на флювіогляціальних відкладах з близьким 

заляганням крейди зі спектром дерново-слабопідзолистих та торфово-

болотних грунтів (включає урочища видів – 5-11, 21-27, займає 151,97 км² або 

53,7 % від площі ПНПП); б) місцевість підвищениих межиріч Турії та Стоходу 

на моренних та флювіогляціальних відкладах на крейдовій основі зі спектром 

дерново-підзолистих грунтів (включає урочища видів – 1-4, займає 35,2 км² 



94 

або 12,2 % від площі ПНПП); в) місцевості терасованих рівнин та заплавних 

рівнин річок Турія та Стохід на алювіальних відкладах, що близько 

підстиляються крейдою зі спектром лучно- і торфово-болотних грунтів 

(включає урочища видів – 12-20, займає 96,65 км² або 34,2 % від площі ПНПП); 

8) Показник таксономічної презентативності, за А.О. Домаранським [27], 

це ступінь вираженості (представленості за показником площі у відсотках ) 

кожної з таксономічних одиниць. Для кожного виду урочищ ПНПП цей 

показник обчислений і наведений нами у додатку С; 

9) Тип ландшафтної диференціації земної поверхні – відбиває характер 

розчленування території на ландшафтні контури і визначається на основі 

показників таксономічної презентативності. Він може бути рівномірним або 

нерівномірним (моно- чи полідомінантним). На основі показників 

таксономічної презентативності можна судити про тип таксономічної 

ландшафтної диференціації ПНПП „Лісова пісняˮ. На рівні ландшафтних 

місцевостей характер диференціації нерівномірний монодомінантний – 53,7 % 

площі припадає на місцевість слабодренованих межиріч Турії та Стоходу на 

флювіогляціальних відкладах з близьким заляганням крейди зі спектром 

дерново-слабопідзолистих та торфово-болотних грунтів. На рівні урочищ у цій 

місцевості і в усьому ПНПП домінують урочища виду 7 (19,96% площі ПНПП) 

– слабохвилясті слабо підвищені (170-174 м) з слабо спадистими схилами, з 

дерново-слабопідзолистими глеюватими грунтами на середньо потужних 

водно-льодовикових пісках і суглинках, під вологими суборами, сосняками 

чорницевими; субдомінантними є урочища виду 24 (6,37 % площі ПНПП); 

10) Відносне багатство видів урочищ визначається як відношення 

кількості видів урочищ у місцевості до загальної їх кількості у ПНПП. У 

місцевості слабодренованих межиріч Турії та Стоходу на флювіогляціальних 

відкладах з близьким заляганням крейди зі спектром дерново-

слабопідзолистих та торфово-болотних грунтів налічується 14 видів урочищ, 

тому цей показник тут максимальний і становить 0,52; 
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11) Індекс зустрічності видів урочищ (відношення кількості видів урочищ 

у місцевості до площі місцевості) найбільшим є у місцевості підвищениих 

межиріч Турії та Стоходу на моренних та флювіогляціальних відкладах на 

крейдовій основі зі спектром дерново-підзолистих грунтів. Він становить 0,11 

(розраховано за додатком С). В інших місцевостях – близькі значення (0,09). 

Ландшафтне різноманіття залежить також і від антропогенного 

навантаження, чим воно більше, тим менше ландшафтне різноманіття. В 

межах ПНПП частка лісів вдвічі більша, ніж в цілому по Волинській області, 

а частка ріллі у 9 разів менша; відповідно більшою є і ландшафтна 

різноманітність району дослідження. Території з максимальним і достатнім 

ландшафтним різноманіттям повинні бути включені до ПЗФ, а оптимально – 

коли вони співпадають з осередками підвищеного біорізноманіття, мають 

достатню площу, а значить можуть стати НПП – ядрами екологічної мережі 

згідно критеріїв МСОП (див. табл. додаток Ц). 

Виділені нами види урочищ відрізняються цілим комплексом ознак. 

Характер і рисунок досліджуваних ландшафтів, специфіка їх розвитку, суттєво 

відрізняється і за висотним положенням – гіпсометричними рівнями. Усі 

природні комплекси рангу урочище можна розподілити за висотним 

положенням на такі групи: перша група (І) урочищ – найвища з гляціальними 

та флювіогляціальними відкладами найшвидше звільнилась від діяльності 

водних потоків; друга середнього рівня (ІІ) довше піддавалась флювіальним 

процесам, з неї знесена значна частина покривних пісків і вона має 

відповідний флювіальний рисунок контурів; третя нижнього рівня (ІІІ) 

формувалася в умовах застійного водного режиму на обширних плоских 

пониженнях та лімнологічного режиму. Ці три гіпсометричні групи фактично 

відбивають три відповідні етапи розвитку території пов’язані з переходом від 

умов покривних зледенінь до сучасних умов. Розподіл урочищ за висотними 

рівнями та складністіь територіального розчленування можна простежити за 

ландшафтною картою та таблицею додатку С.  
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Перша гіпсометрична група – урочища підвищених ділянок рівнин, що 

сформувалися на потужних екзогенно перероблених флювіогляціальних 

відкладах зі спектром дерново- підзолистих грунтів і борових пісків. Площа 

цієї групи становить 85,4 км², або 30,5 % ПНПП. Тут виділено 35 

індивідуальних контурів, що формують 9 видів урочищ, різних за площею і 

зустрічністю. Це урочища видів 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 26, 27 (див. додаток Л). 

Займають вони переважно південні та східні ділянки ПНПП: Коефіціет 

сладності становить 12,0. Коефіцент ландшафтної роздрібненості дорівнює 

0,969 (див. дод. С).  

Друга гіпсометрична група – урочища середньовисотних ділянок рівнин, 

що сформувалась переважно на зандрових поверхнях зі спектром дерново-

підзолистих та лучно-болотних грунтів. Її площа – 102,5 км², що становить 

36,61 % від загальної площі за картографованої ділянки. Індивідуальних 

контурів прийнятого рангу у ній виділено 28, що складає 27,55 % від їх 

загальної кількості. Рисунок цієї групи вимальовують 7 видів урочищ. 

Типовим є наступний набір урочищ 7, 10, 13, 18, 19, 21, 23. Їх контури суттєво 

відрізняються за площею (табл. дод. С). Урочища виду 7 домінують, займаючи 

найбільшу площу – 56,5 км² ( 19,96 % від площі усього ПНПП). 

Площа третьої групи – урочища низького гіпсометричного рівня 

становить 92,1 км², або 32,98 % від загальної площі ПНПП „Лісова пісня”. 

Кількість індивідуальних контурів у цій групі – 39 (39,8% від загальної 

кількості). Коефіціент складності становить 16,5. Це свідчить про невеликі 

площі окремих контурів урочищ. На низькому гіпсометричному рівні 

знаходиться 11 видів урочищ. Типовим є наступний набір урочищ 4, 11, 12, 14. 

15, 16, 17, 20, 22, 24, 25. Вони, як правило,  не мають чітко виражених границь, 

більше поширені в північній центральній частинах ПНПП та біля крайніх 

західних і східних його межах. Коефіціент ландшафтної роздрібненості 

дорівнює 0,975. Характерними є западини, налічується дев’ять озер. Це 

особливі природні аквальні комплекси зі своїм характерним членувальнням, 

що розглядається на прикладі озера Межиліського [137]. 
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Лімнокомплекс озера Межиліського охоплює природний аквальний 

комплекс (ПАК) та його водозбірний басейн, що пов’язані не лише 

географічно, а й генетично. На основі польових досліджень нами створені 

ландшафтні плани озера та водозбору на рівні фацій. Виділення фацій дає 

найповнішу і найдетальнішу інформацію про специфіку будови та умови 

функціонування геосистеми. Фації не лише найменші, а й „найдинамічніші, 

наймінливіші, отже, найменш стійкі природні комплекси, що найбільше 

змінюються у з господарською діяльністю людини” [94, с. 69]. За М. Д. 

Гродзинським у кінцевому результаті взаємодії біоценозу з абіотичними 

компонентами певної території формується фація [22]. Виділення фацій на 

суходолі найчастіше зумовлене  змінами мікрорельєфу та літології порід [94, 

с. 78]. У формуванні аквальних комплексів, поряд з рельєфом, важливу роль 

відіграють і хіміко-фізичні властивості води. Сучасну ландшафтну структуру 

одного з лімнокомплексів ПНПП продемонструємо на підставі складених 

дисертантом ландшафтнх планів (додаток Т). У неглибокому невеликому 

Межиліському озері, за методикою О. Ф. Якушко [145] можна виділити 

літоральне, субліторальне і профундальне підурочища. Основною ознакою 

літоральних фацій є їх приграничне положення між водним, повітряним і 

наземним середовищем, що характеризується найбільш активним впливом 

водозбору. Водна маса літоральних ландшафтів характеризується високою 

гідробіологічною активністю. Річні, сезонні і добові ритми забезпечують 

швидкий кругообіг речовини та енергії. В літоральному підурочищі з видовим 

багатством рослинності на мулисто-сапропелевих відкладах з однорідним 

температурним і газовим режимом водної товщі виділено такі фації: 

- торфо-сапропелева фація мілководдя, з нечітко вираженою береговою 

лінією, з видовим багатством макрофітів, що сприяють розвитку сплавини; 

дана фація є домінуючою в літоральному підурочищі за площею і має 

тенденцію до розширення; 

- торфо-сапропелева фація мілководдя густо поросла очеретом, осоками, 

кугою озерною та рогозом з однорідним температурним і газовим режимом. 



98 

Субліторальні фації займають схилову частину улоговини з незначними 

коливаннями температури і освітлення. Тут виділено наступні фації: 

- трансакумулятивна  мулисто-сапропелева схилова фація з рослинами з 

плаваючим листям, однорідним температурним режимом і переважанням 

окислювальних процесів; 

- акумулятивна торфо-сапропелева фація з повністю зануреними у воду 

рослинами (кушир) та неоднорідним температурним та газовим режимом. 

Профундальне підурочище займає центральну частину ложа озерної 

улоговини. Це темна і холодна зона. Значні глибини сприяють застійним 

процесам, дефіциту кисню, нагромадженню вуглекислоти, появі відновних 

умов. Представлене це підурочище лише однією фацією – сапропелева без 

рослинності з неоднорідним температурним режимом і підвищеним вмістом 

вуглекислого газу. 

Рисунок фацій озера Межиліського та низки інших озер ПНПП має чітко 

виражений концентрично-коловий характер (додаток Т), відбиває сучасну 

фазу їх розвитку, стан заростання водойм, зміну природних умов з глибиною: 

від берегів до центру, що характерно для  цього типу озер [74, с. 59]. 

Ландшафтну структуру водозбору формують 3 групи фацій (підурочищ), 

що відрізняються низкою ознак [137, с. 215], в т. ч. висотним положенням. 

Різноманітність структурних одиниць рангу ,,фація” передаємо змістом 

легенди ландшафтного плану водозбору озера Межиліського (додаток Т): 

Ι. Приаквальні підурочища утворюють фації: 

1. Найнижча вузька приозерна ділянка драговини на підторфових водах та 

обводнених торфово-мулистих відкладах під очеретяно-осоково-сфагновим 

болотом з розрідженими вербняками та вільшаниками. 

2. Дуже низька приозерна ділянка драговини постійно перезволожена з 

мулисто-болотними грунтами на болотних відкладах під осоко-рогізними 

асоціаціями та розрідженими вільшаниками. 
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3. Низька добре зволожена ділянка з лучно-болотними грунтами на 

алювіальних суглинках під різнотравно-злаково-дернистими луками та 

березовим рідколіссям.  

4. Низька періодично перезволожена ділянка озерної заплави з торфово-

глейовими ґрунтами на болотних і алювіальних відкладах під сирими 

вільшаниками осоково-гіпновими. Домінуюча фація підурочища. 

ΙΙ. Притерасні (проміжні) підурочища складають фації: 

5. Понижена помірно волога ділянка приозерної рівнини з дерново-

слабопідзолистими оглеєними ґрунтами на алювіальних відкладах під сирим 

брусницево-зеленомоховим чорно-вільховим сугрудком; домінуюча (21,7 %). 

6. Низька періодично зволожена ділянка приозерної рівнини на торфово-

болотних грунтах, що підстеляються алювіальними відкладами під ріллею: 

городина, картопля. Сільськогосподарські угіддя. 

7. Низька добре зволожена ділянка приозерної рівнини з торфово-болотними 

оглеєними ґрунтами на алювіальних суглинках під культурними пасовищами 

та сіножатями. Сільськогосподарські угіддя. 

8. Штучні водойми: копанки площею до 0,04 га і глибиною до 2 м на ділянках 

торфовищ осушених та зандрових рівнин  на водно-льодовикових відкладах. 

ІІІ. Привододільні підурочища складають фації: 

9. Слабопонижена помірно-зволожена ділянка приозерної рівнини з дерново-

слабопідзолистими оглеєними ґрунтами на алювіальних суглинках  під 

злаково-осоковими луками частково заліснена. 

10. Плоска слабопідвищена добре дренована ділянка зандрової рівнини з 

дерново-слабопідзолистими ґрунтами на водно-льодовикових пісках під 

свіжими сосновими борами зелено-моховими. Лісові культури. 

11. Вирівняні ділянки зандрових рівнин з дерново-слабопідзолистими 

ґрунтами на водно-льодовикових піщаних і супіщаних відкладах під щучково-

злаково-вересовими луками на вирубках та вторинними березово-вільховими 

заростями; домінуюча фація на яку припадає 31,1% і площі підурочища.  
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В ландшафтній структурі водозбору переважають мало порушені лісові 

фації, що складають 62,7 % від його площі, а також лучні необроблювані 

ділянки – 9,5%. Відношення площі оброблювальних земель до 

необроблюваних становить усього 0,23. Господарський вплив на природні 

комплекси незначний. Про це свідчить і невеликий вміст у воді озера 

біогенних речовин, зокрема сполук азоту та фосфору (див. табл. 3.3.1). Так, 

фактичний вміст амонію сольового, нітритів, фосфатів воді озера 

Межиліського нижчий ніж у Світязі [41, с. 69]. Це пояснюється меншим 

рекреаційним, селітебним та сільськогосподарським навантаженням 

(основним джерелом збагачення поліських озер поживними речовинами – N, 

P, K є внесення добрив на водозборах). 

Показники ландшафтного різноманіття отримані на основі аналізу 

авторських ландшафтних планів озера Межиліського та його басейну наведені 

в додатку Ф. Ці обчислені дисертантом картометричні показники не тільки 

відбивають складність просторово-типологічної структури басейнової 

геосистеми озера Межиліського а й засвідчують екологичну вразливість 

ландшафтів характерних для ПНПП „Лісова пісня” та Волинського Полісся в 

цілому. Раціональне природокористування тут вимагає обмеження 

господарської діяльності у водозбірному басейні; заліснення фацій 3, 7, 11, 9; 

створення рекреаціойного пункту для рибалок. Опимізація малих озер 

пов’язана з їх орендою з метою риборозведення. Інші види господарської 

діяльності (видобуток сапропелів, торфу, лісозаготівля, пляжний туризм) тут 

недоцільні, оскільки ці ландшафти не вирізняються високою стійкостю до 

антропогенних навантажень. Подібним чином досліджувалася  ландшафтна 

структура інших озер ПНПП„Лісова пісня”. Наочне уявлення про це дають 

ландшафтні плани вміщені у додатку Т. Для організації НПП ландшафтна 

карта чи план „..є потужним джерелом інформації для комплексного аналізу 

природних умов і ресурсів та обґрунтування висновку щодо придатності їх 

використання в означеній сфері діяльності” [29, с. 188]. 
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3.2. Еколого-господарський баланс досліджуваної території 

 

Район дослідження – це найменш господарськи освоєна, найменш 

заселена і найбільш заліснена частина Ковельського району Волинської 

області. Територію ПНПП „Лісова пісня” не перетинає жодне шосе чи 

залізниця, тут немає урбанізованих зон, в його межах лише два населених 

пункти (села Черемошне та Скулин), частка орних земель і пасовищ невелика 

і становить відповідно 5,5 % і 8,5 % (див. діаграму на рис. 3.1.1). До недавнього 

часу ця територія не зазнавала надмірного антропогенного навантаження і 

відрізнялася відносним екологічним благополуччям. Землі природно-

заповідного фнду становлять 2516,6 га або 8,9 % від площі ПНПП „Лісова 

пісня”. 

Рис. 3.2.1. Діаграма структури земельного фонду району дослідження* 

* - розроблено автором на основі фондових матеріалів Ковельського держлісгоспу [68]. 

 

Результати польових досліджень дисертанта вказують на те, що основне 

антропогенне навантаження, яке зумовило трансформацію ряду ландшафтів в 

районі дослідження, пов’язане з осушувальною меліорацією. Більша частина 

трансформованих ландшафтів зосереджена на меліорованих землях 

Кричевицької осушувальної системи. Вона була введена в експлуатацію у 

1964р. і охопила площу 1469 га включно з заплавними землями р. Дурниці 
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(правої притоки р. Турії), яка була перетворена на головний магістральний 

канал МК-1. Згодом система була розширена до площі 3189 га, з яких 

гончарним дренажем було осушено 2659 га [66, с. 6]. Річка Закревщина була 

перетворена на магістральний канал МК-3 і з’єднана з каналом МК-1 (річка 

Дурниця) та Кричевицьким озером. Саме озеро було перетворене на 

водосховище-водоприймач осушувальної мережі. Природно-аквальний 

комплекс озера, яке перебувало на стадії старості, зазнав докорінної 

техногенної перебудови. Внаслідок днопоглиблювальних робіт глибини озера 

збільшились у два рази,  берегова лінія була спрямлена, площа водойми зросла 

на 2 га, вздовж узбережжя створена земляна дамба. Технічне водопостачання 

озера-водосховища здійснюється завдяки каналу, що відводить частину води з 

верхів’їв Кричевицької осушувальної системи. Він подає воду до насосної 

станції, яка піднімає її у водосховище. До насосної станції від с. Кричевичі 

(6км) підведена лінія електропередач та поліпшена ґрунтова дорога. 

Осушувально-меліоративні заходи призвели до суттєвої перебудови 

екосистем розташованих на меліорованих площах та в зоні їх 

гідроекологічного впливу. 

Майже скрізь, у межах ПНПП, озера та річища оточують водно-болотні 

угіддя, що типово для Волинського Полісся. Вони утворюють надзвичайно 

цінні ділянки гніздування, відтворення, харчування, міграційного відпочинку 

водоплавних птахів [43; 121; 124]. Це, так звані, Рамсарські угіддя, які 

включені до міжнародного переліку водно-болотних угідь та мають 

міжнародне значення. У Рамсарській конвенції водоплавними птахами 

визнаються птахи, які екологічно залежать від водно-болотних угідь [13]. Для 

визначення угідь, які можуть бути заявлені до спеціального Переліку водно-

болотних угідь міжнародного значення, розроблені критерії, серед яких: 

типовість та унікальність екосистем для біогеографічного регіону, цінність 

угіддя для підтримання біологічного різноманіття регіону, існування 

ендемічних, рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин [164]. В межах 

ПНПП „Лісова пісня” регулярно перебувають понад 20 тис. водоплавних 
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птахів, а також це важливе місце для нересту, нагулу і зимівлі місцевих видів 

риб та інших представників фауни. Україна є членом Рамсарської конвенції з 

1 грудня 1991 р. і виконує свої зобов’язання в її рамках. Внаслідок 

осушувальних робіт у 60-80-х роках минулого століття площа боліт в межах 

перспективного національного природного парку скоротилася в три рази і 

становить нині близько 8 % його території. Частина Рамсарських угідь входить 

до вже існуючих об’єктів природно-заповідного фонду, зокрема ландшафтний 

заказник „Стохід” площею 1572 га (утворений у 1995 р.). В 60-70-х рр. ХХ ст. 

біля озер Сомин та Кричевицьке торф’яні масиви використовувались для 

видобутку торфу на паливо, добриво та підстилку. Нині закинуті 

торфорозробки повторно заболочуються. Нестача коштів на технічну 

експлуатацію осушених земель призвела до замулювання каналів і дренажних 

систем, заростання їх чагарниковою та деревною рослинністю, розвитку 

процесів повторного заболочення. 

Східна частина району дослідження не зазнала меліоративного впливу. 

Однак, тут протягом століття існував Поворський військовий полігон [155]. 

Територія колишнього військового полігону утворює своєрідний 

белігеративний ландшафт і є перспективним туристичним об’єктом. 

Артилерійський полігон по сусідству з с. Черемошне існував ще з часів 

царської Росії (початок ХХ ст.), а після Другої світової війни він став 

тренувальним майданчиком льотчиків, що бомбували макети і справжні танки 

та бронетранспортери. Місцеве населення і досі заробляє на цьому 

металобрухті. Нині ця площа активно заліснюється. Тривала заборона 

відвідування сприяла тому, що тут розвелося багато дичини – борсуки, лисиці, 

куниці, кабани, лосі, козулі, а приблизно десять років тому бачили сліди рисі; 

розплодилися бобри річкові та занесені в Червону книгу чорні лелеки. Після 

перепрофілізації полігону на авіаційний мешканці розташованих поблизу сіл 

Любарка, Смоляри, Церковка були виселені в Бессарабію. Зникли з лиця землі 

та з карти три поліські села. Загальна площа Поворського полігону в межах 

ПНПП „Лісова пісня” становить 7157,7 га, а власне мішеневе поле простяглося 
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майже на 8 км (його площа 1502,4 га). Воно використовується для тренувань 

авіації нечасто (три останні роки взагалі було затишшя), а більше для підриву 

старих радянських боєприпасів [155]. Понад 75% полігону вкривають ліси, 

переважно стиглі. Останні вісім років ліси південної частини авіаційного 

полігону площею 1002,7 га перебували в користуванні СЛАТ „Тур”. 

Високий показник лісистості території (68 %), заболоченості (8 %), низька 

природна родючість ґрунтів не сприяли розвитку сільського господарства і 

зумовили те, що значна частина населення працює в лісовому господарстві, 

активно займається заготівлею ягід (чорниць, суниць та журавлини), 

лікарських трав та грибів. Дослідник  Волині М. І. Теодорович [113] зазначав, 

що лісові та мисливські ресурси активно використовуються тут ще з середини  

XVI ст., коли у цих місцях чинили медові, боброві та куничні дані. Для вивозу 

деревини в ХІХ-ХХ ст. спеціально споруджували лісовозні залізниці до 

Ковеля та Поворська, де були лісопильні заводи. Польська топографічна карта 

1937 р. фіксує залишки земляного насипу залізниці через Кричевичі на Ковель 

[113, с. 345]. У 20-30-х рр. ХХ ст. вузькоколійкою поляки вивозили деревину 

з урочища Казенний ліс, зараз тут заказник „Прирічний”. 

Нині ліси району дослідження перебувають у віданні Ковельського 

держлісгоспу (Стеблівське, Скулинське, Черемошненське, Поворське 

лісництва) та спеціалізованого підприємства СЛАТ „Тур” (колишній 

міжгосподарський лісгосп), які крім лісозаготівлі активно здійснюють 

заліснення території, а також військової частини А-1547. У селах Черемошне 

та Скулин розвивається ставкове рибальство. Озера Межиліське, Кричевицьке 

та Велике перебувають в оренді з метою раціонального використання водних 

ресурсів та риборозведення. Розвивається сільський туризм, функціонують 

агросадиби в селах Тойкут, Несухоїжі, Скулин та в урочищі Забілля (СФГ 

„Володар”). База відпочинку СФГ „Володар” на березі Кричевицького озера 

(урочище Забілля) може прийняти до п’ятидесяти відпочиваючих одночасно, 

що не створює загрози для екосистеми озера. 
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В межах перспективного національного природного парку „Лісова пісня” 

розташовано лише два населених пункти – села Скулин і Черемошне. Вони 

віддалені від райцентру, негазифіковані, мають регулярне автобусне 

сполучення з Ковелем, в обох є школи І-ІІ ступенів, сільські клуби, бібліотеки 

та фельдшерсько-акушерські пункти. Село Скулин – центр сільської ради, тут 

мешкає 943 особи, є вузол зв’язку. Показовою є структура зайнятості 

населення села Черемошне. Тут проживає 493 особи, з них 155 пенсіонери, 

працездатне населення 245 осіб, зайняте населення 235 осіб, 10 – безробітні. 

Більшість людей зайнята в особистому селянському господарстві, 24 – у 

лісовому. Під забудовою та присадибними ділянками зайнято 35 га. Загальна 

площа населеного пункту становить 304 га, з них під орними землями 217 га, 

під пасовищами – 160 га [152]. Господарства спеціалізуються на вирощуванні 

картоплі, моркви, кормових культур та на молочно-мясному скотарстві і 

свинарстві. Побутове та агрохімічне забруднення незначне. Зафіксовано лише 

один випадок попадання отрутохімікатів у воду каналу в селі Скулин (восени 

2011 р.) та несанкціоновані сміттєзвалища площею до 0,05га в лісі біля сіл 

Гішин та Черемошне. 

Рівень і спрямованість антропогенного впливу, ступінь стійкості 

ландшафтів до різниж видів антропогенного навантаження можна оцінити за 

методикою еколого-госодарського стану (ЕГС) території – методикою Б. 

Кочурова та Ю. Іванова. Перспективи створення НПП у безпосередньо 

пов’язані з еколого-господарським балансом (ЕГБ) території, що претендує на 

відповідний статус. Під еколого-господарським бвлансом слід розуміти 

збалансоване співвідношення різних видів антропогенної діяльності та різних 

груп населення на території з урахуванням потенційних можливостей 

природи, що забезпечує відновлення природних ресурсів і не викликає 

негативних екологічних змін та наслідків. Методологія ЕГС території 

ґрунтується на господарській або несучій ємності біосфери, неперевищення 

якої і гарантує відсутність негативних екологічних змін та наслідків. Для 

визначення еколого-господарського стану території використовуються такі 
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характеристики: розподіл земель за видами й категоріями, площа земель за 

видами й ступенем антропогенного навантаження, площа природоохоронних 

зон, напруженість еколого-господарського стану території, інтегральне 

антропогенне навантаження, природна захищеність території, екологічний 

фонд території. 

Інформація щодо структури землекористування отримується з 

урахуванням категорії земель досліджуваної території. Для всіх категорій 

земель встановлюється ступінь антропогенного навантаження з 

використанням експертних бальних оцінок [140, с.256]. Для кількісної та 

якісної оцінки антропогенного навантаження на досліджувану геосистему з 

метою визначення передумов для виконання нєю відповідних соціально-

економічних функцій за методикою Б. І. Кочурова та Ю. Г. Іванова [56; 57] 

дисертантом проведено ранжування території ПНПП. У межах території 

ПНПП „Лісова пісня” кожен вид земель отримав відповідний бал (від 1 до 6). 

Всі земельні ділянки з однаковим балом об’єднані в однорідні групи за 

категоріями (табл. 3.2.2.). Землі, що використовуються нераціонально і 

виснажливо класифікуються як землі, що мають високий ступінь 

антропогенного навантаження (відповідно високі бали 4-6) і навпаки – 

низький (1-3 бали). Далі розраховували коефіцієнти абсолютного (К1) і 

відносного (К2) антропогенного навантаження. Як видно з таблиці 3.1.2 землі 

з найнижчим та низьким антропогенним навантаженням становлять 57,2 %, а 

найвищим і дуже високим лише 12,8 %. Особливу увагу звертаємо на 

співвідношення площ найбільше артропогенно порушених до площ мало 

займаних територій (коефіціент абсолютного антропогенного навантаження 

– див. табл. дод. П.), бо співвідношення крайніх за своїм значенням ділянок 

вказує на стан врівноважування антропогенних впливів потенціалом 

відновлення ландшафту властивим площам природоохоронних територій. 

Проведені за формулою 1 додатку П. розрахунки показали: К1 становить 0,821 

(чим менший цей показник, тим кращий стан довкілля), що свідчить про 

низьку ступінь напруженості ландшафту за антропогенним навантаженням, 
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переважання екологічно найсприятливіших ділянок. Відповідний 

середньоукраїнський показник становить 1,04 [160], що вказує на кращий стан 

довкілля в межах ПНПП „Лісова пісня”. 

Більш повно еколого-господарський стан території ПНПП характеризує 

показник К2 (коефіцієнт відносної напруженості) – це відношення площ групи 

земель із більш високим антропогенним навантаженням до площ групи земель 

із більш низьким антропогенним навантаженням. Цей коефіцієнт, враховуючи 

землі всієї території ПНПП, є інтегральним показником, що характеризує 

ступінь еколого-небезпечного освоєння території [140, с. 257]. 

Таблиця 3.2.2 

 Розподіл земель (га) ПНПП „Лісова пісня” за бальною оцінкою 

антропогенного навантаження 

* - розроблено автором на основі методики Б. І. Кочурова [57]. 

Категорія земель 

Площа (га) виділена за 

бальною оцінкою антропогенного навантаження 

1 

най-

нижче 

2 

низьке 

3 

середнє 

4 

високе 

5 

дуже 

високе 

6 

най-

вище 

Сільськогосподарського 

призначення (рілля) 
        1561,1   

с/г призначення (пасовища, в 

т.ч. меліоровані, сіножаті) 
    1135,3 2412,5     

Населені пункти (села), 

транспортна мережа 
          565,8 

Водний фонд (озера, болота, 

річки) 
  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 

(ПЗФ) 
2516,6           

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

ВСЬОГО 28382,3 

% від площі ПНПП 8,9 48,5 21,2 8,6 5,5 7,3 
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Розрахований дисертантом за відповідною формулою (див. табл. додатку П) 

показник К2 = 0,271 для геосистеми ПНПП „Лісова пісня”, що свідчить про її 

незбалансованість. Він ≠1 і вказує на значне зміщення її стану як природно-

антропогенної системи в бік відновлювання природних властивостей, а не в 

бік інтенсифікації антропогенного впливу (тоді б, К2 був би більше 1). 

Розраховане О. Л. Поповою середньоукраїнське значення цього показника 

становить 3,02 і засвідчує надзвичайне наваннтаження, що далеко не 

врівноважене екологічним потенціалом території [160]. Отриманий нами дуже  

низький показник К2 вказує на низьку екологічну напруженость, сприятливі 

умови для відновлення природної рівноваги, можливість розширення 

рекреаційних і природоохоронних територій. За обома показниками ПНПП 

„Лісова пісня” відноситься до територій, що мають значний екологічний 

потенціал і не втратили здатності до саморегуляції [141, с. 194]. 

Розробляючи концепцію ЕГС та еколого-господарського балансу 

територій [57] професор Інституту географії РАН, наш земляк (народився в с. 

Мельниця, за 10 км від ПНПП „Лісова пісня”) Б. І. Кочуров, крім 

вищеназваних оцінок, пропонує визначати природну захищеність території, 

тобто її здатність протистояти антропогенному впливові і підтримувати 

екологічну рівновагу. Переважання ландшафтів суттєво змінених 

господарською діяльністю негативно позначається на відновленні якості 

ресурсів і середовища проживання. Чим різноманітніший ландшафт, тим він 

стійкіший.Це виражається через показник екологічного фонду території, який 

характеризується великою кількістю і рівномірним розподілом природних 

біогеоценозів, урочищ, природоохоронних територій. Цей показник є сумою 

площ земель з середовище- та ресурсозберігаючими функціями (Рср.) і 

розраховується за формулою: 

Рср. = Р1+0,8Р+0,6Р+0,4Р,                  (3.2.1) 

де, Р – площі земель з відповідним рівнем аниропогенного навантаження. 
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Наприклад, для України сумарна площа земель з середовище- та 

ресурсозберігаючими функціями (Рср.) становить 27,8 млн. га [160]. 

Співвіднісши Рср. до загальної площі країни отримаємо показник екологічної 

захищеності величина якого в Україні становить 0,46, що свідчить про 

критичний рівень. Розрахований дисертантом за формулою 3 (див. табл. 

додатка П) коефіцієнт природної захищеності території  ПНПП „Лісова пісня” 

становить 0,638 (при критичному рівні захищеності значення Кпз ≤ 0,5). Як 

бачимо і цей показник має позитивний характер. Це ще раз підтверджує 

справедливість висловлювань Кочурова Б.І. про те, шо структура 

землекористування є визначальним чинником екологічної стійкості території, 

а стійкість чи захищеність території тим більша, чим більше її ландшафтне 

різноманіття [56; 57]. Наявність природоохоронних зон, рівномірний розподіл 

ділянок із природними біогеоценозами в межах території збільшують її 

природну захищеність. Оскільки еколого-господарський стан території 

України значною мірою розбалансований через велику сільськогосподарську 

освоєність необхідно зміцнювати її екологічний каркас, який би підтримував 

агроландшафти у сприятливому стані, підвищував екологічну захищеність. 

Одним із заходів підвищення природної захищеності досліджуваної території 

є створення національного природного парку „Лісова пісня”, що дозволило б 

не просто розширити природнозаповідний фонд, а й раціональніше 

розподілити антропогенне навантаження відповідно до зонування 

національного природного парку, сприяти гармонізації взаємовідносин 

людини і природи. 
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3.3. Аналіз екологічного стану ландшафтних комплексів району 

дослідження 

 

Аналізуючи антропогенне навантаження досліджуваної території не слід 

забувати, що це частина одного з екологічно вразливих регіонів України. 

Основними причинами цього є низька буферність грунтів та високий відсоток 

гігроморфних грунтів, які піддані меліоративному осушенню. Осушувально-

меліоративні заходи здійснені в 60-70-х рр. ХХ ст. в межах району 

дослідження призвели до суттєвої перебудови екосистем розташованих на 

меліорованих площах та в зоні їх гідроекологічного впливу [66; 69]. Поряд з 

загальним позитивним ефектом (збільшення площі сільськогосподарських 

угідь, своєчасне відведення талих вод, захист посівів від вимокання) ці заходи 

призвели до прояву деградаційних процесів у природних комплексах, таких як 

дефляція, окарбоначування, озалізнення, спрацювання торфовищ. На площі 

осушення відбулося загальне зниження ґрунтових вод до глибини 0,7-1 м в 

передпосівний період і до 1-1,3 м на середину вегетаційного періоду, суттєво 

змінився режим поверхневих і підземних вод, що відбилося на умовах 

зволоження та аерації ґрунтів, їх мінеральному складі та щільності. Зокрема, 

за період функціонування Кричевицької осушувальної системи просадка 

торф’яників склала 10-20 см [66, с. 24]. Біоценози заплавних лук малих річок 

Дурниця, Закревщина, Зубре, низинних боліт довкола Кричевицького озера 

(урочище Забілля), заболочених лісів змінились тут культурними пасовищами, 

суходільними луками – сіножатями, ділянками орних земель – агроценозами, 

тобто сільськогосподарськими ландшафтами, що збіднило флору території. 

Нині закинуті колишні торфорозробки повторно заболочуються. 

Заболочування відбувається навіть там, де рекультивація була проведена в 

повному обсязі. 

Оцінюючи сучасний меліоративний стан осушених земель ПНПП „Лісова 

пісня” слід зауважити, що зниження рівнів грунтових вод до норми осушення 

відбувається протягом 10-12 днів, а в літній період 4-6 днів; швидкість їх 
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зниження 0,01-0,1 м/добу, найбільша вона в зоні дії гончарного дренажу [66, 

с. 25]. Двостороннє регулювання водно-повітряного режиму грунту 

здійснюється лише на 25 % осушених земель. Найефективніше воно на площах 

з гончарним та кротовим дренажем (урочище Сорочий мох). На 66% площ 

Кричевицької осушувальної системи у передпосівний період спостерігається 

сприятливий меліоративний стан. Вологозапаси в активному шарі грунту 

протягом усього вегетаційного періоду знаходяться в межах 160-200 мм. Для 

замірів рівня грунтових вод та визначення їх водно-фізичних властивостей тут 

існують 52 спостережувальні свердловини глибиною 3-4 м. Дані проведених 

меліоративними організаціями аналізів показують, що грунти бідні за вмістом 

фосфору та калію і без внесення відповідних добрив одержання високих 

врожаїв сільськогосподарських культур неможливо [66, с. 32]. Сучасний стан 

більшості меліоративних споруд та магістральних каналів в цілому 

задовільний. Однак, нестача коштів на технічну експлуатацію 

внутрігосподарської мережі меліоративних каналів і споруд зумовили їх 

незадовільний стан. Ці канали в багатьох місцях заросли болотною 

рослинністю, чагарниками і, навіть, деревами, значні ділянки їх замулені, на 

спорудах-регуляторах стоку підйомники заставок не працюють, зіпсовані або 

взагалі відсутні. Такий стан споруд не дає змоги доброякісно проводити 

зволожувальні заходи там, де планувалося двостороннє водорегулювання. 

Розвиваються процеси повторного заболочення. Меліорація на багатьох 

ділянках втратила свою ефективність. Ці землі є потенційним резервом 

збільшення площі природоохоронних територій. 

Екологічний стан сільськогосподарських земель за проявом основних 

деградаційних процесів визначався за часткою середньо- та 

сильнодеградованих ґрунтів у ґрунтовому контурі [76; 52; 134]. Вона є 

незадовільною, але не критичною. Оцінка сучасного стану земель необхідна 

для визначення першочерговості в проведенні ренатуралізації, реконструкції 

систем водорегулювання, обґрунтування розширення площ 

природоохоронних об’єктів. Слід зауважити, що меліоровані землі охоплюють 
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менше 15 % території  району дослідження. Крім Кричевицької осушувальної 

системи тут знаходиться частина Облапської лісомеліоративної системи, 

канали якої у кінці 60-х років минулого століття пройшли поблизу озера 

Нечимне і сприяли його евтрофікації. Подальше заростання озера та 

поширення водяного рису теж пов’язано з діяльністю людини [136, с. 522]. 

Ступінь порушення екологічної рівноваги у співвідношенні основних 

типів угідь в межах ПНПП оцінювали як співвідношення Р/ЕСУ, де Р – це 

рілля як головний дестабілізуючий чинник агроландшафтів, а ЕСУ – це 

сумарна площа природних компонентів ландшафту (що виконують 

екологостабілізуючу функцію). За нашими розрахунками вона складає лише 

0,07 (5,5 % / 78,6 %). Це дуже низький показник. Для оцінки антропогенного 

навантаження визначимо також величину коефіцієнту сільськогосподарського 

використання (відношення площі с/г угідь до площі ПНПП). За розрахунками 

дисертанта він становить 0,14, що свідчить про низький ступінь 

сільськогосподарської освоєності та невелику частку агроландшафтів у 

структурі земель ПНПП „Лісова пісня”. Отже, сільськогосподарська 

діяльність не перешкоджатиме організації тут НПП. Не перешкоджатиме 

цьому і наявність Поворського військового полігону. По-перше тому, що 

частка власне самого „белігеративного ландшафту” [22] – мішеневого поля 

становить менше 14,3 % території полігону (в межах ПНПП – це лише 5,4 %), 

решта – це досить добре збережені природні угіддя (переважно ліси та 

заболочені луки). По-друге, тривала сувора заборона щодо відвідування 

населенням полігону фактично перетворила його на своєрідний заповідник, де 

поза мішеневим полем склалися умові сприятливі для розвитку органічного 

світу. По-третє, навіть у найнебезпечнішій мішеневій зоні мілітарні впливи 

відбуваються нечасто, охоплюють дедалі менші площі і мають тенденцію до 

зменшення як частоти, так і сили проявів. По-четверте, на значній частині 

полігону (понад 1000 га) вже кілька років поспіль фіксується господарська 

діяльність СЛАТ „Тур”, що в принципі відповідає Програмі реабілітації 

територій забруднених у результаті військової діяльності на 2002-2015 рр., яка 
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була затверджена урядовою постановою ще в липні 2001 року [161]. Метою 

документу є здійснення комплексу заходів з відновлення територій змінених 

унаслідок військової діяльності і повернення їх до фонду загального 

землекористування. 

Ландшафтно-геохімічні умови перспективного НПП залишаються мало 

зміненими. Елементарні ландшафти тісно пов’язані між собою міграцією 

хімічних елементів. За міграцією хімічних елементів територія дослідження 

відноситься до ландшафтів І роду – плоских рівнин з уповільненим 

водообміном, незначним ерозійним розчленуванням. За особливостями водної 

міграції в гумусовому горизонті грунту розвинуті ландшафти поліського 

класу. Типоморфним елементом цих ландшафтів є водневий іон, в болотах 

інтенсивно мігрують залізо і гумусові речовини, що спричиняють кисле 

оглеєння. Вода боліт має кислу реакцію, на кисневому бар’єрі в них 

осаджуються гідроокисли заліза, формуються поклади болотних руд. Крім 

заліза, в рудах концентрується Mn, Cr, Co, Cu, Pb, V, Ni, Ba, Zn. Нижче рівня 

грунтових вод зустрічається вівіаніт. Заплави річок є геохімічним бар’єром, 

що перешкоджає виносу з ландшафту багатьох рухомих елементів. В грунтах 

тут акумулюються Ca, S, Cr, Fe, Al, Mn, V, Cu, Ni, Mg, Co, Cu, F [65, с. 40]. В 

межах перспективного національного природного парку „Лісова пісня” 

основними факторами природної диференціації геохімічного складу є рельєф 

і ґрунтоутворюючі породи. 

Екологічний стан лісів Держлісфонду в районі дослідження оцінюють як 

добрий, тут велика увага приділяється створенню нових насаджень та догляду 

за лісами, шо відповідає обласній цільовій програмі „Ліси Волині” [117, с. 79]. 

Лише у 2013 р. лісівники Ковельщини посадили 80 га нових лісів: 60 га лісових 

культур на зрубах минулого року та лісорозведення на землях сільських рад 

на площі 20 га. Для лісокультурної кампанії використано близько 400000 

саджанців сосни, та понад півмільйона – дуба звичайного. Половина цих 

посадок припала на територію перспективного НПП „Лісова пісня” 

(Скулинське та Черемошненське лісництва). Нині ліси вкривають 68 % 
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території ПНПП, а середній вік лісових насаджень в межах ПНПП становить 

52 роки. Частка пристигаючих і стиглих (біля 28 %) і перестійних лісів (8 %) 

порівняно невелика [67], за умови створення національного природного парку 

вікова структура лісових насаджень тільки поліпшиться. Cередня повнота 

лісових насаджень ПНПП становить 0,73, що близько до оптимальної, 

середній клас бонітету тут теж високий – 2,5. Серед типів лісу за поширеністю 

в межах ПНПП виділяються вологий та сирий дубово-сосновий субір, свіжий 

сосновий бір, сирий чорновільховий сугрудок [67]. Разом це 75,6 % 

лісовкритої площі. 

Для оцінки сучасного радіаційно-екологічного стану ландшафтів ПНПП 

„Лісова пісня” дисертантом визначались величини γ-фону та зв’язки між ними 

та природними комплексами різних гіпсометричних рівнів. З цією метою 

площа ПНПП була поділена на три сектори (А-В) з півночі на південь та на 8 

рядів (1-8) з заходу на схід. Одна точка виміру припадала на 10-12 км². 

Одержані безпосередніми вимірюваннями (за допомогою приладу 

радіаційного контролю „Прип’ять”) цифрові значення, які характеризують 

радіаційну ситуацію були нанесені на карту, де методом інтерполяції провели 

гама-ізолінії (див рис. 3.2.1). Накладання радіаційної ситуації на ландшафтну 

карту ПНПП „Лісова пісня” дозволило зробити наступні висновки: 

а) урочища з найнижчими гіпсометричними відмітками 

характеризуються найвищими радіаційними показниками як на поверхні 

грунту, так і на глибині 10 см та на висоті 1 м над поверхнею; 

б) найменші показники γ-фону мають дреновані урочища, що займають 

найвищі ділянки перспективного національного природного парку; 

в) ніде в районі дослідження значення γ-фону не перевищують 

природного фону і коливаються в межах 5-13 мкР/год. (див. рис 3.3.1), також 

не зафіксовано перевищень β-випромінювання. 

Ця територія не зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії на 

ЧАЕС у 1986 р., що також є сприятливою передумовою організації тут 

національного природного парку „Лісова пісня”.  
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Ландшафтно-екологічний аналіз території, що претендує на загально- 

національний статус заповідання передбачає кількісну і якісну оцінку 

екологічної стійкості і стабільності ландшафтів ПНПП, яку можна одержати 

спираючись на одержані значення антропогенного навантаження і 

збалансованості. З цією метою дисертантом була використана методика 

словацьких вчених Е. В. Клементової та В. І. Гейніге [46]. 

Таблиця 3.3.1 

 Екологічна оцінка біотехнічнихелементів ландшафту [47] 

 

Згідно цієї методики були розраховані наступні показники: 

1) коефіцієнт екологічної стабілізації ландшафту (КЕСЛ1), що враховує 

його біотичні та абіотичні компоненти. Цей коефіцієнт визначається як 

відношення площ усіх стабільних ландшафтів (площі під 

сільськогосподарськими культурами та рослинними угрупованнями які 

позитивно впливають на ландшафт – ліси, зелені насадження, природні луки, 

заказники, орні землі, де вирощують багаторічні трави – люцерну, конюшину 

тощо) до площ нестабільних ландшафтів (щорічно оброблювана рілля, землі з 

нестійким трав’яним покривом, площі під забудовою і транспортними 

шляхами, заростаючі і замулені водойми, кар’єри та інші землі, що зазнали 

антропогенного впливу). Одержане автором значення коефіцієнта екологічної 

Біотехнічні елементи НПП Кез 

Площа забудови та відчуження під дорожню 

мережу 
0,00 

Рілля 0,14 

Фруктові сади 0,43 

Городи 0,50 

Луки 0,62 

Пасовища 0,68 

Водойми (озера, болота) 0,80 

Ліси 1,00 
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стабілізації дорівнює 3,68, що характеризує ландшафти ПНПП „Лісова пісня” 

як стабільні (де значення КЕСЛ1 знаходяться в межах від 3,01 ло 4,50); 

2) коефіцієнт екологічної стабілізації біотехнічних елементів і всього 

ландшафту (КЕСЛ2), що фактично є якісною оцінкою екологічної стійкості 

ландшафту.Цей коефіцієнт визначається за формулою: 

 КЕСЛ2 = ∑ f *Кез*Кг/ Fт, (3.3.1) 

де, f – площа біотехнічного елементу(рілля, сади, ліси, луки, пасовища. 

площа забудови тощо); Кез – коефіцієнт, що характеризує екологічне значення 

окремих біотехнічних елементів (табл. 3.3.1); Кг – коефіцієнт геолого-

морфологічної стійкості рельєфу (1,0 – для стабільного та 0,7 – для 

нестабільного рельєфу); Fт – площа всієї території.  

Значення КЕСЛ2 відповідають таким оцінкам стійкості ландшафту: 

≤ 0,33 1 бал нестабільний 

= 0,34 – 0,5 2 бали мало стабільний 

= 0,51 – 0,66 3-4 бали середньо стабільний 

≥ 0,66 5 балів стабільний 

Проведені автором розрахунки за наведеною вище методикою [46] показують, 

що КЕСЛ2 = 0,89, це відповідає оцінці екологічної стійкості ПНПП „Лісова 

пісня” як стабільний стан. 

Показники антропогенного навантаження та екологічної стійкості 

свідчать про сприятливі передумови для організації тут НПП. Антропогенне 

навантаження досліджуваних ландшафтів, основними складовими чинниками 

якого є – меліоративні заходи, лісокористування, сільськогосподарське та 

селітебне освоєння, мілітарні впливи, не набуло тут значного розмаху і не є 

критичним. Ландшафти ПНПП не втратили здатність до самовідновлення і 

компенсації господарських впливів людини, пов’язаних з 

природокористуванням. Ця здатність ландшафтів не безмежна, тому їх 

збереження шляхом утворення тут єдиної природоохоронної структури – НПП 

„Лісова пісня” відкриє нові можливості тривалого раціонального 

природокористування і забезпечить сталий розвиток депресивного регіону.  
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3.4. Аналіз екологічного стану природних аквальних комплексів 

району дослідження 

 

Малі річки, частина боліт та окремі озера на території перспективного 

національного природного парку „Лісова пісня” зазнали впливу меліорації. Як 

наслідок, зменшилися водозбірні площі деяких озер, що сприяло їх деградації. 

Окремі лімносистеми зазнали докорінної антропогенної трансформації. Так, 

озеро Кричевицьке було перетворене у найбільше в районі водосховище-

водоприймач Кричевицької осушувальної системи, трансформувалося в 

природно-антропогенну систему. Меліоративні заходи сприяли  прискоренню 

природної евтрофікації озер Мале та Сомин, а озеро Нечимне фактично 

перетворилося в болото. Втрата гідрологічної ролі спостерігається на озері 

Нечимне, де за останні 50 років прибережні сплавини розширилися більше ніж 

на 60 м, водне дзеркало вкрито диким рисом та очеретом, а дно - шаром 

в’язкого мулу потужністю до 4,5 м. Його прибережні сплавини щорічно 

нашаровуються за рахунок багатої рослинності на 1,0-2,5 см. Водойма 

перетворилася в невелике „вікно”, яке в кінці літа та восени більше схоже на 

непрхідну трясовину. Враховуючи необоротний природний процес в озері, 

необхідно науково обґрунтувати доцільність екскавації сапропелю екологічно 

безпечними технологіями, передбачивши їх вплив на ландшафт басейну озера. 

Такі проекти вже існують [71, с. 57]. Позитивно вирішити весь комплекс цих 

питань, можливо за умови зміни статусу заказника „Нечимне” і входження 

його до складу перспективного НПП „Лісова пісня”. 

Проведені дисертантом протягом 2006-2013 рр. ландшафтно-лімнологічні 

дослідження низки озерних комплексів у басейновій моделі дозволили 

порівняти їх морфометричні (додаток З) і гідрохімічні (додаток Р) показники, 

оцінити екологічний стан досліджуваних озер за методикою розробленою Й.В. 

Грибом [19, с. 173]. Вона включає оцінку природно-часового фактора, оцінку 

стану водного середовища (якість води) та оцінку екологічного стану поверхні 

водозбору. Перша розраховується за формулою:   
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S1= 0,01 / F×h×n    (3.4.1) 

де, F – площа водного дзеркала, км²; h – середня глибина, км; n –

інтенсивність водообміну за рік (разів). 

Друга (якість води) – це середнє значення від трьох блокових індексів –

сольового складу (Ia). Трофосапробіологічних характеристик (Ib) та впливу 

біоцидів – важких металів, нафтопродуктів, радіонуклідів. пестицидів (Ic) за 

формулою:  

S2 =( Ia +Ib+Ic)/3                                   (3.4.2) 

Третя (оцінка екологічного стану поверхні водозбору) визначається як 

відношення суми антропогенних чинників – А (розораність, осушеність, 

заселеність, індустріалізація) до суми природних чинників – П ( лісистість, 

заболоченість, заростання водного дзеркала макрофітами) та факторів 

управління – У (очищення стічних вод, заповідні території). Це відношення 

визначається за формулою:  

S3=А/(П+У)                                            (3.4.3) 

Комплексна оцінка екологічного стану кожного озера – Se визначалася як 

сума параметрів S1-3 одержаних за формулами: (3.4.1-3.4.3) [19, с. 173]. Озер, 

де значення Se не перевищує 10, тобто стан яких можна оцінити як еталонний, 

у межах ПНПП немає. Проте, більшість озер, за розрахунками дисертанта, 

одержали показники від 22,5 до 38,5, що відповідає доброму та задовільному 

екологічному стану. Зокрема, в доброму екологічному стані перебувають 

озера – Велике (Se = 23), Сомин (Se = 25), Кричевицьке (Se = 9), Поворське (Se = 

22,5), у задовільному – Межиліське (Se = 35) та Мале (Se = 38,5), а в перехідному 

стані перебувають озера – Нечимне (Se = 72); Сліпе 1-ше та 2-ге – 46 та 69 

відповідно. Проведені розрахунки також показали, що природно-часовий 

фактор був домінуючим у формуванні екологічного стану більшості озер. 

Трофосапробіологічний стан озер залежить від середньої глибини та від 

надходження в озера біогенних елементів, хімічного складу води. 

Гідрохімічні особливості озер ПНПП (крім оз. Поворського) раніше ніким 

не вивчалися. Оцінку гідрохімічних умов цих озер ми даємо на основі аналізу 
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відібраних нами на етапі польових досліджень проб води (додаток Р). Він 

показує, що мінералізація вод озер за складом основних іонів, згідно 

класифікації О. А. Альокіна – гідрокарбонатно-кальцієва. В ній переважають 

іони НСО3‾ і Са2+. Загальна мінералізація становить від 280,15 мг/л в оз. 

Великому, до 307,73 мг/л в оз. Малому. Вміст іонів магнію (Mg2+) від 0 до 28 

мг/л та заліза (Fe3+) від 0,19 мг/л у Кричевицькому озері до 0,51 мг/л в оз. 

Сомин, а також хлоридів (до 24,32 мг/л) – невеликий. Дещо вищі показники 

сульфатного іона (SO4
2‾) – від 4,27мг/л (оз. Сомин) та 8,56 мг/л (оз. 

Кричевицьке), які свідчать про розкладання органічної речовини у донних 

відкладах. Важливою частиною хімічного складу води в озерах є біогенні 

(поживні) речовини. До них відносять, головним чином, сполуки азоту (N) і 

фосфору (P). Як видно з таблиці додатку Р вміст нітратів, нітритів, амонію 

сольового, а особливо фосфатів (на порядок менший норми) – незначний, що 

свідчить про відсутність антропогенного забруднення або його незначну 

інтенсивність (ці озера оточують заболочені луки та лісові масиви). Якість 

води, наприклад, в озері Великому за вмістом нітратів, нітритів, фосфатів 

відповідає ІІ класу якості, „добра“ за станом, в озері Малому – ІІІ класу, 

„добра“ і „задовільна“ за станом. В ландшафтній структурі водозборів озер в 

межах досліджуваної териорії переважають мало порушені лісові фації, що 

складають 57,7%  площ озерних водозборів, а також частково осушені болотні 

та лучні необроблювані ділянки (24,5 %). Відношення площі оброблюваних 

земель до необроблюваних становить усього – 0,05.  

Господарський вплив на площі водозборів та самих озер  є незначним. Про 

це свідчить і невеликий вміст у воді озер біогенних речовин, зокрема сполук 

азоту та фосфору (див табл. додатку Р). Так, фактичний вміст амонію 

сольового, нітритів, фосфатів у воді озера Великого нижчий ніж в озері Світязь 

[41, с. 69]. Це пояснюється меншим рекреаційним, селітебним та 

сільськогосподарським навантаженням (основним джерелом збагачення 

поліських озер поживними речовинами – натрієм, фосфором, калієм є 

внесення добрив на територіях водозборів). 



121 

Від вмісту і розподілу в товщі води кисню і вуглекислого газу залежить 

життя водних організмів, розклад органічної речовини, утворення 

автохтонних продуктів озера [41, с. 69]. Газовий режим в озерах Нечимному, 

Малому, Сліпому 1-му через малий їх об’єм та незначну глибину 

несприятливий, особливо взимку (під льодом) та в період літньої спеки (з 

підвищенням температури розчинність кисню зменшується). Насичення 

киснем поверхневих шарів води – менше 70 % або 6,0 мг/л, що свідчить про 

його значні втрати на окиснення речовини. Тут спостерігається задуха риби (в 

останнє, взимку 2010 р.). В озерах Поворському, Кричевицькому, Великому та 

Сомин ситуація краща. Задух в них не буває, є зимувальні ями, забезпеченість 

киснем більша. 

Одним з найважливіших гідрохімічних показників водної маси, дуже 

чутливим до змін у хімічному складі води, є активна реакція (рН) води озер. 

У поверхневому шарі води більшості озер показник рН коливається в межах 

від 6,35 (оз. Мале ) до 7,0 (оз. Межиліське). Таке середовище сприятливе для 

більшості видів риб, фітопланктону і зоопланктону. Радіаційний фон над 

поверхнею цих озер становить 0,006-0,008 мр/год. і, практично, не 

відрізняється від γ-фону прилеглої території. Перевищень β-випромінювання 

не зафіксовано. Озера не зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії 

на ЧАЕС у 1986 р. Прозорість води в озерах вимірювалася нами за допомогою 

диску Секкі і становила (у літній період) 168 см в оз. Великому, 104 см в оз. 

Малому і усього 12 см в оз. Нечимному. Вода в озерах Великому, 

Кричевицькому, Поворському чистіша і прозоріша, темпи їх евтрофікації 

помітні менше. Результати оцінки якості вод вказують на найгірший 

екологічний стан озера Нечимного, найкращий – озера Великого, задовільний 

стан в озерах Сомин та Кричевицькому. Лише озера Велике, Поворське і 

Кричевицьке можна віднести до мезотрофних, озера Сомин, Мале, 

Межиліське – евтрофні [74, с. 60], а Нечимне, Сліпе 1-ше і 2-ге – гіперевтрофні 

та дистрофні. 
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Західну і східну природні межі ПНПП „Лісова пісня” утворюють середні 

течії річок Турія та Стохід. Грунтовні дослідження якості води [105] у них 

проводили протягом 2006-2007 рр. науковці Східноєвропейського 

національного університету, зокрема, І. М. Нетробчук [85]. В результаті цих 

досліджень з’ясувалося, що мінералізація вод річок становить в середньому 

227 мг/л і відповідає гідрокарбонатному класу, групі кальцію, ІІ-ІІІ типів. За 

сольовим блоком якість води відповідає І класу, „відмінна” за станом, „дуже 

чиста” за ступенем чистоти. Виняток становив вміст хлоридів у Турії 

(109мг/дм³), але і він не перевищив норми. І. М. Нетробчук дає оцінку еколого-

санітарного блоку. Зокрема, звертає увагу на такі показники: незначний вміст 

завислих речовин у р. Турії – від 0,75 мг/дм³ у 2006 р. до 4 мг/дм³ у 2007р., що 

відповідає І класу, „відмінна” за станом, „дуже чиста” за ступенем чистоти; 

показник БСК5 (кількість кисню необхідна для окислення органічної 

речовини), шо коливається в межах від 1,67 мг/дм³ у р. Стохід до 6мг/дм³ у р. 

Турії, що відповідає шостій категорії, ІV класу якості, „погана“ за станом, 

„брудна“ за ступенем чистоти, технічне використання; 3)за концентрацію 

нітритів – у р. Стоход вона була найнижчою з річок Західного Полісся 

(0,001мг/дм³ – І клас якості, „відмінна” за станом, „дуже чиста” за ступенем 

чистоти), а у р. Турії значно вища ніж у Стоході (у 2007 р. – 0,22 мг/дм³, тобто, 

вода у Турії за вмістом нітратів характеризується шостою категорією, ІV 

класом якості, „погана“ за станом, „брудна“ за ступенем чистоти, технічне 

використання); 4) вміст фосфатів, де у водах р. Стохід вміст фосфатів виявився 

меншим ніж в Турії і становив 0,04мг/дм³, що відповідає ІІІ класу, „задовільна“ 

за станом, „забруднена“ за ступенем чистоти, з обмеженим користуванням. 

Значення токсичних показників є досить низькими, що відповідає нормі, 

а якість води за екологічною оцінкою належить до І класу, „відмінна” за 

станом, „дуже чиста” за ступенем чистоти” [85, с. 84]. Зауважимо також, що 

згідно досліджень І. М. Нетробчук, найбільший внесок у сумарне забруднення 

річкових вод Західного Полісся належить еколого-санітарним показникам, а 

найменший – індексу сольового складу. Величина інтегрального екологічного 
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індекса (1,1) у р. Турії (500 м нижче очисних споруд м. Ковеля) найбільша 

серед річок Західного Полісся, її води відносять до ІІ класу, за якістю 

оцінюються як „добрі” за станом та „чисті” за ступенем чистоти, а води р. 

Стохід до І класу, „відмінна” за станом, „дуже чиста” за ступенем чистоти [85, 

с. 86]. Рівень забруднення залежить від антропогенного навантаження. У 

середній течії р. Турії біля меж ПНПП періодично виникають критичні 

екологічні ситуації. За останні вісім років, майже кожного літа спостерігається 

масова загибель риби у річці нижче очисних споруд м. Ковеля. Періодичне 

отруєння вод р. Турії пов’язане з аваріями на очисних спорудах та 

несанкціонованим скидом неочищених стоків в межах м. Ковеля. Так, 14 

серпня 2008 р. зафіксовані значні перевищення вмісту хрому шестивалентного 

(CrVI+) в стічних водах, які подаються ВАТ „КОМО” для очищення. 16-18 

серпня 2008 р. в районі с. Вербки біля місця масової загибелі риби – в місці 

випуску стічних вод з очисних споруд Ковельського управління водопровідно-

каналізаційного господарства (УВКГ) виявлено перевищення норм по 

хімічному споживанню кисню у 39,6 рази, по нітритах у 9,25 рази, по 

біологічному споживанню кисню у 2,5 рази. При обстеженні акваторії річки 

був виявлений каналізаційний колектор з якого витікали неочищені побутово-

фекальні стоки в р. Турію. Вплив скидів м. Ковеля простежується на протязі 

25-35 км вниз за течією (по всій західній межі ПНПП). Основними джерелами 

забруднення є підприємства: УВКГ „Ковельводоканал” (3744,1 тис. м³/рік 

нормативно очищених зворотних вод), ВАТ „КОМО”, ВАТ „Ковельський 

м’ясокомбінат”, ВАТ „Ковельсільмаш”, автопідприємства міста. Екологічний 

стан р. Стохід кращий (нижчий ступінь антропогенізації її екосистем). 

Екологічну оцінку якості води можна дати і за допомогою методу 

біоіндикаторів. Наявність чи відсутність певних індикаторних видів може дати 

інформацію про надходження у водойму шкідливих речовин, які неможливо 

зафіксувати без постійного моніторингу [106, с. 246]. Оцінка якості води у р. 

Турії за методом фітоіндикації була проведена науковцями Національного 

університету водного господарства і природокористування у 2009 році. 



124 

Застосована ними методика комплексної екологічної оцінки водного 

середовища за вищою водною рослинністю розроблена М. О. Клименком та 

Ю. Р. Гроховською ґрунтується на залежності індексу фітоіндексації  від 

видової різноманітності ценозів, наявності чутливих видів рослин, прозорості 

води. Результати цих досліджень фіксують „добрий” стан, ІІ клас якості та 

„задовільний”, ІІІ клас якості по створах р. Турії [61] найближчих до меж 

ПНПП „Лісова пісня”. Риби теж досить добре відображають якість водного 

середовища. Одним із методів оцінки рівня забруднення вод за іхтіологічними 

показниками є застосування індикаторних видів [106]. Достатньо простим і 

універсальним є індекс сапробності. Індикаторну значущість видів риб 

визначають за списком сапробних видів. В ході досліджень встановлено, що в 

річках і озерах живе 19 видів риб (див. пункт 2.6). За індексом сапробності 

воду в середній течії р. Турії (біля села Заріччя) можна віднести до β-

мезосапробної і характеризувати її як помірно забруднену. Видовий склад 

аборигенної іхтіофауни в досліджуваних річках різноманітний, але 

чисельність таких цінних промислових риб, як щука, лин, в’язь, короп – мала. 

На р. Стохід, нижче с. Заячівка іхтіоценози існують в кращих умовах. Тут не 

тільки краща якість води, а й кращі умови нересту, різноманітніша і багатша 

біомаса живого корму. З метою запобігання евтрофікації озера Нечимне у 

травні 2012 р. туди запустили 400 кг або близько 2000 мальків товстолоба. 

До аквальних ландшафтів слід віднести і болота, найбільше їх зберіглося 

у крайній східній та північній частинах ПНПП „Лісова пісня”, для них 

характерне часткове (сезонне) затоплення грунтової поверхні та купинчастий 

мікрорельєф. Hезважаючи на осушення боліт і заболочених земель у північій 

та північно-західній частинах ПНПП у рослинному покриві зберігається 

висока частка гігрофільних угруповань. На численних меліоративних каналах 

спостерігається заростання прибережно-водними угрупованнями макрофітів. 

Вони формують фітоценози стрічкового типу [88, с. 226], характерні для 

осушених ділянок урочищ Забілля, Пухове, Перебрід, Сорочий мох. Осушення 

боліт змінило екологічний режим болотних екосистем [52], їх фітоценотичну 
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структуру, внаслідок зменшення водно-болотних угідь дещо скоротилася і 

кількість птахів цього комплексу. 

Проблема збереження водних угідь і, насамперед, дев³яти різних за 

генезисом, ступенем антропогенної трансформації, меморіальною та 

рекреаційною цінністю озер є однією з передумов створення НПП „Лісова 

пісня”. Ці озера, будучи регуляторами підземних вод, відображають комплекс 

умов водозборів і, водночас, характеризуються суто індивідуальними рисами 

властивими напівзамкненим акумулюючим лімносистемам з високим 

ступенем самоочищення і самовідновлення в природних умовах [88, с. 5]. 

Визнання особливої меморіальної та природної цінності лімнокомплексів 

сприяло утворенню ландшафтного заказника „Нечимне” та гідрологічного 

заказника місцевого значення „Соминський”. Ряд озер (Кричевицьке, Велике, 

Мале) відзначаються високою рибопродуктивністю. Добрі умови для 

риборозведення є також на озерах Сомин, Межиліське, Поворське. 

Розташовані далеко від основних транспортних магістралей, серед лісів 

природні аквальні комплекси озер та рамсарські угіддя (заказник „Стохід”) є 

місцем розмноження багатьох птахів, зокрема, гусей, качок, куликів. Через них 

проходять масові міграції птахів (найчисельніші гусеподібні та 

журавлеподібні), серед них є рідкісні види: деркач (Crex crex), журавель сірий 

(Grus grus), лелека чорний (Ciconia nigra), крижень (Anas platyrhynchos), чирка 

більша (Anas querquedula), дрізд співочий (Turdus philomelos) [121-123]. Це 

теж вагомі передумови для створення тут нового цілісного природо-

охоронного об’єкта– складової загальноєвропейської екомережі [54, с. 67].  
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Висновки до розділу 3 

 

1. Територія перспективного національного природного парку „Лісова 

пісня” – це найменш господарськи освоєна, найменш заселена і найбільш 

заліснена частина Ковельського району Волинської області. Її сучасне 

господарське використання характеризується переважанням 

лісокористування та сільського господарства, суттєвим зменшенням 

водногосподарського та мілітарного впливів. 

2. Ландшафтне різноманіття як чинник екологічної стійкості території та 

природної захищеності ПНПП „Лісова пісня” фіксує створена дисертантом 

ландшафтна карта. Показники ландшафтної роздрібненості (0,991), 

ландшафтної мозаїчності (0,736), складності (36,7) засвідчують значне 

ландшафтне різноманіття та репрезентативність ПНПП „Лісова пісня” в 

природній структурі Волинського Полісся, що є суттєвою передумовою 

створення національного природного парку „Лісова пісня”. Збереження тут 

малопорушених типово поліських та унікальних аквальних ландшафтів 

відкриє нові можливості тривалого раціонального природокористування і 

забезпечить сталий розвиток нині депресивного регіону.   

3. Структура землекористування та показники еколого-господарського 

стану досліджуваної території (коефіцієнти: екологічної стабілізації 

ландшафтів, сільськогосподарського використання, абсолютного і відносного 

антропогенного навантаження, природної захищеності) вказують на те, що 

природні ландшафти тут не втратили здатності до самовідновлення та 

компенсації господарських впливів, що є сприятливою передумовою 

створення національного природного парку „Лісова пісня”.   

4. Природні аквальні комплекси ПНПП „Лісова пісня” перебувають у 

„доброму” та „задовільному” екологічному стані. Як „добрий” оцінюється і 

екологічний стан води у них. Проте, існують проблеми: евтрофікації озер, 

забруднення річки Турії, охорони частини водно-болотних угідь, розв’язання 

яких пов’язане зі створенням НПП.   
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РОЗДІЛ 4 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАХОДІВ ФУНКЦІОНАЛЬНО-

ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НАПРЯМІВ РОБОТИ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ,,ЛІСОВА ПІСНЯ” 

 

4.1. Зонування території національного природного парку 

 

Згідно рекомендацій МСОП для об’єктивного поєднання функцій 

охорони природи, збереження біорізноманіття і задоволення потреб людини у 

національних парках створюються зони, у яких встановлюються різноманітні 

цілі управління, закономірно змінюється інтенсивність господарської 

діяльності. Основна зона – заповідна, яка захищає місця проживання рідкісних 

видів або вразливі чи унікальні біоми. Вона оточена буферною територією, що 

дозволяє певну діяльність, проте основна її мета – ізоляція ядра. Можливе 

також виділення території господарської діяльності та туризму [164]. В 

Україні функціональне зонування НПП розробляється з урахуванням 

природних особливостей території та господарського використання земель і 

передбачає виділення чотирьох функціональних зон на основі ролі природних 

комплексів в збереженні ландшафтного та біологічного різноманіття, стійкості 

екосистем до рекреаційної та туристичної діяльності. Найефективнішим 

планувальним методом функціонального зонування є розроблення схеми 

розташування зон концентричними колами, де центральне коло займає 

заповідна зона, інші зони – навколо неї, так щоб рівень охоронності 

знижувався відцентрово (додаток Х ). Проте існуючі НПП часто мають інше 

розташування зон. Зокрема, у Карпатському НПП заповідна зона складається 

з двох масивів. Зовнішнє (периметральне) розміщення й кластерна структура 

заповідної зони характерні і для Шацького НПП. Різними є кількість та 

призначення зон, співвідношення їх площ. Так, у Карпатському НПП виділено 

три зони, причому територія заповідного режиму становить 22,4 % від площі 
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парку, зона рекреаційно-господарського використання – 54,3 %, а території 

інших землекористувачів – 23,3 %. У Шацькому НПП виділено чотири зони: 

заповідна – 18,5 % території; регульованої рекреації – 35 %; стаціонарної 

рекреації – 6 %; господарська – 40,5 % [88, с. 238]. Заповідна зона тут 

несуцільна, а рекреаційна займає центральну частину парку, що здавна 

використовується для відпочинку [114]. У Яворівському НПП: заповідна зона 

– 23 %; регульованої рекреації – 43 %; стаціонарної рекреації – 1 %; 

господарська – 33 %. Зонування території кожного НПП здійснюється з 

врахуванням загальних положень і вимог, але переважає конкретний підхід до 

зонування з врахуванням специфіки та тривалості рекреаційного 

використання, насиченості рекреаційними обʼєктами, природоохоронної 

значущості обʼєктів природи, їх репрезентативності. 

В даному дослідженні еколого-ландшафтний підхід до функціонального 

зонування [8] полягав в комплексному аналізі й оцінці різноманіття природних 

ландшафтів НПП, їх розташування і характеру антропогенної трансформації 

для виділення найзбереженіших ділянок різних ландшафтів, ранжування 

виокремлених ділянок у созологічному плані. За характером созологічної 

цінності виокремлені ділянки природних ландшафтів зачислено до 

найцінніших, цінних і достатньо цінних ПТК, які взято за основу виділення 

передусім ділянок заповідної зони. Здійснювалося і ранжування видів 

ландшафтів ПНПП „Лісова пісня” на типові, рідкісні й унікальні та оцінка 

сучасного стану їхньої охорони. Обов’язковою передумовою функціонального 

зонування території ПНПП є ландшафтна карта [144, с. 75]. Виділені на ній 

102 індивідуальні контури – урочища 27 видів стали найдрібнішою 

оперативною територіальною одиницею у функціональному зонуванні ПНПП 

„Лісова пісняˮ оскільки обʼєктивно відбивають ландшафтне та 

біорізноманіття. На лісових ділянках враховувались також лісовпорядні 

виділи, їх созологічна, бонітетна цінність. В ПНПП „Лісова пісня” типовими 

(найпоширенішими) є ландшафти водно-льодовикових вододільних рівнин 

підстелених крейдовими відкладами. Ландшафти терасованих та заплавних 
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рівнин на алювіальних відкладах та ландшафти водно-льодовикових рівнин на 

моренних відкладах з близьким залеганням крейди – достатньо поширеними, 

а рідкісними – ландшафти еолових горбів та дюн, а також аквальні ландшафти 

озер. У межах території ПНПП кожен з виділених індивідуальних 

ландшафтних контурів окрім спільних рис для свого виду урочищ, має тільки 

йому притаманні особливості. Тому під час функціонального зонування НПП 

брали до уваги флористичні, лісогосподарські, геолого-геоморфологічні, 

гідрологічні та інші (місця важливі для відтворення рослин і тварин, їх міграції 

тощо) особливості цих контурів. Окремі ділянки ландшафтів традиційно є 

привабливими для рекреантів, тому, відповідно до созологічної і рекреаційної 

цінності природних комплексів, їх зачисляли до заповідної, регульованої чи 

стаціонарної рекреації та господарської зон [144, с. 77].  

Цінними вважали природні комплекси, у яких поширені локалітети 

раритетних видів рослин або зафіксовано життєво важливі екотопи (оселища і 

місця відтворення) рідкісних тварин. Найціннішими з созологічного погляду 

ділянками були репрезентативні типові, рідкісні та унікальні природні 

комплекси, які найповніше відображають ландшафти цього регіону 

Полісся.Також враховувалось місцеположення існуючих об’єктів ПЗФ, 

рамсарських водно-болотних угідь, об’єктів історико-культурної спадщини, 

місця поширення раритетних видів флори і фауни (занесених до Червоної та 

Зеленої книги України). На території НПП встановлюється диференційований 

режим охорони згідно з функціональним зонуванням (див. п. 1.1.). Розміри 

заповідної зони в НПП залежать від регіону та стану природних територій 

даного регіону. У екологічно стабільних регіонах та на мало порушених 

територіях площа заповідного ядра складає більше третини від усієї площі; у 

екологічно мало стабільних та середньо порушених природних територіях – 

більше 20 % від усієї площі, а в екологічно нестабільних та сильно порушених 

природних територіях – 15 % від загальної площі НПП або 10 % від площі його 

природних територій. Оскільки згідно із Законом України „Про Генеральну 

схему планування території України” територія ПНПП „Лісова пісняˮ 
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розташована в екологічно стабільному регіоні зі слабо- і середньопорушеними 

природними територіями з рівнинно-лісовими і частково водно-болотними 

ландшафтами з низьким рівнем розвитку соціальної й інженерно-транспортної 

інфраструктури і природно-техногенної небезпеки, то розмір його заповідної 

зони може перевищувати третину від всієї площі НПП [72]. При созологічній 

оцінці його території необхідно, насамперед, визначити заповідну зону, що 

створюється з метою довгострокового зберігання екосистем в режимі 

якнайменшого втручання у природні процеси.  

До заповідної зони ПНПП „Лісова пісняˮ зараховано, передусім існуючі 

тут обʼєкти ПЗФ, їх сумарна площа становить 2516,6 га або 8,9 % території 

ПНПП. Нижче подаємо перелік та стислі характеристики цих об’єктів: 

Заповідні території державного значення 

1. Ландшафтний заказник „Нечимне” – с. Скулин, площа 40 га, 

Ковельський держлісгосп, Скулинське лісництво, квартал 70, утворений 

Постановою Ради Міністрів УРСР №132 від 25.02.1980. 

Унікальний природний комплекс, що складається з озера льодовикового 

походження, цінних, високобонітетних насаджень дуба черещатого (окремі 

дерева мають вік понад 200 років), лучно-болотних та чагарникових угідь, що 

створюють мальовничий ландшафт, де серед трав'яної рослинності зростають 

рідкісні рослини, занесені до Червоної книги України, зокрема, булатка 

червона та росичка англійська. В цих місцях неодноразово бувала Леся 

Українка, тут черпала творчу наснагу для створення всесвітньо відомої 

поетичної драми „Лісова пісня”. 

Заповідні території місцевого значення 

1. Ландшафтний заказник „Прирічний” – с. Гішин, площа 680 га, 

Ковельський держлісгосп, Скулинське лісництво, квартали: 40-42, 67-69, 

утворений розпорядженням Волинської обласної ради № 17/19 від 17.03.1994 

року. Природний комплекс на горбистому рельєфі, розташований вздовж 

правої надзапловної тераси р. Турії, що включає цінні соснові насадження ІІ-

ІІІ класу бонітету віком до 60 років та суміжні ділянки листяних порід дерев, 
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серед яких знаходяться унікальні рослинні асоціації, зокрема, конвалії 

травневої, плауну булавовидного, моху ісландського та інших рідкісних 

рослин, в т. ч. лікарських. Тут мешкають 15 видів ссавців (парнокопитні, цінні 

хутрові), багато видів птахів (совоподібні, дятлоподібні, горобцеподібні). 

2. Ландшафтний заказник „Скулинський” – с. Скулин, площа 150 га, 

Ковельський держлісгосп, Скулинське лісництво (квартал 25 – виділи 28, 26, 

6, квартал 36– виділ 40, квартал 37 – виділи 37, 36, квартал 49 – виділи 15, 16, 

25, квартал 51 – виділ 20, квартал 65 – виділи 22, 28, 32, 40), утворений 

розпорядженням облради № 18-р від 03.03.1994 року. Цінний лісовий масив 

сосново-березових насаджень І-ІІ класу бонітету, віком 50 років, що зростають 

на слабозволожених, супіщаних і суглинистих ґрунтах. У підліску зростає 

крушина, горобина. Багатий видовий склад трав’янистих рослин, де 

переважають ягідники чорниці, бруслини, зустрічаються лікарські рослини 

(звіробій, чистотіл, череда, медунка лікарська), та рідкісний червонокнижний 

вид – журавлина дрібноплідна. Різноманітний тваринний світ, що нараховує 

15 видів парнокопитних і хутрових звірів, велику кількість видів птахів. 

3. Ландшафтний заказник „Стохід”– на північ від с. Заячівка, площа 1572 

га, Ковельський СЛАТ „Тур”, Черемошненське лісництво (квартали 84, 102, 

129, 130, 148), Поворське лісництво (квартали 177, 188, 199, 210, 215, 221, 226), 

утворений рішенням облради №3/5 від 10.02.1995 року. Унікальний 

природний комплекс, розташований у заплаві р. Стохід – сама ріка, десятки її 

рукавів, заплавні ліси та прибережні ліси на терасах. Серед лісових 

низькобонітетних насаджень переважає вільха чорна, сосна звичайна. З тварин 

тут зустрічаються лелека чорний, глухар, журавль сірий, горностай та видра 

річкова, занесені до Червоної книги України, а також деркач, занесений до 

Європейського червоного списку тварин і рослин, що знаходяться під 

загрозою зникнення у світових масштабах. Тут проходять масові міграції 

птахів (50000 щорічно), серед них найчисельніші гусеподібні, журавлеподібні. 

Ця територія віднесена до водно-болотних угідь міжнародного значення – 

місце оселення водоплавних птахів – рамсарські угіддя. 
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4. Ботанічний заказник „Лісова дача” – с. Скулин, площа 21,2 га, 

Ковельський держлісгосп, Скулинське лісництво (квартал 65 – виділи 17, 19, 

32, 35), утворений розпорядженням Волинської облради № 18-р від 03.03.1993 

року. Високобонітетні сосново-дубові насадження віком 75 років. З 

різноманітними біотопами травʼної рослинності, особливо ягідників, і 

значним запасом цінних лікарських рослин, таких як конвалія травнева, алтей, 

звіробій. 

5. Гідрологічний заказник „Соминський” – с. Скулин, озеро Сомин, 

площа 29,8 га, Ковельське СЛАТ „Тур”, Стеблівське лісництво (квартал 28, 

утворений рішенням облвиконкому № 301 від 04.09.1985 року. Озеро та 

болото на місці озера, місце розмноження водноболотної дичини. 

Ботанічні памʼятки природи 

„Волога судіброваˮ – с. Білин, площа 1,2 га, Ковельський держлісгосп, 

Скулинське лісництво (квартал 26 – виділи 6, 7), утворена розпорядженням 

Волинської обласної ради № 18 від 03.03.1993 року. Цінні сосново-березові 

насадження IV класу бонітету віком до 85 років,  заболочений субір.  

„Соснина-1" – с. Скулин, площа 8 га, Ковельський держлісгосп, 

Скулинське лісництво (квартал 25 – виділ 25), утворена розпорядженням 

облради № 18 – від 03.03.1993 року.Ділянка високобонітетних насаджень 

сосни віком 75 років з домішкою акації білої. 

„Соснова дача" – с. Скулин, площа 14,4 га, Ковельський держлісгосп, 

Скулинське лісництво (квартал 49 – виділи 15, 16, 25), утворена 

розпорядженням облради №18 – від 03.03.1993 року. Цінний сосновий бір 

віком до 75 років з домішкою берези бородавчастої. 

Відповідно до визначених критеріїв [72, 97, 144], до заповідної зони нами 

віднесені віддалені пристигаючі, стиглі та перестійні природні лісові 

насадження, які за ценотичною структурою відповідають або близькі до 

корінних типів лісу, зокрема ділянки з оселищами раритетної флори та фауни, 

“зеленокнижними” рослинними асоціаціями. Для цілісності контуру, до 

заповідної зони включено ділянки середньовікових насаджень природного 
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походження, які близькі до корінних типів лісу та  унікальні і найбільш цінні 

з точки зору біологічного різноманіття ділянки, зокрема: 

- озеро Мале та прилеглі до нього заплавні болота луки та вільхово-сосновий 

ліс (площею до 244 га); 

- еолові комплекси з сосняками лишайниковими та ксерофітнозлаковими 

(314,5 га) біля г. Язвина та г. Черемошно (урочища виду 27 ); 

- водно-болотні угіддя заплави Турії від гирла р. Бобрівки до гирла р. Дурниці 

(765 га); 

- урочище Заволоки (квадрати 138, 139 Поворського лісництва) – сосняки 

зеленомохові на воднольдовикових підвищеннях (206,6 га); 

- водно-болотні угіддя та прилеглі вільшаники в басейні озера Сліпе 1-ше 

(389га); 

- сосново-березові насадження ІІ класу бонітету з багатим трав’яним покривом 

в квадратах 26 та з 49-го по 51-ий Скулинського лісництва розміщені між 

заказниками „Скулинський” та „Прирічний” (418 га); сосново-дубові 

насадження віком 80 років зі значним запасом лікарських рослин(в квадратах 

65-67 Скулинського лісництва), що сполучають 

- заказники „Прирічний” та „Лісова дача” (328 га); 

- високо бонітетні пасадження сосни з домішкою акації (квадрат 25 

Скулинського лісництва – 97,4 га); 

- лісові масиви та осушені торфовища і колишні торфорозробки прилеглі до 

гідрологічного заказника „Соминський” (287,5 га); 

- сосняки чорнишеві ІІ-ІІІ класу бонітету (урочище Запусти), які сполучають 

заповідні ділянки західної частини ПНПП в єдиний масив (169га); 

- болота низинні та заболочені луки з чагарниковими вербняками різнотравно-

осоковими неосушені на північній межі ПНПП (285,5 га); 

- сирі бори осиково-березово-соснові зеленомохові – квартали Скулинського 

лісництва прилеглі до заказника „Нечимне” площею 82 га; 

- старий дубово-сосновий орляково-чорницевий ліс (урочище виду 6 – 

Казенний ліс – 188,5 га); 



134 

- лісові верхові болота та заболочені чагарниккові вербняки прилеглі до 

заказника „Стохід” (203 га). 

Загальна площа пропонованих до особливої охорони ділянок складає 

3978 га, а разом з вже існуючими об’єктами ПЗФ – 6494,6 га, що становитиме 

22,95 % від загальної площі ПНПП „Лісова пісня”. У найближчі 5 років навіть 

незначні природоохоронні заходи дозволять включити до заповідної зони нові 

ділянки, збільшити її площу до 29,39 %. Такими перспективними ділянками є: 

- урочище (виду 5) в південній частині Поворського полігону (1180 га); 

- лісове урочище (виду 21) на правому березі р. Закревщини (50 га); 

- місця гніздування водоплавних птахів в урочищі (виду 10) Забілля (88,6 га); 

- болотисте урочище “Сорочий мох” (виду 24) з раритетною флорою (503га). 

Критерії виділення нових територій заповідної зони такі: ступінь 

природності території та її різноманіття; рідкісність; наявність ендемічних, 

реліктових і рідкісних видів; репрезентативність. Цим вимогам відповідають 

усі вищезазначені території. Перспективна заповідна зона ПНПП „Лісова 

пісня” має об’єднувати природні ядра – існуючі об’єкти ПЗФ (ключові 

природні території), що є осередками збереження генетичного, видового, 

екосистемного і ландшафтного різноманіть; середовищами існування  видів та 

ландшафтів європейського значення [82, с. 46]. Складена нами карта розкриває 

пропоновану структуру зонування ПНПП (рис. 4.1.1). 

У зону регульованої рекреації входять природні та близькі до природних 

території, що мають рекреаційне, еколого-освітнє, культурно-виховне та 

науково-пізнавальне значення). В ній 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. Складена 

картосхема складових гуманістичного ресурсного потенціалу НПП ,,Лісова 

пісняˮ наведена в додатку Я. Ця зона створюється також для запобігання 

негативному впливу природних чи антропогенних факторів на екосистеми 

заповідної зони, тому вона розміщена передусім навколо заповідної зони. У 
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цій зоні створюють екологічні стежки, маршрути екологічного туризму та 

постійних екскурсій. Тут забороняються рубки лісу головного користування, 

промислове рибальство і мисливство. Бажано, щоб ширина рекреаційної зони 

була не меншою від 1 км, а її загальна площа – більшою за площу заповідної 

зони (додатак Х). Площа зони регульованої рекреації в перспективі може 

зменшуватися на користь заповідної зони [72, 97]. До зони регульованої 

рекреації в межах ПНПП, зараховано середньовікові, пристигаючі ліси, які за 

складом відповідають або близькі до корінних типів лісу, або ж які можна 

привести у таку відповідність шляхом незначних за обсягом 

природоохоронних заходів. До зони регульованої рекреації віднесено також 

естетично, пізнавально і науково цінні чи рекреаційно привабливі ділянки 

лісових культур, а також невідповідні корінному типу лісу насадження, 

розташовані у естетично привабливих для рекреантів ділянках. У цю зону 

також увійшли частина декоративних галявин та цінних у природоохоронному 

плані сінокосів. Отже, до зони регульованої рекреації увійшло чимало 

созологічно особливо цінних ділянок, проте легкодоступних для рекреантів. З 

точки зору ландшафтного різноманіття серед них найчастіше зустрічаються 

урочища видів: 6, 7, 10, 12, 16, 20, 23, 25, 26, рідше – 2 та 27. Найбільша  

ширина зони пропонується в південній та центрально-західній частині ПНПП, 

де чимало об’єктів цікавих з точки зору туризму та еколого-просвітницької 

діяльності. Тут розташований заказник загальнодержавного значення 

„Нечимне”, невелику ділянку якого площею до 9 га (включно з озером) слід 

вилучити із заповідної зони для проведення робіт з відновлення озера Нечимне 

[71, с.57], організації екологічних стежок, літературно-мистецьких свят, умов 

для обслуговування екскурсантів, що відвідуватимуть меморіальний музей 

„Лісової пісні”. Перебування цієї ділянки у заповідній зоні не дозволить цього 

робити. Зона регульованої рекреації обов’язково має включати і меморіальний 

комплекс борцям за волю України та братську могилу воїнів визволителів 

Ковеля у лісі біля вїзду в село Скулин, рекреаційний майданчик біля шосе 

Білин-Скулин, куточок рибалки біля озера Велике, узбережжя та акваторії 
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озер, соснові ліси на грядоподібних підвищеннях біля сіл Заячівка, Скулин, 

Черемошне, Кричевичі. Загальна площа цієї зони не перевищує 10879 га або 

38,4 % території ПНПП [144, с. 77]. Цього цілком достатньо навіть при 

зростанні потоку відвідувачів майбутнього парку та збільшення заповідної 

зони (за рахунок господарської) для якої зона регульованої рекреації є 

своєрідним буфером. На карті зонування ПНПП зона регульованої рекреації 

має виляд смуг різної ширини, що розділяють заповідну і господарську зони 

(рис. 4.1.1). 

Зона стаціонарної рекреації межує із зонами регульованої рекреації та 

господарською. У її межах розміщене або запроектоване розташування 

об’єктів рекреаційної інфраструктури (готелі, кемпінги, будівлі екоосвітнього 

і культурного призначення, оздоровчі заклади, спортивні майданчики, місця 

під літні табори, будівлі рекреаційних осередків, тощо). Площа зони 

стаціонарної рекреації є найменшою, усього 24,2 га, що склладає 0,01 % площі 

ПНПП. ЇЇ елементами є агросадиби у селах Скулин та Черемошне, база 

відпочинку „Володар” в урочищі Забілля, куточок рибалки на березі озера 

Межиліського. Можливості для розширення цієї зони повязані з 

рекреаційними ресурсами озер Кричевицького та Поворського, розвитком 

сільського туризму, цілющими властивостями соснових лісів, спортивною 

риболовлею. 

Господарська зона створюється для забезпечення господарських потреб 

НПП у будівництві й ремонті рекреаційних споруд (альтанки, навіси, загорожі, 

інформаційні аншлаги тощо), невиснажливого традиційного лісо- та 

сільськогосподарського природокористування  [72, с. 56]. Ця зона оточує зони 

стаціонарної та регульованої рекреації, а її розміри можуть зменшуватися на 

користь цих зон. Бажано, щоб площа господарської зони була меншою за 

площу зони регульованої рекреації чи заповідної зони. До господарської зони 

в межах ПНПП, віднесено ділянки з порівняно невисокою созологічною 

оцінкою (зруби, молодняки, насадження переважно невідповідні корінному 

типу лісу). У цю зону увійшли сільськогосподарські угіддя, ділянки населених 
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пунктів (села Черемошне та Скулин), частина лісів, що залишиться у 

користувачів, керуючись ст. 21 [151]. Господарська зона  займе – 9123,6 га або 

32,2 % території ПНПП (в т. ч. сільськогосподарські угіддя – 14 %). Однак, у 

найближчій перспективі вона буде неухильно зменшуватися. Це пов’язано, як 

з розвитком природоохоронної та рекреаційної діяльності, так і зі скороченням 

мілітарного впливу, сільсько- та водногосподарської діяльності. Територія 

авіаційного полігону „Поворськ” поки є забороненою зоною [155],  охоронні 

заходи сприяли формуванню тут особливого ландшафту, який зазнав 

довготривалого мілітарного впливу, котрий різко зменшиився і скоро взагалі 

буде припинений [161]. Ця велика ділянка перспективна для заповідання і 

моніторингу, частково – для лісозаготівель. Основна частина сільгоспугідь  

припадає на меліоровані землі Кричевицької осушувальної системи, де нині 

використовується лише 75 % площ. Тенденція скорочення площ господарської 

зони та збільшення заповідної зумовлюється завданнями оптимізації 

ландшафтів, збереження біорізноманіття, які покладені на НПП. Серед ділянок 

господарської зони різко переважають ті, що використовуються у лісовому 

господарстві, шо полегшує подальший розвиток зони регульованої рекреації. 

Найбільші площі припадають на урочища видів: 2, 3, 4, 8, 18, 19, 24. 

Зонування ПНПП „Лісова пісня” слід віднести до поліцентричного типу, 

де заповідна зона складається з розрізнених ділянок, оточених зонами 

регульованої рекреаці, що межують з господарськими. Однак, в перспективі 

об’єктивно вимальовуються два суцільні масиви заповідної зони – західний 

(основою якого є заказники ”Скулинський”, „Прирічний” та ін.) та східний 

(основою якого є заказник „Стохід”). В подальшому доцільне їх сполучення в 

через центрально-північну частину ПНПП, де вододіл Турії і Стоходу 

найменш виразний, з озерами, болотами, каналами, добрими можливостями 

для міграцій видів тварин і рослин. Функціональне зонування - це один з 

перших кроків проектування НПП, передумова його подальшого розвитку 

необхідна для організації наукової, еколого-освітньої, культурно- виховної, 

рекреаційної діяльності, екологічно-збалансованого природокористування.  
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4.2. Створення умов для рекреаційної діяльності та реалізації 

гуманістичного ресурсного потенціалу 

 

Організація рекреаційної діяльності вимагає попереднього вивчення 

гуманістичної цінності території та оцінки її екологічно допустимої 

рекреаційної місткості.  В контексті наших досліджень доцільною є методика 

бальної рекреаційної оцінки В. Мацоли, що передбачає дослідження 

природних, культурно-історичних та соціально-економічних рекреаційних 

ресурсів. У цій методиці [64] кожен із показників оцінюється за трьохбальною 

шкалою: 1 бал – низький, 2 бали – середній, 3 бали – високий. Рекреаційну 

цінність ПНПП „Лісова пісняˮ визначали за такими складниками: 

флористично-фауністична цінність, ландшафтно-естетична цінність, 

кліматичні показники для здійснення рекреації в теплий і холодний періоди, 

потенціал природоохоронних територій та об’єктів, історико-культурна 

цінність, наявність закладів розміщення туристів, транспортна доступність. 

Флористично-фауністична цінність визначалася через коефіцієнти 

репрезентативності (відношення кількості видів рослин або тварин ПНПП до 

числа видів в області) та унікальності (відношенням видів занесених до 

Червоної книги України в межах ПНПП до кількості видів занесених до 

Червоної книги України в області). Для показників флористичної та 

фауністичної репрезентативності наступна бальна шкала: 3 бали – понад 30%; 

2 бали – 10-30%; 1 бал – до 10%. Під час підрахунку флористичної та 

фауністичної унікальності 3-м балам відповідатимуть показники 20 % та 

більше, 2-м балам – 5-20 % і 1 бал – до 5%. Флора і фауна ПНПП, їх раритетна 

складова налічує детально описані у п. 2.4 та 2.5. Заплави Турії і Стоходу 

мають стратегічне значення для збереження, міграцій та поширення видового 

біорізноманіття в регіоні. Флористично-фауністична цінність (відношення 

суми досліджуваних показників і кількості балів) досліджуваної території 

становить 3 бали (табл. 4.2.1). 
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Ландшафтно-естетичну цінність визначали за такими показниками: 

вертикальний поділ рельєфу, гідрологічна цінність, лісистість, породний та 

віковий склад лісів (табл. 4.2.2.). Дані про вертикальне почленування території 

наведені у п.2.2, коефіцієнт лісистості ПНПП становить 68 %, що відповідає  

Таблиця 4.2.1 

Флористично-фауністична цінність ПНПП „Лісова пісняˮ 

Показник  

Волинська 

область 

НПП ˮЛісова пісняˮ 

показник кількість 

балів 

Кількість видів рослин  1525  500   

Коефіцієнт флористичної репрезентативності, %  –  32,7  3  

Кількість видів рослин, занесених до Червоної 

книги України  
72  26   

Коефіцієнт флористичної унікальності, %    36,1 3  

Кількість видів хребетних тварин  387  248  −  

Коефіцієнт фауністичної репрезентативності, %  –    64, 1 3  

Кількість видів тварин, занесених до Червоної 

книги України  
94  29  −  

Коефіцієнт фауністичної унікальності, %  –  30,9  3  

Загальна кількість балів      12  

Флористично-фауністична цінність      3  

Загальна кількість балів      12  

Флористично-фауністична цінність      3  

 

трьом балам нашої оціночної шкали. Для рекреаційних цілей велике значения 

має здатність лісу виділяти кисень і фітонциди, поглинати вуглекислий газ 

[118, с. 292]. В ПНПП „Лісова пісня” типовими є дуб черешчатий і граб, які 

належать до першої групи фітонцидності; сосна звичайна, ліщина, береза, 

черемха, малина, відносяться до другої групи фітонцидності. Фітонцидні 

якості насаджень забезпечують зниження кількості бактерій і мікробів в 

лісовому повітрі, покращують санітарно-гігієнічні умови відпочинку. 

Мальвничістю та найкращими умовами для відпочинку відзначаються ділянки 

насаджень із замкнутістю крон 0,3-0,6 [118]. Згідно обчислень дисертанта такі 

ділянки складають близько 25% площі ПНПП вкритої лісом. Ліси ПНПП 

багаті на гриби та ягоди, їх збирання розцінюється як привабливий і корисний 

вид відпочинку. З грибів тут, збирають лисички, зелениці, маслюки, опеньки, 
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сироїжки, польські та білі гриби, підберезники; з ягід – чорницю, малину, 

ожину, журавлину. Висока естетична цінність лісів ПНПП– це не тільки 

джерело творчого натхнення Лесі Українки [60, с. 38], жива декорація 

безсмертного твору, а й те, що захоплює наших сучасників. В ПНПП „Лісова 

пісня” чимало привабливих з точки зору естетики ландшафтів краєвидів з 

пейзажним різноманіттям, наявністю кількох перспектив (ближньої, 

середньої, дальньої), складною лінією горизонту, багатством фарб і відтінків 

(передусім це озера, їх узбережжя, еолові горби). Вони стали місцями 

проведення всеукраїнських пленерів художників (урочище Забілля). Такі 

дослідники як К. М.Горб, Л. В. Пархісенко, В. А. Сесін вважають естетичну 

цінність природи важливим критерієм її збереження, заповідання, а 

„...естетичне оцінювання спрямованим  на визначення естетичної цінності 

Таблиця 4.2.2 

Ландшафтно-естетична цінність НПП „Лісова пісняˮ 

№ 

п/п 
Показник 

Значення чи 

характеристика 

показника 

Бал 

1 Вертикальний поділ рельєфу, м 1−2, подекуди 10−20 2 

2 

Гідрологічна цінність: 

- водний фонд або площа зайнята водою, % 

від площі досліджуваної териорії; 

- сумарна мережа гідрографічної мережі, 

1м/км2; 

- стан водойм для здісненнярекреаційної 

діяльності 

 

0.2 

 

1,3 

 

можливість організації 

водного туризму, вода 

придатна для купання 

 

1 

 

2 

 

2 

3 Лісистість, % 68 3 

4 Породнийс склад лісів 
соснові, дубово-соснові 

ліси 2 

5 Віковий склад лісів 
 середньовікові 

насадження 
2 

6 Загальний ппоказник   2,0 

 

ландшафтів і розробку рекомендацій щодо створення або зонування об’єктів 

природно-заповідного фонду. Виконання зазначених рекомендацій дасть 

можливість зберегти естетичне різноманіття в природі” [9, с. 178]. 
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Гідрологічну цінність ПНПП „Лісова пісняˮ визначалася за такими 

показниками: площа зайнята водою, сумарна довжина гідрографічної мережі, 

стан водойм для здійснення рекреаційної діяльності. Водний фонд цієї 

території становить 532 га, серед них 178 га − озера і ставки, 296 га – річки, 

58га – канали. Води річок Турія та Стохід використовуються для 

короткочасного відпочинку, водного туризму (щоліта проводяться змагання 

веслярів „Стохід дербі”), купання, рибальства. 3 дев’яти нявних тут озер 

чотири придатні для використання в рекреаційних цілях. Особливості річок та 

озер детально описані у п. 2.3. Додамо лише, що Кричевицьке озеро єдине з 

220 озер області обране для проведення всеукраїнських та міжнародних 

змагань зі спортивної риболовлі (відповідає їх нормам за протяжністю 

берегової лінії, об’ємом води, умовами відтворення тощо). Евтрофікація озер 

Сліпе 1-ше і 2-ге, Мале, Нечимне обмежує або повністю виключає їх 

використання для рекреаційних потреб. Усі озера в межах ПНПП „Лісова 

пісня” мають запаси  сапропелів [41, с. 116], в т.ч. органічного і органічно-

силікатного походження з гомогенною структурою, значним вмістом 

мікроелементів та біологічно активних речовин, що мають лікувальні 

властивості (хвороби суглобів, шкіри, ревматизм, опіки). 

Погода на початку весни і пізньої осені несприятлива для рекреаційної 

діяльності і не забезпечує можливості тривалого відпочинку на повітрі. 

Найоптимальніші кліматичні умови (п. 2.3) для організації всіх видів 

відпочинку і туризму в теплий період року, що триває 150-155 днів, а середнє 

багаторічне значення температури в теплий період року (травень–вересень) у 

ПНПП становить 16,2°С. Такий температурний режим визначає сприятливі 

умови для здійснення різноманітних видів туристсько-рекреаційної діяльності 

в теплу пору року й оцінюється трьома балами. Щодо холодного періоду року 

сприятливий період для організації зимових видів туризму і відпочинку триває 

пересічно 50 днів й оцінюється однимм балом. 
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У межах ПНПП знаходяться: один ландшафтний заказник 

загальнодержавного значення; пʼять заказників місцевого значення та три 

памʼятки природи місцевого значення загальною площею 2516,6 га, що 

становить 8,9 % площі парку, тому потенціал природоохоронних територій та 

об’єктів (їх характеристики подані у п. 4.1.) оцінюється трьома балами. 

В ПНПП „Лісова пісня”, розташовані цінні історико-архітектурні 

пам’ятки, в основному сакральні. Насамперед, це Дмитріївська церква в с. 

Гішин – найстаріша пам’ятка дерев’яної архітектури Волині (1567 р.), яка у 

своєму первісному вигляді збудована без жодного цвяха (див. фото 1 і 2 

додатку Ю). У церкві є образ Божої Матері та фрагменти декоративного 

розпису ХVІ ст. [69, с. 169]. Безпосередньо біля західної межі ПНПП в с. 

Доротище знаходиться Успенська церква 1767 р., де частково збережений в 

інтер’єрі настінний темперний живопис XVIII ст. Заслуговують на увагу 

храмові споруди ХІХ ст. у селах Кричевичі (церква збудована у 1823 р.), 

Черемошне (1842 р.), Скулин (1887 р.) (див фото 3, 4 додатку Ю). Усі вони 

реставровані протягом останнього десятиліття. володіють великим 

сакральним потенціалом, є цінним з точки зору пізнавального та релігійного 

туризму. Серед їнших меморіальних об’єктів нашої історичної спадщини - 

урочища Закревщина, Бараки, Гаренщина, Турова могила. Про останнє згадує 

М. І. Теодорович: „…небольшая земляная насыпь, именуемая в народе 

„Туровой могилой“; при раскопках здесь находили обломки кинжалов, железа, 

пуль, копий, и др. Говорят, что здесь был турецкий лагерь и что турки своими 

башмаками наносили песку и образовали насыпь“ [113, с. 57]. У лісах під 

Скулином в урочищі Бараки у 1942 р. формувалися перші на Ковельщині сотні 

УПА (нині при в’їзді в село встановлено величний монумент борцям за волю 

України – додаток Ю, фото 5). Неподалік, ще один історичний об’єкт – 

пам’ятний хрест на братській могилі радянських воїнів-визволителів Ковеля. 

Отже, у ПНПП розташовано 2 пам’ятки історії та архітектури, що занесені до 

державного реєстру нерухомих пам’яток України місцевого значення та 1 

державного; музей „Лісової пісніˮ в урочищі Нечимне (додаток Я) – філія 
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музею-садиби Лесі Українки, що у с. Колодяжному, відповідно, історико-

культурна цінність оцінюється двома балами. Просторове розміщення 

елементів історико-культурної складової фіксує картосхема додатку Я. 

Транспортна забезпеченість досліджуваної території незначна і становить 

0,005 км/км² (певною мірою це компенсується близкістю великого 

транспортного вузла – Ковеля та наявністю автобусного сполучення з ним), 

тому оцінюється одним балом. Інфраструктура закладів розміщення туристів 

ПНПП не розвинена. Тут немає санаторіїв, будинків відпочинку, проте 

функціонує база відпочинку „Володарˮ в урочищі Забілля та куточоки рибалки 

на озерах Велике та Межиліське, три агросадиби в с. Скулин і одна в с. 

Черемошне, біля північної межі ПНПП агросадиба „Несухоїжі” (с. Тойкут), 

однак їх сумарна місткість не перевищує 200 осіб, тому інфраструктура 

закладів розіщення оцінена в 1 бал.  

Рекреаційну цінність території ПНПП „Лісова пісняˮ визначимо за 

допомогою такої формули: 

О = Ое + Ок1 + Ок2 + Оф + Оі + Оп + От, + Оз ,            (4.2.1.) 

 де: О – комплексна бальна оцінка рекреаційних територій; Ое – оцінка 

естетичних якостей території; Оф – оцінка флористично-фауністичної 

цінності; Ок1 – оцінка кліматичних показників для здійснення рекреації у 

теплий період; Ок2 – оцінка кліматичних показників у холодний період; 

Оі – оцінка; Оп – оцінка; От – оцінка транспортної доступності території; 

Оз − оцінка інфраструктури закладів розміщення туристів.  

Коефіцієнт рекреаційної цінності визначається за такою формулою:  

Кр = О/Омін,                                        (4.2.2) 

де: Кр – коефіцієнт рекреаційної цінності, Омін – мінімальна величина 

комплексної бальної оцінки. 

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 
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холодний період року, слабкою транспортною доступністю території, 

нерозвиненою інфраструктурою закладів розміщення туристів. 

Отже, Кр = 16/8 = 2. ПНПП „Лісова пісняˮ відповідно до запропонованої 

методики, має коефіціент рекреаційної цінності 2,0. Для порівняння у діючому 

НПП „Прип’ять-Стохідˮ він становить 1,8 [132, с. 133]. Висока рекреаційна 

цінність та значний  гуманістичний потенціал ПНПП „Лісова пісняˮ - 

сприятливі передумови для рекреаційної діяльності, яка вимагає дослідження 

танаукової оцінки рекреаційної місткості ПНПП.  

Рекреаційна місткість визначається стійкістю природного, або природно- 

антропогенного ландшафту та обчислюється сумою допустимих рекреаційних 

навантажень, що не призведуть до незворотних змін в його межах [80, с. 255]. 

Для визначення стійкості природних ландшафтів до рекреаційних 

навантажень найприйнятнішою, на нашу думку, є методика С. І. Генсірука 

[17], 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. Ступінь дигресії 

оцінювався за характеристиками таблиці додатку Ю. Ландшафтні комплекси 

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

світлохвойні), малостійкі (змішані ліси, широколистяні), стійкі (дрібно 

листяні, заплавні лісо-луки). При визначенні гранично допустимої  

Таблиця 4.2.З 

Показники рекреаційного навантаження на ландшафт у зонах 

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

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 

коротко-часного 

відпочинку 

13,0 15,0 17,0 19,0 22,0 26,0 
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рекреаційної 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 ПНПП „Лісова пісняˮ: 1) провести функціональне зонування НПП; 

2) відповідно до Державних будівельних норм (ДБН) України Б.2.4-3-94 

,,Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” в 

межах зон стаціонарної та регульованої рекреації виділити 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 (додаток Ш); 5) визначити площі 

ділянок, що відрізняються за класом стійкості та верхніми границями 

нормативних навантажень у них (за табл. 4.2.3): 6) обчислити гранично 

допустиму рекреаційну місткість зон регульованої та стаціонарої рекреації за  

формулою:                              

Е =  ∑ 𝑛𝑡
𝑚𝑎𝑥і

і−1 × 𝑆𝑖                                   (4.2.3), 

де 𝑛𝑡
𝑚𝑎𝑥 – гранично допустиме навантаження до ІІ чи ІІІ стадії дигресії 

(чол./га); 𝑆𝑖  – лоща і-ої ділянки певної категорії стійкості (га) [168]. 

При рекреаційному плануванні необхідне врахування допустимих 

наванта жень на ландшафт, які забезпечують стійкість природних комплексів, 

збереження рекреаційного потенціалу території. В зоні регульованої рекреації 

ПНПП переважають нестійкі (світлохвойні соснові) та малостійкі (мішані 

дубово-соснові) ліси, де показники гранично допустимого рекреаційного 

навантаження становлять відповідно 3-5 люд./га, біля озер та боліт у 

дрібнолистяних лісах та лісолуках показник зростає до 6-8 [88, с. 177]. 

Відповілно у зонах регульованої та стаціонарної рекреації ПНПП „Лісова 

пісня” виділяються наступні групи ділянок:  
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а) масового відпочинку (стійкі заплавні лісолуки) з гранично допустимим 

рекреаційним навантаженням до 26 осіб/га займають лише 24,2 га, або 0,01 % 

території ПНПП. Гранична рекреаційна місткість 605 осіб; 

б) інтенсивної рекреації (світлохвойні та мішані ліси зони короткого 

відпочинку ІІІ стадії рекреаційної дигресії) з гранично допустимим 

рекреаційним навантаженням становить 15-17осіб/га – займають 341 га або 

1,22 % ПНПП. Гранична рекреаційна місткість 5320 осіб; 

в) екстенсивної рекреації ( не відчувається істотного впливу рекреаційної 

діяльності, яка обмежується збором ягід, грибів, обладнані місця відпочинку з 

метою забезпечення протипожежної охорони лісів; ІІ стадія дигресії), з  

гранично допустимим рекреаційним навантаженням 3 - 6 осіб/га займають 

найбільші площі – 7763 га, або 27,6 % території ПНПП; Гранична рекреаційна 

місткість 39650 осіб; 

г) резервні ділянки (не використовуються для рекреаційної діяльності, 

знаходяться на великій відстані від населених пунктів, І стадія дигресії), з 

гранично допустимим рекреаційним навантаженням 1 – 3,5 осіб/га  Займають 

2750 га (9,6 % площі ПНПП): Гранична рекреаційна місткість  6255 осіб. 

Підставивши ці дані у формулу 4.2.3, отримаємо  показник – Ег = 51830 

осіб, що майже вдвічі більше ніж у Шацькому НПП [88, с. 181]. Отже, 

гранично допустима рекреаційна місткість зони регульваної та стаціонарної 

рекреації ПНПП „Лісова пісняˮ вказує на великий нереалізований 

рекреаційний потенціал, що є стимулючим створення НПП чинником. 

Для визначення оптимального рекреаційного навантаження щодо 

граничнодопустимого Е. А. Репшансом [100] встановлені такі коефіцієнти: 1 –

при масовій відвідуваності ландшафту; 0,38 – при помірній відвідуваності; 

0,06 – при епізодичній відвідуваності. Таким чином оптимальну екологічну 

рекреаційну місткість можна вираховувати за допомогою такої формули:  

Ео. = 𝑛𝑡
𝑚𝑎𝑥 × (S1 + 0,38×S2 + 0,06×S3),                           (4.2.4) 

де Ео. – місткість рекреаційна оптимальна екологічна, осіб; 

𝑛𝑡
𝑚𝑎𝑥 – рекреаційне граничнодопустиме навантаження; 
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S1, S2, S3 – площі ландшафтів масового (S1), помірного (S2) та епізодичного 

(S3) відвідування, га. 

Для розрахунку гранично допустимих навантажень на водні об’єкти 

парку, які використовуються для купання та відпочинку, слід ввикористати 

норматив водної поверхні на одну людину, який дорівнює 200 м² та обчислити 

величину екологічно допустимої місткості відпочивальників, наприклад, на 

озері Кричевиццькому за формулою: 

Wo = (So/Nn)×Kn                                      (4.2.5), 

де Wo – екологічно допустима місткість озер. комплексів; So – площа озера;  

Nn – нормативний коефіціент навантаження; Kn – понижуючий коефіцієнт 

навантаження на озерний комплекс (0,2) [88, с. 182]. 

Величина екологічно допустимої місткості відпочивальників становить 

422 особи. Нині, навіть у спекотний літній вихідний день кількість 

відпочивальників тут не перевищує 50-60 осіб, що вказує на потенціал  

розвитку зони стаціонарної рекреації на березі цього озера. Якщо допустити, 

що при цьому кількість рекреантів зросте до 400 осіб, то слід розрахувати і 

площу пляжних територій виходячи зпотреб запроектованих оздоровчо-

відпочинкових закладів за формулою: 

Sn=W×Kan×Ns                                      (4.2.5.), 

де Sn – орієнтовна розрахункова площа пляжної території; 

W – орієнтовна ємність закладу відпочинку, наметового містечка; 

Kan – коефіцієнт одночасного завантаження пляжу; 

Ns – нормативна площа пляжу на особу (8 м²). 

Вона дорівнюватиме 2560 м², це на 200 м² менше, ніж є зараз. На інших 

озерах, крім Поворського (чиста вода, зручні підходи і пляж площею близько 

800 м²), цей вид рекреації обмежений або неможливий. 

Аналіз рекреаційної цінності ПНПП свідчить про сприятливі перспективи 

розвитку екологічного, спортивно-оздоровчого, пізнавального та сільського 

туризму. „Екологічний стан ландшафтів є головною природною передумовою 

туристично-рекреаційної діяльності” [29, с. 188]. Насамперед, це стосується 
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екотуризму орієнтованого на довготривале збереження природного довкілля, 

гармонійне поєднання людини, природного середовища та рекреаційної 

інфраструктури, науково-пізнавальне освоєння природного різноманіття 

[115]. Для розвитку туризму в ПНПП „Лісова пісня” необхідно організувати 

управління рекреаційною діяльністю, регулювання відвідування території; 

створити рекреаційні структурні підрозділи та рекреаційно-туристичну 

інфраструктуру; формувати в туристів та місцевих жителів дбайливе 

ставлення до природної і культурної спадщини; розробити туристичні 

маршрути та еколого-пізнавальні стежки (див. п. 4.4. та додаток У). 

Туристична діяльність повинна організовуватися відповідно до 

проведеного нами функціонального зонування ПНПП „Лісова пісня”, яке 

враховує екологічний стан та рекреаційну місткість ландшафтів. Для 

організованого туризму, відпочинку та оздоровлення населення, огляду 

пам’ятних місць, інших видів рекреаційної діяльності в ПНПП „Лісова пісня” 

виділяється 38,4 % його площі (зони регульованої і стаціонарної рекреації). 

Важливою є роль місцевого населення в розвитку рекреації та туризму в. НПП. 

Розвиток сільського туризму сприяє самозайнятості населення, дозволяє 

зробити відпочинок оригінальним, пізнавальним, а головне оздоровчим. Для 

цього наявні такі передумови: 1) бажання місцевих жителів приймати туристів 

(згідно нашого опитування – 68 % господарств Скулина і 62 % Черемошного); 

2) можливість ознайомлення з фольклором, звичаями, побутом та участі у 

традиційних заняттях поліщуків, цікавих мандрівках екологічними стежками,  

кінних подорожах та сплавах на човнах по Турії та Стоходу; 3) зручний під’їзд 

з Ковеля – найбільшого транспортного вузла Волині; 4) невисока вартість 

проживання і відпочинку; 5) можливість споживання натуральних продуктів з 

екологічно чистого району (вирощених чи зібраних власноруч); 6) можливість 

риболовлі на озерах, збору грибів та ягід в поліських лісах; 7) можливість 

участі в полюванні на пернату дичину у відповідний сезон. 
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З огляду на обмежені економічні можливості більшості громадян, 

погіршення здоров’я населення через забруднення довкілля, збільшення 

стресових ситуацій рекреаційна цінність ПНПП „Лісова пісня” зростає. 

Близькість до м. Ковеля залучить до відпочинку тут більше українських та 

іноземних рекреантів. Агросадиби в селах Тойкут, Скулин, Черемошне 

приваблюють естетикою оформлення, культурною та народознавчою 

складовою. База відпочинку „Володар” на березі Кричевицького озера 

віддалена від міської цивілізації дозволить повноцінно відпочити на лоні 

природи, порибалити. Сільський туризм може стати провідним в рекреаційної 

діяльності ПНПП „Лісова пісня” [146]. Успішність туристичного бізнесу селян 

залежить від чистоти та привабливості довкілля. Відтак, охорона природи стає 

економічно вигідною і прибутковою. Створюється можливість зростання 

добробуту сільських жителів за рахунок надання ними туристичних послуг. 

Сільський туризм може поєднуватись з пізнавальним. З агросадиб 

починаються еколого-пізнавальні маршрути, де пізнавальна складова виконує 

ще й функцію духовного розвитку людини [146, с. 82], дозволяє доторкнутися 

до поетичних джерел натхнення Лесі Українки [60, с. 12], архітектурно-

історичних та сакральних памʼяток. Перспективним є поєднання сільського 

туризму зі спортивно-оздоровчим (маршрути до озер, річок, спортивна 

рибалка). Бренд „Лісова пісня” сьогодні визначають щорічні поетичні свята в 

урочищі Нечимне, музей та трьохсотлітній Лесин дуб на його території, озеро 

Нечимне, яке перетворюється на болото (дод. Я). Джерело духовності і 

культури українців, не повинне зникнути з лиця Землі. Проведені нами 

дослідження вказують на необхідність та шляхи  відновлення озера [71, с. 55]. 

Зміна статусу заповідання та визнання ролі оберегу національної історії та 

культури сприятиме швидшому відновленню озера та збереженню усього 

масиву мальовничих ландшафтів, що об’єднає новий НПП „Лісова пісня”. 

Його створення дозволить регламентувати природокористування, відкриє нові 

можливості для розвитку рекреації і туризму у цьому нині депресивному 

регіоні.  
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4.3. Організація науково-дослідної роботи в межах ключових ділянок 

 

Наукові дослідження у НПП „Лісова пісняˮ повинні стати одним з 

пріоритетних напрямів діяльності оскільки сприятимуть вирішенню 

багатопланової проблеми охорони довкілля.  Науково-дослідна робота тут має 

на меті вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження 

за змінами екосистем та екологічного прогнозування, розробку наукових 

основ охорони, відтворення і використання природних ресурсів та особливо 

цінних обʼєктів [156], відповідно до законів України „Про природно-

заповідний фонд Україниˮ, „Про наукову і науково-технічну діяльністьˮ, „Про 

наукову і науково-технічну експертизуˮ, „Про науково-технічну інформаціюˮ, 

Положення про організацію наукових досліджень у заповідниках і НПП 

України, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища та ядерної безпеки України від 10.11.1998 № 163 та 

Положення про наукову діяльність заповідників та національних природних 

парків України, затвердженого наказом Міністерства екології та природних 

ресурсів України від 09.08.2000 № 103.  Основні напрями наукових досліджень 

визначаються у наукових програмах, темах, окремих планах науково-

дослідних робіт, що затверджуються в установленому порядку. Для ведення 

наукових досліджень в НПП „Лісова пісняˮ має бути створюється відповідний 

науковий структурний підрозділ – науковий відділ. Основною формою 

узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень на території 

НПП „Лісова пісняˮ стане його Літопис природи [2].  

Стратегічними напрямами у відтворенні природи НПП „Лісова пісняˮ є: 

- відтворення лісових і водно-болотних екосистем;  

- активна охорона червонокнижних і рідкісних рослинних угруповань;  

- відновлення фауни природних комплексів;  

- ренатуралізацію водно-болотних угідь.  

Наукові розробки раціонального використання природних ресурсів 

передбачають, відповідно до визначених об’ємів і встановлених лімітів, 
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виконання господарських заходів і використання деревини, рекреаційних 

ресурсів, продукції побічних лісових користувань, меліоративний вилов риби, 

видобування сапропелю тощо. Із цільових заходів зі збереження та 

відтворення біорізноманіття у НПП „Лісова пісняˮ актуальні - охорона 

низькоберезових угруповань, занесених до Червоної книги України, 

локалітети якої у регіоні небагаточисельні і перебувають близько південної 

межі ареалу поширення та реалізація „Програми відновлення корінних 

дубових деревостанів у лісових екосистемах”, затвердженої Державною 

службою заповідної справи Мінприроди. Необхідно налагодити наукову 

співпрацю з найближчими НПП – Шацьким та „Прип'ять-Стохідˮ, долучитися  

до міжнародного проекту „Включення питань змін клімату в управління 

вразливими екосистемами: природно-заповідні території Полісся, Українаˮ 

(діє в НПП „Прип'ять-Стохідˮз 2011 р.), що здійснюється за підтримки 

Європейського союзу. Враховуючи те, що з 2009 р. частина ПНПП (заказник 

„Стохідˮ) увійшла до Рамсарської трансграничної території міжнародного 

значення „Прип'ять-Стохід-Прастирˮ (водно-болотне угіддя  площею 38 856 

га в центрі урбанізованої Європи) слід розвивати міжнародну наукову 

співпрацю. Нові наукові дані отримані в НПП „Лісова пісняˮ сприятимуть 

впровадження концепції створення і розширення міжнародного біосферного 

резервату ЮНЕСКО „Західне Поліссяˮ, що матиме велике значення для 

виконання європейської програми гармонізації площ природоохоронних 

територій та обʼєктів  для створення транскордонного екологічного коридору 

[54]. 

Першочерговим завданням науково-дослідної роботи є розробка Проекту 

організації території НПП „Лісова пісня”, охорони, відтворення та 

рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів. 

Відсутність такого Проекту створює проблеми щодо збалансованого 

багатоцільового використання території. Нині з 46 існуючих НПП України 

далеко не всі мають розроблену Проектну документацію, яка передбачає 

диференційований режим використання та організацію території парку. Для 
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території ПНПП „Лісова пісня” нами було здйснене функціональне зонування, 

що є вагомим внеском в розробку вище згаданого Проекту. Воно вимагатиме 

удосконалення у звʼязку з дообстеженням території, часовими та 

антропогенними змінами, рекомендаціями МСОП. Відповідно, необхідними 

будуть регулярні наукові дослідження, що попереджують ризики рекреаційної 

дигресії природних ландшафтів, відстежують динаміку ландшафтів, фіксують 

стан та зміни рекреаційної місткості. Актуальною для ПНПП „Лісова пісня” 

залишатиметься проблема розробки науковообгрунтованих заходів з 

розширення заповідної зони та формування цілісного екологічного ядра. 

Виняткове значення матиме створення ГІС- моделей ПНПП та роботи з 

екологічного менеджменту.  

Найбільший науковий інтерес викликають ключові ділянки НПП, які 

виділяються найбільшим біорізноманіттям та щільністю популяцій, наявністю 

рідкісних і зникаючих видів, унікальних природних об’єктів. Перспективи 

науково-дослідної роботи в межах ключових ділянок ПНПП „Лісова пісня ” 

пов’язані з їх глибоким ландшафтно-екологічним аналізом, що має бути: 

„…ландшафтознавчим за змістом і екологічним за напрямком, за кінцевими 

цілями” [68, с. 63]. Метою такого аналізу, як стверджує  А. В. Мельник: „…є 

пізнання сучасного стану регіональних ПТК, оцінка його з точки зору 

екологічних потреб людини та обґрунтування шляхів оптимізації екологічних 

функцій геокомплексів” [68, с. 63]. Враховуючи вищезазначене та виходячи з 

конкретних завдань до основних напрямків науково-дослідної роботи в межах 

ключових ділянок ПНПП „Лісова пісня” слід віднести: 

- проведення повної нвентаризації всіх природних комплексів, їх компонентів, 

окремих природних об’єктів; 

- виявлення природних комплексів, найбільш характерних для парку, 

еталонних геосистем і відповідних їх аналогів на прилеглих територіях з 

метою організації споріднених досліджень та постійного моніторингу;  

- спостереження за природними процесами, ведення Літопису природи– 

основного документу, який реєструє явища і зміни, що проходять як за 
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- природних умов, так і антропогенних; 

- вивчення структури і закономірностей функціонування природних 

комплексів, діяльності окремих груп організмів і видів, впливу на них 

факторів середовища; 

- розробка наукових рекомендацій, направлених на збереження і відновлення 

генофонду заповідних природних комплексів. 

Ключовими ділянками ПНПП „Лісова пісня” є вже існуючі об’єкти ПЗФ 

– заказники та памʼятки природи характеристики яких подані у п. 4.1. 

Організація в них детальних ландшафтно-екологічних наукових досліджень 

необхідна для розробки прогнозів стану ландшафтів та екологічних основ 

оптимізації використання їх природних ресурсів, а також рекомендацій з 

управління ландшафтами та нормативів раціонального природокористування. 

В наукових дослідженнях за програмою Літопису природи особлива увага має 

приділятися вивченню рекреаційного та господарського впливу на ландшафти 

парку з метою визначення їх стійкості і оптимізації навантажень. Всі проведені 

дослідження, згідно п. 3.3  „Положення про організацію наукової діяльності в 

заповідниках і національних природних парках України” [156] мають 

завершуватися природоохоронними рекомендаціями. Літопис природи 

ведеться в установленому порядку за Програмою Літопису природи для 

заповідників та НПП. В Україні роботи щодо Літопису природи проводяться 

відповідно до „Програми Літопису природи для заповідників та національних 

природних парків України” під загальною редакцією Т. Л. Андрієнко [2]. 

Пропонована у ній рубрикація включає: 1) загальні відомості (розміри і межі 

території, зонування, об'єкти інфраструктури, інші відомості); 2) наукові 

полігони (пробні та облікові площі, ключові ділянки, постійні  та тимчасові 

маршрути, відомості про закладені стаціонари,  їх опис та ін.);  3) абіотичне 

середовище (рельєф, грунти, клімат, гідрологія);  4) рослинний світ - флора, (в 

т. ч. нові види і місця зростання раніше відомих видів, рідкісні і зникаючі в 

включені до Червоної книги України, Європейського червоного списку, 

Бернської конвенції, ендемічні, реліктові види) та рослинність (сезонна 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
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динаміка рослинних угруповань, флуктуація складу, продуктивність, 

відхилення від норми в житті видів і угруповань); 5) тваринний світ 

(інвентаризація фауни, чисельність фонових видів тварин-дані по динаміці 

чисельності окремих видів різних систематичних груп, екологічний 

моніторинг фонових і рідкісних видів тварин – біотопічне розміщення, 

сезонність харчування, структуру популяції, плодючість і виживання 

потомства, смертність, сезонність життя, поведінку тварин); 6) збереження 

видів рослин і тварин, природних середовищ, внесених до чинних в Україні 

міжнародних переліків; 7) календар природи; 8) антропогенний вплив; 9) 

аналіз результатів і перспективи наукових досліджень (результати досліджень 

по головних напрямках, висновок про наукові досягнення, результати 

досліджень за темою Літопису природи і спеціальними науковими темами, 

перелік наукових співробітників та список робіт, в яких використані 

матеріали, отримані на заповідних територіях). 

Пропоноване вашій увазі дослідження дає досить повне уявлення за 

більшістю рубрик Літопису, але потребує деталізації, уточнення, розкриття 

низки питань функціонування геосистеми ПНПП. А оскільки вона перебуває 

у безперервному розвитку, в межах ключових ділянок ПНПП „Лісова пісня” 

доцільно організувати наукові дослідження за Програмою фонового 

екологічного моніторингу [127]. Зокрема, це „абіотичний моніторинг” - 

дослідження змін гідрометереологічних показників та визначення вмісту 

шкідливих речовин у повітрі, воді та грунті; „біотичний моніторинг” – 

спостереження за видами, чисельність яких понижується; моніторинг 

зворотної реакції біоти на вплив забруднених речовин, що полягає у 

визначенні коефіцієнту розмноження виду при різних рівнях забруднення 

середовища і фіксованих інших екологічних умовах. В ряді праць моніторинг 

передбачають проводити на базі вивчення функціональних характеристик 

еталонних природних комплексів в порівнянні з антропогенними 

модифікаціями на прилеглих територіях [14, 79, 87, 127, 131]. Організація 

моніторингових досліджень на ключових ділянках ПНПП „Лісова пісня” 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8E%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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вимагає враховування як просторово-часових змін самих екосистем у його 

межах, так і тенденцій глобальних змін біосфери. Завданнями такого 

моніторингу є відображення фонового, еталонного стану навколишнього 

природного середовища, диференціації ландшафтів, ступіні їх антропогенної 

трансформації. Він має стати складовою частиною державної системи 

моніторингу навколишнього природного середовища України. Для цього в 

межах території ПНПП „Лісова пісня” нами визначалися місця розташування 

як фактично існуючих так і перспективних ключових ділянок  (п. 4.1), для яких 

передбачається: створення докладних ландшафтних (на рівні фацій) та 

спеціальних екологічних карт; екологічних профілів, закладання пробних 

площ. Вони репрезентуватимуть все різноманіття природних комплексів  

ПНПП, їх просторово-часові особливості, що важливо для організації 

стаціонарних комплексних досліджень. В перспективі – створення 

комп’ютерного банку даних з ландшафтним, екологічним, ботанічним, 

зоологічним, рекреаційно-туристичним та іншими аналітичними блоками. 

Основні напрями подальших наукових досліджень на території НПП 

„Лісова пісня” визначаютимуться з урахуванням програм і планів науково-

дослідних робіт, які затверджуються Національною академією наук України 

та центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього 

природного середовища. Згідно статті 42 Закону України  „Про природно-

заповідний фонд” для ведення наукових досліджень у складі адміністрації 

новоутвореного НПП будуть створені відповідні наукові підрозділи. „Для 

вирішення наукових і науково-технічних проблем у природних заповідниках, 

біосферних заповідниках, НПП, ботанічних садах створюються наукові або 

науково-технічні ради, до складу яких включаються провідні науковці та 

фахівціˮ [151]. Наукові дослідження на території НПП „Лісова пісня” можуть 

здійснюватись науково-дослідними установами на основі єдиних програм і 

планів, їх координацію здійснює Національна академія наук України разом з 

центральним органом виконавчої влади в галузі охорони природи. На 

ключових ділянках НПП „Лісова пісня” (заповідна зона) повинні 
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використовуватись лише методи збору первинного матеріалу, що не 

порушують або мінімально порушують природу, але дозволяють отримати 

надійні дані. Спостережені явища з малюнками, картосхемами, графіками, 

заносять до Літопису природи, який складають у чотирьох примірниках. Для 

ключових ділянок НПП „Лісова пісня” необхідні: 

- інвентаризація флори, фауни, цінних геоморфологічних та гідрологічних 

утворень, об’єктів історико-культурного призначення, формування бренду 

„Лісова пісня”; 

- ведення екологічного моніторингу, дослідження динаміки рослинного 

покриву і тваринного світу, клімато-синоптичних ситуацій, антропогенної 

порушеності ландшафтіів, фенологічних стадій еволюції природи; 

- обґрунтування принципів і напрямків подальшого вдосконалення структури 

парку в контексті формування національної екологічної мережі та 

збереження духовної спадщини нашого народу. 

Відповідно, найбільш актуальними, на наш погляд, темами науково-

дослідних робіт  стануть наступні: 

- відтворення рідкісних видів флори і фауни в НПП „Лісова пісня”; 

- сучасний стан та трансформаційні процеси в гідробіоценозах водойм 

західного регіону України, їхня охорона та раціональне використання; 

- проблема збереження та раціонального використання  урочища Нечимне;  

- експериментальне вирощування рідкісних, реліктових видів, виявлення 

динаміки їх розвитку та відтворення на території НПП „Лісова пісня”;  

- гриби та хвороби, що викликають ураження лісових деревних порід; 

- фауністичне різноманіття екосистем НПП „Лісова пісня”та їхня стійкість до 

антропогенних впливів; 

- моніторинг вмісту радіоактивних елеиентів, важких металів, токсичних 

сполук у лікарських рослинах, ягодах, грибах НПП „Лісова пісня”; 

- моніторинг багатофакторних впливів та синергетичних ефектів на 

екосистеми НПП „Лісова пісняˮ; 

- еколого- господарський стан Кричевицької меліоративної системи; 
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- проблеми і перспективи функціонування белігеретивних ландшафтів у межах 

НПП„Лісова пісняˮ (Поворський полігон); 

- оцінка наслідків рекреаційного впливу на природні комплекси НПП „Лісова 

пісня”(урочище Забілля). 

Нагальними завданнями наукового відділу НПП стануть наступні:  

- зібрати робочий та науковий гербарій, фото тварин і рослин, які б найбільш 

повно показували біорізноманітність НПП „Лісова пісня”; 

- провести детальну інвентаризацію рідкісних видів в межах парку з 

використанням ГІС-технологій та з поступовим формуванням бази даних. 

- створити розсадник з відтворення рідкісних видів флори парку;  

- організувати проходження учбово-навчальної практики студентів СНУ ім. 

Лесі Украхнки на базі новоствореного НПП „Лісова пісня”; 

-  на території парку  провести Державний Кадастр з обліку територій ПЗФ за 

формою 1 ДКПЗФ „Картка первинного обліку територій та об’єктів ПЗФ”;  

- оновити паспортизацію водно-болотних угідь Міжнародного значення 

(заказник „Стохід”) відповідно до Рамсарської конвенції;  

- підготувати наукові матеріали з покращення санітарного стану лісів НПП;  

- розробити менеджмент-план, щодо розвитку інфраструктури туризму та 

рекреації на території НПП„Лісова пісня”;  

- організувати моніторинг  на ключових ділянках  НПП „Лісова пісня”; 

- дослідити сучасний стан популяцій рідкісних видів рослин, що занесені до 

Червоної книги України (закласти пробні ділянки для вивчення просторового 

розміщення, чисельності та вікової структури популяцій). 

Науковим куратором даного парку має стати Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі Українки. Тут варто створити біолого-

географічний стаціонар вище згаданого університету. Це сприятиме 

збільшенню обсягу і тематики досліджень, поліпшенню якості практичної 

підготовки спеціалістів. Результати досліджень проведених на стаціонарі та в 

межах ключових ділянок на практиці можуть бути використанв на наступних 

рівнях: а) Міністерства екології та природних ресурсів України (програма 
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збереження біорізноманіття для відтворення природних ресурсів, підвищення 

рекреаційного потенціалу в межах Західного Полісся); б) обласної та районної 

держадміністрації, місцевих органів самоврядування (своєчасне прийняття 

управлінських рішень з питань екологічної безпеки та соціально-економічного 

розвитку регіону); в) адміністрації НПП „Лісова пісня” (проведення 

практичних природоохоронних заходів та розвиток екологічного туризму, 

спрямованих на поліпшення природного стану екосистем); г) Міністерства 

сільського господарства і ВО „Волиньліс“ (формування оптимальної 

екологічної політики та розвитку сільського та лісового господарства регіону). 

Вирішувати багатопланові проблеми охорони природи Волинського 

Полісся в цілому і території ПНПП зокрема треба, як на основі вище 

окреслених довгострокових планомірних комплексних досліджень, так і на 

основі розвитку загальнодержавних та міжнародних програм. Особливо 

актуальною для ПНПП є програма ЮНЕСКО з розвитку транскордонного 

резервату ˮЗахідне Поліссяˮ, яка передбачає його розширення за рахунок 

нових перспективних територій. З огляду на стратегічні аспекти 

природоохоронної діяльності НПП „Лісова пісня”, як потенційної частини 

трилатерального біосферного резервату „Західне Полісся” доцільно було б за 

участю фахівців із Польщі і Білорусі та за фінансової підтримки міжнародних 

фондів здійснити розробку та реалізацію таких природоохоронних проектів: 

1) ренатуралізація водно-болотних угідь озера Сліпе 2-ге; 2) відновлення 

гідрологічного режиму озера Нечимне (Скулинська сільрада); 3) визначення 

точкових гранично-допустимих рекреаційних навантажень на озерах 

Кричевиіцьке та Поворське, які використовуються для відпочинку, 

запровадження гідрохімічного та бактеріологічного моніторингу; 4) оцінка 

чисельності та комплекс заходів зі збереження глобально вразливого виду 

Європи – прудкої очеретянки, водно-болотних видів – деркача, великого 

кроншнепа,, сірого журавля; 5) вирішення пріоритетів ведення сільського 

господарства з вирощування екологічно чистої продукції рослинництва і 

тваринництва. 
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4.4. Організація еколого-освітньої діяльності  

 

Еколого-освітня робота в НПП „Лісова пісня” має бути організована 

відповідно до Положення „Про еколого-освітню діяльність заповідників і 

національних природних парків Україниˮ затвердженого наказом 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної 

безпеки України № 140 від 21.09.1998, шляхом: формування на базі  НПП 

„Лісова пісня” центру підготовки кадрів у сфері екологічної освітньо-виховної 

роботи; ведення пропагандистської діяльності; співробітництва з установами, 

організаціями природоохоронного спрямування, в т. ч. з навчальними 

закладами; співпраці з громадськими, державними та міжнародними еколого-

освітніми організаціями; створення природознавчого музею-виставки; 

організації масових еколого-освітніх заходів тощо. Серед основних 

перспективних напрямів роботи НПП„Лісова пісня”:  

- екологічне навчання (робота зі шкільною молоддю на уроках екології, 

створення шкільних лісництв та екологічних гуртків, запровадження 

конкурсів і вікторин, екологічних акцій тощо);  

- екскурсійна діяльність, екологічний туризм за маршрутами еколого-

пізнавальних стежок, робота з місцевим населенням та відвідувачами в плані 

збереження національної природничої  та культурної спадщини;  

- співпраця з неурядовими національними та міжнародними організаціями; 

пропагування екологічних знань через засоби масової інформації;  

- видавнича діяльність.  

На території ПНПП „Лісова пісня” можна побачити різноманітні 

екосистеми та біоценози, усі типи боліт [137, с. 524], зустріти червонокнижні 

види рослин і тварин, побачити наслідки антропогенного впливу. Оберігати 

природу і дати можливість ознайомитися з нею – це еколого-освітня функція 

НПП. Еколого-освітня діяльність НПП здійснюється з метою забезпечення 

підтримки природно-заповідної справи широкими верствами населення, є 

надзвичайно важливим чинником у діяльності цих установ, сприяє вирішенню 
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регіональних екологічних проблем, підвищенню екологічної свідомості і 

розвитку екологічної культури населення [157]. Відповідно, основним                                           

завданням екологічної освіти та виховання ПНПП „Лісова пісня” є 

формування у населення сучасних уявлень про роль і значення збереження 

ландшафтного та біорізноманіття однієї з ключових ділянок національної 

екомережі та екологічно збалансованого стійкого розвитку. Найбільш 

перспективним напрямком еколого-освітньої діяльності є робота з дітьми та 

молоддю. Діти з задоволенням беруть участь в екологічних іграх, заняттях на 

природі, екскурсіях. Прикладами вдалих загальнонаціональних еколого-

освітніх заходів із широким залученням дітей та молоді є День Довкілля, День 

Землі, „Парки тисячоліть”, „Марш парків”, „До чистих джерел” тощо. Як 

показав досвід низки вітчизняних НПП [15; 30], доцільною у рекреаційній зоні 

ПНПП „Лісова пісня” стане організація та проведення спільно з обласним 

еколого-натуралістичним центром влітку екологічного наметового табіру-

експедиції. Однією з основних цілей такого табору є виховання у дітей 

відчуття унікальності і вразливості дикої природи та персональної 

відповідальності за її охорону. В канікулярні періоди на території ПНПП 

„Лісова пісня” варто організувати виїздні заняття екологічного та 

краєзнавчого гуртків станції туристів та еколого-натуралістичний центру. У 

роботі літнього екологічного табору зможуть брати участь учні і студенти, які 

збирають матеріали для курсових і дипломних робіт та здійснюють практичну 

природоохоронну роботу. Тут велике поле діяльності і для слухачів та членів 

Малої Академії наук. Власне, з дослідження частини ПНПП „Лісова пісня” – 

заказника „Нечимне”, яке було проведене дисертантом (тоді ще слухачем 

Волинської філії МАН України) у 2005-2006 рр. і розпочалася робота з 

вивчення передумов організації цього парку. Робота екологічного табору на 

базі ПНПП „Лісова пісня” дозволить ефективніше впливати на світогляд дітей, 

використовуючи емоційний та інформаційний вплив. При цьому слід 

використати такі форми занять, як екскурсії екологічними стежками та 

туристичними маршрутами парку, екологічні ігри та конкурси, навчання 
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практичним навичкам польових наукових досліджень, бесіди, круглі столи, 

лекції. Традиційними заняттями є засвоєння навичок поведінки в природних 

умовах, орієнтування на місцевості, користування туристським 

спорядженням, спостереження цікавих явищ природи тощо. 

З метою подальшого розвитку еколого-освітньої діяльності наказом 

Державної служби заповідної справи України №1 ДС від 04.01.2005 року 

затверджено Концептуальні засади еколого-освітньої діяльності в природно-

заповідних установах України. Документ визначає наступні форми та методи 

екологічної освіти: робота із засобами масової інформації; рекламно-

видавнича діяльність; виготовлення аншлагів, листівок, плакатів, кіно- та 

відеопродукції; організація музеїв, візит-центрів; розробка та прокладення 

екологічних стежок; організація та проведення семінарів, екскурсій, виставок, 

свят, проведення маршу парків тощо; проведення комплексних 

природоохоронних кампаній; розвиток екологічного туризму, в т. ч. – 

шкільних екологічних таборів, експедицій, шкіл молодих екологів тощо [153]. 

Базою еколого-освітньої діяльності у ПНПП „Лісова пісня”  стала 

Скулинська загальноосвітня школа – флагман еколого-краєзнавчого руху 

Волині. Багато шкіл України послуговуються досвідом учнівського лісництва 

Скулинської ЗОШ, яке  діє з 1993 року. Зокрема, результатами впровадження 

„Програми відновлення дубових деревостанів...” шляхом активної охорони 

дуба. Вони засвідчили, що склад насаджень, де застосовано метод активної 

охорони дуба, наблизився до оптимального. Дуб набув якості головної 

лісотвірної породи. Внаслідок реформування просторової екологічної ніші у 

насадженнях посилилась роль підгінних порід і чагарникового ярусу.Учні 

шкіл району беруть активну участь у проведенні конкурсів на кращий 

малюнок, твір, вірш на природоохоронну тематику, допомагають в 

благоустрої зелених зон. 

Організація екологічних стежок та еколого-пізнавальних екскурсій – 

найбільш  перспективна форма еколого-освітньої діяльності в межах ПНПП 

„Лісова пісня”. Вона підвищує рекреаційну місткість території, оскільки 
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прокладання стежки дозволяє концентрувати на ній 95% рекреантів, що 

істотно зменшує навантаження на решту території і забезпечує оптимальне 

поєднання рекреації з охороною природи. Як зазначається в „Положенні про 

еколого-освітню діяльність заповідників і національних природних парків 

Україниˮ: „Організація екологічної стежки передбачає наступні дії: вибір 

місця та домовленість (угода) з землекористувачами; розробку маршруту; 

облаштування стежки; контроль за станом стежки. Екскурсія не повинна 

тривати більше години. Оптимальна довжина стежки – 2-3 км. Бажано, щоб 

стежка мала форму петлі з початком і кінцем в одній точці…” [153]. Важливий 

елемент екологічної стежки – інформативність. Складання опису маршруту, 

що включає коротку характеристику всього маршруту з указанням природних 

перешкод, напряму руху, відстані між місцями огляду, є першочерговим 

завданням організації екологічних стежок на цікавих ділянках ПНПП. Згодом, 

складаються ілюстровані путівники-буклети у яких подаються загальні 

відомості та правила поведінки на стежці. Екологічні стежки маркуються, їх 

обладнують інформаційно-охоронними знаками встановленого зразка. 

Розробляючи еколого-пізнавальні стежки в ПНПП „Лісова пісня” 

дисертант виходив з того, що їх маршрути мають проходити ділянками зі 

значим ландшафтним та біологічним різноманіттям, високою естетичною 

цінністю, переважно в зоні регульованої рекреації зі спогляданням 

характерних для Волинського Полісся природних та історико-культурних 

ресурсів та умов. Це дасть змогу ознайомитись не тільки з флорою та фауною, 

а й з усім комплексом природних та культурних  цінностей геосистеми ПНПП 

„Лісова пісня”. Такі маршрути виконуватимуть екологічну, культурну, 

соціальну, пізнавальну, рекреаційну та освітню функції. Підвищити свою 

екологічну культуру та свідомість, ближче познайомитися з особливостями 

Лесиного краю [60, с. 79] дисертант пропонує пройшовши еколого–

пізнавальними стежками за такими маршрутами (див. схеми додатку У): 

а) маршрут № 1 „Колиска „Лісової пісні :  вхід до заказника „Нечимне”–

Лесин дуб ”– місце проведення літературно-мистецьких свят – лучний та лісо-
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болотний біоценози – озеро Нечимне – музей „Лісової пісні”– вхід до 

заказника (кільцевий, протяжність – 1,8 км). Ознайомлення з типовими та 

рідкісними рослинами,різноманітними ландшафтами – джерелом творчого 

натхнення Лесі Українки, цінною природною та культурною спадщиною; 

б) маршрут № 2 „Урочище Забілля”:  база відпочинку „Володар” – озеро 

Кричевицьке – осушені луки – сирий вільшаник –- меліоративні канали з 

бобровими хатками та гатями – осушені торфяники – канал МК-3 – озеро 

Кричевицьке – зоокуточок „Володаряˮ (замкнутий кільцевий маршрут 

протяжністю – 2,8 км). Ознайомлення з наслідками меліорації, водною і 

болотною фауною, зоокуточком, відпочинок на озері, спортивна риболовля; 

в) маршрут № 3 „Від Великого до Малого”: с. Черемошне–озеро Велике-

–типові лісові масиви–заплава озера Малого–храм у с. Черемошне (кільцевий, 

протяжність 2,3 км). Ознайомлення з лімнокомплексами, іхтіофауною, 

рідкісними рослинами, типовими біоценозами, сакральними памʼятками; 

г) маршрут № 4 „Прирічний”: Дмитріївська церква (с. Гішин) – заплава  

та стариці р. Турії – надзаплавна тераса – заказник „Прирічний” – с. Гішин 

(замкнутий маршрут протяжністю 2,6 км). Ознайомлення з ландшафтним та 

біологічним різноманіттям терасованої та заплавної рівнини річки Турії, 

мальовничими краєвидами долини, найдавнішою пам’яткою дерев’яної 

архітектури Волині (1567 р.); 

д) маршрут № 5 „Скулинський”: с. Скулин – монумент борцям за волю 

України – ландшафтний заказник „Скулинський” – ботанічний заказник  

„Лісова дача” – братська могила радянських воїнів-визволителів Ковеля – 

Скулинське лісництво – с. Скулин (замкнутий. протяжність 2,8 км, а з.заходом 

на г. Вопшар – найвищу точку ПНПП – до 5,8 км).Ознайомлення з лісовими 

біоценозами, типовими і рідкісними рослинами, краєвидами з вершин 

моренного горба, памʼятками новітньої історії. 

Вищезазначені маршрути ПНПП „Лісова пісня” дають змогу побачити 

популяції раритетних представників флори парку, цікаві гідрологічні, 

геоморфологічні об’єкти та найважливіші об’єкти історико-культурної 
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спадщини. Невелика  протяжність цих стежок та їх та доступність дає змогу 

раціонально вибрати час і використати можливість для прогулянки. 

Своєрідною екологічною рекламою ПНПП „Лісова пісня” можна вважати 

традиційний всеукраїнський пленер художників „Мальовничі плеса 

Волині”(урочище Забілля, вперше  у 2009 р.), зимовий фотопленер „Скарби 

волинського лісу-2011” присвячений її 140-річчю Лесі Українки, 100-річчю 

„Лісової пісні” та Міжнародному року лісів (урочище Нечимне, 2011 р.), 

визнання Кричевицького озера місцем проведення всеукраїнських та 

міжнародних змагань зі спортивної риболовлі (2015 р.), висвітлення у ЗМІ 

екологічного стану району доспідження, проблеми озера Нечимного 

журналістом і письменником – Степаном Скоклюком [108]. 

В перспективі, зі створенням НПП „Лісова пісня”, на першому етапі 

організації еколого-освітньої діяльності доцільно зосередитися на створенні 

еколого-освітнього відділу та інформаційного візит-центру, які дозволять 

найбільш повноцінно здійснювати організацію еколого-освітньої роботи, 

екологічних стежок, видання інформаційно-рекламної продукції тощо. На 

другому етапі необхідно приділити особливу увагу розвитку власної 

методичної бази для проведення ефективної еколого-освітньої роботи, 

розробляти власні методичні матеріали з врахуванням специфіки місцевих 

умов. На третьому етапі - систематична робота з місцевим населенням та 

відвідувачами, співробітництво з навчальними закладами, науково-

дослідними інститутами, органами державної влади та місцевого 

самоврядування, засобами масової інформації, тощо. В багатьох вищих 

навчальних закладах України вже готують  спеціалістів для такої роботи. Так 

у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 

ведеться підготовка за спеціальностями „Географія” та „Екологія та охорона 

навколишнього середовища”.  

Відділ екологічної освіти НПП „Лісова пісня” має забезпечити 

організацію екологічної, освітньо-виховної діяльності, цілеспрямованого 

впливу на світогляд, поведінку і діяльність населення з метою формування 
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екологічної свідомості та залучення його до примноження природної 

спадщини. Він сприятиме розвитку природоохоронного та екологічного руху, 

екологічного виховання шкільної та студентської молоді, поширенню нових 

методик екологічного виховання [157]. Відповідно, перспективними 

напрямками природоохоронної пропаганди для НПП „Лісова пісня” стануть: 

- ознайомлення з нормативно-правовими актами в галузі заповідної справи; 

- пропаганда ролі та значення організації НПП „Лісова пісня” у вирішенні 

проблем збереження довкілля та відновлення природних ресурсів регіону; 

- розповсюдження екологічних, біологічних, географічних, краєзнавчих, 

природознавчих знань про НПП „Лісова пісня”; 

- інформування про охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин; 

- організація Музею природи, наповнення експозицій, проведення екскурсій. 

Серед завдань діяльності відділу екологічної освіти новоутвореного НПП 

„Лісова пісня”: впровадження нових форм і методів екологічної освіти та 

виховання; сприяння у створенні та функціонуванні Черемошненського та 

Кричевицького шкільних лісництв, популяризація екологічних знань, 

формування фото-, кіно-, відеотек; прогнозування наслідків втручання 

людини в природу; організація екологічних акцій, конкурсів, семінарів, 

підготовка та випуск друкованої продукції про природоохоронну діяльність 

парку. Екологічна просвіта – має стати однм з пріоритетів НПП „Лісова пісня”, 

адже вона впливає на світогляд, поведінку, діяльність населення у напрямку 

формування екологічної свідомості. Згідно Концептуальних засад еколого-

освітньої діяльності [153] та наших рекомендацій робота НПП„Лісова пісня” 

в цій галузі плануватиметься за наступними напрямками: 1) екологічні акції та 

масові практичні заходи з охорони і збереження довкілля, („Чисті околиці”, 

„Марш парків”,„Посади дерево”, „Живе срібло”, „Допомога тваринам 

узимку”, „Птахи моєї батьківщини”); 2) активна пропагандистська 

природоохоронна діяльность (видання листівок, буклетів про НПП „Лісова 

пісня); 3) співпраця зі ЗМІ, інтернет-виданнями, громадськими об’єднаннями, 

органами місцевого самоврядування, природно-заповідними установами;  
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4) участь у фестивалях, виставках та інших форумах еколого-освітнього та 

природоохоронного спрямування; 5) ефективної роботи екологічного 

інформаційного візит-центру НПП та музею „Лісової пісні”; 6) організація і 

проведення систематичної роботи з учнями екологічних гуртків  шкіл  секцій 

Волинської обласної МАН; 7) створення екологічних стежок, робота з 

туристами та екскурсантами. 

Еколого-освітня діяльність у НПП „Лісова пісня” повинна  сприяли 

екологічно-збалансованому розвитку цієї частини Полісся, вихованню 

екологічної свідомості та екологічної культури населення. Підтримка  

заповідної справи широкими верствами населення - запорука збереження 

навколишнього природного середовища, створення нових природоохоронних 

об’єктів, зокрема, НПП „Лісова пісня”. Останнє стане поштовхом розвитку 

еколого-освітньої діяльності та екологічного туризму, активізує екологічну 

свідомість місцевих мешканців, долучить їх до природоохоронної роботи та 

сільського туризму, а в кінцевому підсумку сприятиме оптимізації відносин 

людини з природою, сталому розвитку регіону. Щодо питань вивчення і 

пропагування історико-культурної та природничої спадщини Західного 

Полісся НПП „Лісова пісня” має встановити тісні зв’язки з Волинським 

краєзнавчим музеєм та Державним природознавчим музеєм м. Львів, музеєм-

садибою Лесі Українки у с. Клолдяжне; розвивати співробітництво з 

молодіжними громадськими організаціями такими як волинська екологічна 

організація „Зелений край”, Всеукраїнська асоціація молодіжного 

співробітництва „Альтернатива „В” та  Міжнародне Громадське Об’єднання 

„Волинське братство”; районним відділом освіти (для розробки планів-заходів 

з проведення „Маршу парків”, екологічних вечорів, акцій, олімпіад).  
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Висновки до розділу 4 

 

1. Зонування території ПНПП „Лісова пісня” врахує контури 

індивідуальних урочищ ландшафтної карти, відноситься до поліцентричного 

типу і визначає наступний розподіл функціональних зон: заповідна зона 

становитиме  – 29,39 % площі; зона регульованої рекреації – 38,4%, зона 

стаціонарної рекреації – фактично 0,01%, господарська зона – 32,2 %.  

2. Висока рекреаційна цінність ПНПП „Лісова пісня” (флористично-

фауністична, ландшафтно-естетична, історико-культурна, природоохоронна 

та ін.) та значна гранично допустима рекреаційна місткість (51830 осіб) зони 

регульваної та стаціонарної рекреації ПНПП „Лісова пісняˮ вказує на великий  

рекреаційний потенціал, що є стимулючим створення НПП чинником.  

3. Вагомиими історико-культурними і меморіальними передумовами 

створення  НПП „Лісова пісня”  є наявність тут прославленого генієм великої 

Лесі Українки урочища Нечимне та цінних історико-архітектурних, 

переважно сакральних, пам’яток. Найбільш перспективними напрямками 

рекреаційно-туристичної діяльності в ПНПП є: пізнавальний, екологічний, 

спортивно-оздоровчий та сільський  туризм . 

4. Для ПНПП „Лісова пісня” головними напрямками наукових 

досліджень є: інвентаризація флори, фауни, цінних геоморфологічних та 

гідрологічних утворень, об’єктів історико-культурного призначення; 

дослідження динаміки природних комплексів та еволюції природного 

середовища;  обґрунтування шляхів подальшого  вдосконалення зонування та 

ландшафтної структури  для збереження природної і духовної спадщини.  

 5. До основних напрямків еколого-освітньої роботи у ПНПП „Лісова 

пісня’ слід віднести: екологічне навчання, створення екологічних стежок, 

організацію і проведення масових еколого-освітніх акцій і заходів, шкільних і 

студентських екологічних таборів, виїздних гурткових занять, інформаційно-

пропагандистської та просвітницької роботи з місцевим населенням, 

туристами, екскурсантами.  
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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 
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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 
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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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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

  

Любомльський

Ратнівський

Старовижівський

Любешівський

Камінь-
Каширський

Ковельський

Володимир-
Волинський

Локачинський

Ківерцівський

Луцький
Іваничівський

Горохівський

Рожищенський

Маневицький

Турійський

Ковель

ЛУЦЬК

11,3

21,550,3

11,9

40,1

13,1

12,1

24,4

6,9

19,8

5,9

18,4
12,0

20,0

6,6

15,0

14,6

24,6

4,0

17,6
0,7

10,8
49,1

22,15,5

22,2

3,5

11,6

3,2

12,2

0,02

12,8

Площі територій та об’єктів
природно-заповідного фонду
в межах адміністративних
районів Волинської
області

Умовні
позначення

Межі:

4,0

17,6

- адміністративних
  районів

- державного кордону

- площа об’єктів ПЗФ в тис. га

- кількість об’єктів ПЗФ
  на 1 тис. км

2

Частка
об’єктів ПЗФ

в межах
адміністративних районів

Волинської області:

- 66,3

- 27-35

- 7-11

- 4-7

- до 4

МАСШТАБ
1:1000000
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Додаток Б 
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Додаток В 

  

3 - 6 %

7 - 10 %

8 - 12 %

> 7 %

Частка

об’єктів ПЗФ
від площі

річкового басейну:

Межі:

р
. 
С

т
и

р

р. Стохід

р. Туріяр. Луга

р.
 В

и
ж

ів
кар.

 П
ри

п’я
т

ь

ЛУЦЬК

річкових басейнів

державного кордону

р. Прип’ять

Головного Європейського вододілу

МАСШТАБ

1:100000

Площі територій та об’єктів
природно-заповідного фонду
в межах річкових
басейнів
Волинської
області

Умовні

позначення

Ковель

ландшафтні

ботанічні

загально-
зоологічні

лісові

гідрологічні

загально-
геологічний

іхтіологічний

орнітологічний

Заказники:
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Додаток Г 
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Додаток Д 

Геологічна будова водозборів озер Сомин та Кричевицьке ПНПП 

,,Лісова пісня” 
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Додаток Е 

Профілі дерново-слабопідзолистих грунтів на водно-льодовикових пісках і 

супісках (а – у привододільній діянці водозбору оз. Кричевицьке; б – на схилі 

піщаного кар’єру на водозборі оз. Сомин )  
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Додаток Ж 

Розподіл опадів на території ПНПП “Лісова пісня” 

  

Місяці Х max Рік Х δ Cv Х min Рік 

Січень (І) 86,0 1970 31,2 17,48 0,56 3,6 1973 

Лютий (ІІ) 80,9 1966 33,3 18,26 0,54 0,3 1976 

Березень (ІІІ) 76,4 1994 30,0 16,15 0,53 3,0 1974 

Квітень (IV) 94,3 1999 38,9 19,59 0,50 3,9 1984 

Травень (V) 107,6 1973 55,8 24,82 0,42 10,7 1949 

Червень(VI) 250,1 1948 75,7 32,06 0,42 5,0 1963 

Липень (VII) 185,1 1955 82,5 38,02 0,46 8,4 1994 

Серпень (VIII) 177,1 1977 64,3 34,02 0,53 5,5 1951 

Вересень (IX) 145,4 1992 50,7 31,06 0,60 7,3 1955 

Жовтень (X) 192,6 1974 40,3 31,20 0,77 3,0 1951 

Листопад (XI) 87,5 1981 43,6 19,17 0,44 8,6 1975 

Грудень (XII) 74,9 1981 38,3 17,44 0,45 6,2 

1946, 

1972 

РІК 806,7 1948 581,1   331,6 1963 
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Додаток З 

Основні морфометричні та гідрологічні показники  озер в межах 

потенційного НПП “Лісова пісня”* 

*- за основу взято таблицю “Основні морфометричні та гідрологічні показники озер 

Волинської області 

 

  

№ 
Назва 

озера 

Басейн 

річки 

Макс. 

глиб., м 

Сер. 

глиб., 

м 

Ши-

рина, 

км 

Ши-

рина 

сер., 

км 

Дов-

жина, 

км 

S оз., 

га 

S водо-

збору, 

км2 

Об’єм 

озера, 

тис. м3 

1 Велике Стохід 3,25 1,57 0,22 0,16 0,25 4,4 6,3 70 

2 
Криче-

вицьке 
Турія 5,4 2,97 0,60 0,5 0,85 42,21 8,26 1254 

3 Мале Стохід 2,1 1,15 0,16 0,12 0,2 2,45 2,1 28 

4 Нечимне Турія 1,7 1,0 0,18 0,17 0,27 5,0 2,02 53,8 

5 Сомин Турія 2,7 1,5 0,62 0,41 0,68 28,13 3,87 430 

6 
Повурсь

ке 
Стоід 17.5 7,6 0,43 0,42 0,47 19,8 9,9 151 

7 
Межиліс

ьке 
Турія 4.3 1,8 0.13 0,10 0,15 1,4 0,9 25 

8 Сліпе 1 Стохід 1, 05 0,4 0,14 0,09 0,2 2,13 1,6 9 
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Додаток И 

Стислі підомості про види рослин ПНПП „Лісова пісня”, які занесені до 

Червоної книги України та їх локалітети 

№ Назва виду Стислі відомості про вид Локалітети в ПНПП 

1 2 3 4 

1 

Альдрованда 

пухирчаста 

(Aldrovanda vesiculosa 

L.). 

У мезо-, евтрофніих прісноводних 

малопроточ-них водоймах, з мулисто- 

торф’янистими донними від кладами 

утворює асоціацію Aldrovandetum 

vesiculosae, або в плаваючому ярусі 

ценозів асоціації Phragmitetum 

communis. Плейстофіт 

в старицях р. Турії 

біля с. Гішин та в 

озерах Сомин та 

Велике. 
 

2 

Баранець звичайний 

(Hyperziaselago (L.) 

Bernh). 

Багаторічна вічнозелена травяниста 

спорова рослина висотою 5-20 см, 

утворює поодинокі куртини та групи 

чисельністю до 10 

у заказнику „Лісова 

дача”. 

3 
Береза низька 

(Betulahumilis Schrank). 

Реліктова рослина, палеарктичний, 

бореальний, зникаючий вид. Місце 

зростання пов’язане з обез-водненими 

мезотрофними болотами Полісся, 

Розточчя. Зникає внаслідок осушення.  

на сфагновому плаві 

озера Нечимного та 

мезотрофному болоті 

в Скулинському 

лісництві  

4 

Булатка червона 

(Cephalanther aruвra 

(L.) Rich 

 

Родина зозулинцеві, багаторічна 

трав’яниста рослина висотою 25-50 см 

зі складною біологією розвитку, в 

популяції до 30-40 особин. Мезофіт 

в заказнику „Стохід”. 

5 

Булатка довголиста 

(Cephalanther 

alongifolia (L.) Fritsc 
h). 

Родина зозулинцеві, багаторічна 

трав’яниста рослина висотою 15-60 см зі 

складною біологією розвитку, в 

популяції до кількох сотень особин, 

квітки великі білі 

в заказнику „Стохід”. 

6 
Верба лапландська 

(Salix lapponiym L.). 

Бореальний євросибірський вид. 

Поширений в Пн. Європі, в Зх. та Ср. 

Сибіру, в Україні – на Поліссі, де через 

Ковель-Луцьк-Рівне-Новоград-Волин-

ський-Овруч на Поліссі проходить межа 

поширення виду 

біля озер Нечимне та 

Мале. 

7 
Верба чорнична (Salix 

murtilloides L.). 

Реліктовий субарктично-бореальний вид 

на південній межі ареалу. Трапляється 

на осоково-сфагнових болотах. Кущ 

висотою 30-100 см, гігрофіт 

біля озера Мале та в 

заказнику „Стохід”. 

8 
Вовчі ягоди пахучі 

(Daphnecnerum L.). 

Вид родини тимелевих, кущ висотою 10-

30 см, кквіти темно-рожеві, плід жовто-

бура шкіряна кістянка. Росте в сонових 

лісах з близьким заляганням крейди.  

у заказнику 

„Скулинський”. 

9 

Діфазіаструм 

сплюснутий 

(Diphasiastrum 

complanatum) 

Голарктичний вид на південній межі 

ареалу. Основні місцезростання цього 

виду в Україні зосереджені на Поліссі 

у сосновому лісі 

чорницево-

зеленомоховому на 

північ від с. 

Черемошне 
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1 2 3 4 

10 

Журавлина 

дрібноплідна 

(Oxycoccus microcarpus 

Turczex Rupr) 

Зростає на болотах, у рідколісних 

пухівково-чагарничково-сфагно- вих 

ценозах союзу Sphagnionmagellanici 

(Oxycocco-Sphagnetea), в еко- топах із 

верховим мало- розкладеним (5-15%) 

пухів-ково-сфагновим та торфом з pH 

4,1-4,8. Мезогігрофіт.  

біля озер Сомин та  

Межиліське, у 

заказнику 

„Скулинський”. 

11 
Коручка болотна 

(Epipactispalustris). 

Євразійсько-середземно- морський вид, 

зростає на торфо- вих болотах та 

заболо- чених луках. Скорочує своє 

поширення внаслідок осушення боліт.  

в заболоченому 

зниженні на терасі 

р.Турії неподалік с. 

Воля,  

12 

Коручка 

морозниковидна 

(Epipactishelleborine). 

Євразійський лісовий вид орхідеї. В 

Україні зустрічається майже по всій її 

території за винятком півдня степу. 

Характеризується адаптацією до різних 

екологічних умов — може зростати в 

чагарниках, на узліссях.  

 в дубово-сосновому 

лісі біля с.Гішин, у 

сосново-березовому 

лісі ландшафтного 

заказника 

„Скулинський”. 

13 

Коручка темно-

червона 

(Epipactisatrorubens). 

Євразійський вид орхідей, який 

трапляється на більшій частині України, 

але значно рідше, ніж попередній вид 

на ділянці старого 

дубово- соснового 

лісу в заказнику 

„Прирічний”. 

14 

Любка дволиста 

(Platanthera bifolia 

Rich). 

Зустрічається на післялісових луках, та 

у розріджених  лісах, на узліссях, в 

угрупованнях кл. Querco-Fagetea, 

Molinio-Arrhenatheretea. На Поліссі вид 

є компонентом немораль -них  грабових 

дібров та  дубо- во- соснових лісів. 

Мезофіт. 

в урочищі Забілля. 

15 
Лікоподіелла заплавна 

(Lycopodiella inundata). 

Голарктичний вид. В Україні зрідка 

трапляється на обводнених торфових 

болотах та на вологих пісках по террасах 

річок. Скорочує  поширення внаслідок 

осушення боліт та освоєння річкових 

долин.  

неподалік від села 

Черемошне в 

заболоченій 

улоговині  утворює 

значну за розміром 

популяцію. 

16 
Лілія лісова (Lilium 

martagon). 

Високодекоративна лісова рослина, має 

євросибірський ареал. В Україні зростає 

в листяних та мішаних лісах. Скорочує 

своє поширення внаслідок порушення 

лісових екотопів, зривання на букети та 

викопування цибулин. 

на ділянках  мішаних 

лісів Скулинського 

лісництва, в 

заказнику „Лісова 

дача”. 

17 
Осока дводомна (Carex 

dioica L). 

Євразійський вид, поширений у 

Північній та Середній Європі, в Сибіру. 

В Україні зростає на Поліссі ( Волинсь- 

кому та Малому), на Поділлі, у 

Лівобережному Лісостепу.  

в урочищі Нечимне 

18 

Пальчатокорінник 

м’ясочервоний 

(Dactylor 

hizaincarnata) 

Євразійський вид. Ця лучно-болотна 

орхідея є однією з найбільш пошире- 

них рослин цього роду, але страждає від 

осушення лук та боліт 

 

на торф’янистій луці,  

біля вільшняка в 

околицях села 

Черемошне 
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1 2 3 4 

19 

Пальчатокорінник 

плямистий (Dactylor 

hizamaculata). 

Європейський лучно-болотний вид, 

який в Україні трапляється виключно в 

лісовій зоні. Найбільш чисельним є на 

луках Карпат 

на торф’янистій луці 

разом з попереднім 

видом. 

20 

Пальчатокорінник 

травневий (Dactylor 

hizamajalis Hunt). 

Вологі луки, соснові та смерекові ліси, 

сфагнові торфовища місця його 

зростання. В угрупованнях кл. Molinio-

Arrhenatheretea та Querco-Fagatea,  

росте на кислих ґрунтах,  на луках (кл. 

Molinio-Arrhenathe retea). Мезогігрофіт. 

в урочищі Забілля. 

21 

Пальчатокорінник 

Фукса 

(Dactylorhizafuchsia 

(Druce)). 

Родина зозулинцеві, євразійський вид на 

південній межі ареалу. Багаторічна 

трав’яниста рослинп 20-30 см заввишки, 

суцвіття колосоподібне, квітки 

яснолилові. 

біля озера Мале та в 

заказнику „Стохід”. 

22 

Підсніжник 

сніжнобілий 

(підсніжник 

звичайний) 

(Galanthusnvaliis L.) 

Євролейсько-середземно- морський вид 

на північно-східній межі ареалу. Родина 

амарилісові. Багаторічна трав’янмста 

рослина 8-20 см заввишки з підземною 

цибулиною.   

в заказниках 

„Стохід” та 

„Прирічний 

23 
Росичка англійська 

(Droseraanglica Huds). 

Реліктова рослина третин- ного періоду. 

Основні місце зростання цього виду в 

Україні пов’язані зі сфагно -вими 

болотами Західного Полісся. Вид 

страждає від осушення боліт, скорочує 

своє поширення.  

. в заказнику 

„Нечимне” та біля 

озера Мале. 

24 

Плаун річний 

(Lycopodium annotinum 

L.). 

Голарктичний вид на південній межі 

ареалу. В Україні цей вид найбільш 

поширений в ялинових лісах Карпат,  

рідше зустрічається у лісовій зоні та в 

Лісостепу  

вологі соснові ліси 

заказника 

„Скулинський”, де 

він утворює 

фрагменти 

угруповань 

25 
Товстянка звичайна 

(Pinguicula vulgaris L.). 

Родина пухирникові, вид на південно-

східній межі аревлу. Багаторічна 

травяни ста комахоїдна рослина, 

квітконосне стебло безлисте з однією 

квіткою. Невеликі популяції по 10-15 

особин на низинних болотах і 

заболочених луках 

в крайній північно-

західній частині 

ПНПП (заказник  

„Прирічний”). 

 

26 
Шейхцерія болотна 

(Scheuchzeriapalustris). 

Популяції невеликі, формують густі 

куртини на обводнених мезотрофних 

болотах з pH 4-5, малозольним торфом із 

ступенем розкладу 10-20%. Вид 

виступає в угрупованнях як асектатор. 

Зростає в угрупованнях кл. Scheichzerio-

Caricetea nigrae. Гігрофіт. Має вузьку 

екологічну амплітуду виду. 

У заказнику Нечимне 

на сфагновому плаві 

озера Нечимного. 
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Додаток К 

Рослини ПНПП “Лісова пісня” занесені до Червоної книги України 

Булатка довголиста – Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осока дводомна – Carex dioica L.  
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Продовження додатку К 

Журавлина дрібноплідна – Oxycoccus microcarpus Turcz ex Rupr 

Плаун річний – Lycopodium annotinum L. 
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Додаток Л 
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Додаток М 

Тварини ПНПП ,,Лісова пісня” занесені до Червоної книги України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лелека чорний – Ciconia nigra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бобер річковий – Castor fiber  

https://www.google.ru/search?q=%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9+(Ciconia+nigra)&newwindow=1&hl=ru&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=1MZKVPyuJsL8ywPZroG4Dg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=643#facrc=_&imgdii=_&imgrc=xFFq4jvYgA8UZM%253A%3B40-x9jGXR7IlnM%3Bhttp%253A%252F%252Fpernatidruzi.org.ua%252Fpictures%252Flelczorn%252Fser.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fpernatidruzi.org.ua%252Fart.php%253Fid%253D383%3B540%3B373
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Додаток П 

Коефіцієнти оцінки еколого-господарського балансу території 

 (за Кочуровим Б.І.) 

 

Додаток Р 

Гідрохімічні особливості озер ПНПП „Лісова пісня”* 

 * – складена автором за результатами аналізів проб води відібраних ним і 

проведених працівниками Ковельської гідрохімічної лабораторії  

Назва 

коефіцієнта 
Формула Використовувані дані 

Харак-теристика 

зміни значення 

Коефіцієнт 

абсолютної 

екологічної 

напруженості 1

6

AH

AH
Ka 

         (2) 

Площі територій з високим 

антропогенним 

навантаженням - АН6 

Площа територій з мінімальним 

антропогенним навантаженням 

(як правило, об'кти ПЗФ) – АН1 

Ка↑ - ріст напруженості 

Коефіцієнт 

відносної 

екологічної 

напруженості 321

654

AHAHAH

AHAHAH
Ka






 

Площі територій різних видів 

користування земель, 

характерних для процесів 

перетворення в даному регіоні 

К0→1 - напруженість 

ЕГС території 

збалансована; 

К0↑ - ріст напруженості 

Коефіцієнт 

природної 

захищеності 

території 0Р

Pсф
K ез           (4) 

Площа земель з середньо- та 

ресурсостабілізуючими 

функціями 

(Рсф)=Р1+0,8Р2+0,6Р3+0,4Р4 

Ро - площа досліджуваної 

території 

Кез↑ - ріст природної 

захищеності території; 

Кез<0,5 - критичний 

рівень захищеності 

території 

№ 

Назва інгредієнтів 

Фактичний вміст інгредієнтів, мг/л 

ГДК 
п/п 

оз. 

Сомин 

оз. 

Кричевицьке 

оз. 

Велике 

оз. 

Мале 
оз. Межиліське 

1. рН 6,7 6,75 6,5 6,35 7, 0 до 9,0 

2. Амоній сольовий 0,53 0,24 0,468 0,383 0,25 0,5-2 

3. Нітрити 0,013 0,006 0,0025 0,0125 0,009 0,1-3,3 

4. Нітрати 0,35 3,41 0,073 0,96 2,11 45 

5. Фосфати 0,009 0,18 0,012 0,018 0,17 0,1-3,5 

6. Гідрокарбонати 207,4 207,1 207,4 219,6 221,7 - 

7. Кальцій 28,06 54,1 44,1 50,1 57,1 180 

8. Магній 1,22 27,97 0 0 6,09 40 

9. Залізо загальне 0,51 0,019 0,21 0,41 0,23 0,3 

10. Сульфати 4,27 8,56 4,72 8,33 9,4 100-500 

11. Хлориди 1,74 17,37 19,11 24,32 8,05 300-350 

12. Жорсткість (мг*екв/л) 1,5 5 2,2 2,5 5,1 7 

13. Лужність (мг*екв/л) 3,4 3,4 3,4 3,6 3,18 6,5 

14. Розчинний кисень 6 7,46 - - 8,06 июл.14 
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Додаток С 

Територіальне розчленування ПНПП „Лісова пісня”* 
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о
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1 6,30 2,23 3 2,94 2,10 0,476 1,428 0,667 

2 10,60 3,74 4 3,92 2,65 0.377 1,508 0,750 

3 16,60 5,93 3 2,94 5,53 0.180 0,540 0,667 

4 1,60 0,56 2 1,96 0,80 1,25 2,500 0,500 

5 10,10 3,56 1 0,98 10,10 0,099 0,099 0,000 

6 9,00 3,18 6 5,88 1,50 0,666 3,996 0,834 

7 56,50 19,96 5 4,90 11,30 0,088 0,440 0,800 

8 3,90 1,38 2 1,96 1,95 0,513 1,026 0,500 

9 2,60 0,91 3 2,94 0,87 1,154 3,462 0,667 

10 1,90 0,67 4 3,92 0,48 2,105 8,420 0,750 

11 1,30 0,46 3 2,94 0,43 2,308 6,924 0,667 

12 15,30 5,40 7 6,86 2,19 0,457 3,199 0,868 

13 2,10 0,74 3 2,94 0,70 1,428 4,284 0,667 

14 3,90 1,40 6 5,88 0,65 1,282 6,410 0,800 

15 19,50 6,89 2 1,96 9,75 0,103 0,206 0,500 

16 13,50 4,78 2 1,96 6,75 0,242 0,968 0,750 

17 10,30 3,64 2 1,96 5,15 0,543 1,086 0,500 

18 10,80 3,82 5 4,90 2,16 0,462 2,310 0,800 

19 15.30 5,40 2 1,96 7,65 0,13 0,260 0,500 

20 5,90 2,08 3 2,94 1,96 0,508 1,524 0,667 

21 2,30 0,81 4 3,92 0,83 0,575 2,300 0,750 

22 7,80 2,77 1 0,98 7,80 0,128 0,128 0,000 

23 13,50 4,77 5 4,90 2,70 0,37 1,850 0,800 

24 18,00 6,37 2 1,96 9,00 0,111 0,222 0,500 

25 1,10 0,39 9 8,82 0,12 8,182 73,638 0,889 

26 17,30 6,11 7 6,86 2,48 0,372 2,604 0,857 

27 5,80 2,05 6 5,88 0,97 0,862 4,310 0,800 

ВСЬОГО 283,82 100 102 100 3,65 0,359 36,620 0,991 

* - розраховано автором на основі ландшафтної карти ПНПП 
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Додаток Т 
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Продовження додатку Т 
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Продовження додатку Т   
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Продовження додатку Т 
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Продовження додатку Т 
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Додаток У 
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Продовження додатку У 
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Додаток Ф 

Таблиця 1 

Складність територіального розчленування ПАК оз. Межиліського* 

Вид 

ПАК 
Площа % площі 
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І 

1 1745   12,4               

1   800   5,68 6 35,2 133 7,5 45 0,83 

2   945   6,39 7 41,2 135 7,38 51,5 0,86 

ІІ 

  11300   80,2               

3   2800   19,17 2 11,8 1400 1,43 2,86 0,5 

4   8500   60,31 1 5,88 4250 0,2 0,2 0 

ІІІ 

  1050   7,45               

5   1050   7,45 1 5,88 1050 1 1 0 

  14095 1405 100 100 17 100 829 1,21 20,6 0,94 

*- розраховано автором на осноі ландшафтного плану ПАК оз. Межиліського (дод. І) 

Таблиця 2 

Складність териториального розчленувания ПТК водосбору озера 

Межиліського* 
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1 1,7 2,0 1,0 2,2 1,7 0,6 0,6 0,0 

2 4,9 5,8 1,0 2,2 4,9 0,2 0,2 0,0 

3 3,1 3,8 3,0 3,6 1,1 1,0 2,9 0,7 

4 12,6 15,1 2,0 4,4 6,3 0,2 0,3 0,5 

5 11,1 13,3 7,0 15,6 1,6 0,6 4,4 0,9 

6 8,0 9,6 8,0 17,8 1,0 1,0 7,9 0,9 

7 5,1 6,1 3,0 3,6 1,7 0,6 1,8 0,7 

8 0,4 0,5 3,0 3,6 0,1 7,1 21,4 0,7 

9 6,7 8,0 6,0 13,3 1,1 0,9 5,4 0,8 

10 26,1 31,3 3,0 3,6 8,7 0,1 0,3 0,7 

11 3,8 4,6 8,0 17,8 0,5 2,1 16,7 0,9 

ВСЬОГО 83,5 100,1 45,0 100,0 1,9 0,5 24,3 1,0 

*- розраховано автором на осноі ландшафтного плану ПТК водозбору оз. Межиліського 

(дод. Т) 



216 

Додаток Х 

 

Схема оптимального розташування функціональних зон національного природного парку  
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Додаток Ц 

Відповідність ПНПП ˮЛісова пісняˮ критеріям МСОП до вибору ключових 

території екомережі 

  

Індекс Критерій Ознаки відповідності 

Біологічні критерії 

БК-1 Природність Ліси- 68%, болота та луки – 12%, Природні та близькі до них 

екосистеми займають понад ¾ ПНПП ˮЛісова пісняˮ, ПЗФ -8,9%, 

орні землі -5,5% 

Бк -2 Видова різно-

манітність 

Понад 500 видів рослин; 248 видів тварин, коефіціент 

фауністичного різноманіття перевищує 64%. 

БК-3 Унікальність 26 видів рослин та 29 видів тварин занесених до Червоної книги 

України, багато ретіонально рідкісних 

БК-4 Ценотична 

різноманіт-

ність 

Велика різноманітність лісових, лучних, водно-болотних 

угруповань, в т.ч. - 5 занесених до Зеленої книги України та 7 - до 

Зеленої книги області 

БК-5 Репрезента-

тивність 

Біота репрезентативна для Волинського Полісся, відображає  

характерні риси його біорізноманіття 

Ландшафтні критерії 

ЛК-1 Природність Переважають ланлшафти малозмінені, є незначні вікна 

антропогенно змінених ділянок. Коефіціенти еклогічної 

стабілізації = 3,68, та стійкості=0,89  це стабільний стан 

ЛК-2 Унікальність Природні комплекси озер, еолових та моренних горбів, окремі 

обʼєкти ПЗФ  

ЛК-3 Ландшафтне 

різноманіття 

3 види місцевостей, 27 видів урочищ та 102 їх індивідуальні 

контури. Коефіцінти: ландшафтної роздрібненості = 0,991, 

неоднорідності = 0,964, мозаїчності =  0,736, вказують на значне 

різноманіття   

ЛК-4 Репрезента-

тивність 

Домінує місцевість слабодренованих межиріч Турії та Стоходу на 

флювіогляціальних відкладах з близьким заляганням крейди зі 

спектром дерново-слабо-підзолистих та торфово-болотних 

грунтів. Фоновими є урочища слабохвилясті слабо підвищені з 

слабо-спадистими схилами з дерново-слабопідзолистими 

глеюватими грунтами на середньо потужних водно-льодовикових 

пісках і суглинках, під вологими суборами, сосняками 

чорницевими, типові для Полісся 

ЛК-5 Культурне 

значення 

Заказник Нечимне, музей ˮЛісової пісніˮ, сакральні памʼятки 

історії та архітектури, меморіальна цінність  

Територіальні критерії 

ТК-1 Достатність 

площі 

Площа ПНПП = 283,82 км², цілком достатня для реалізації 

біоекологічного, ландшафтного та історико-культурного 

потенціалу територі, значення в регіоні 

ТК-2 Цілісність Суцільний масив від р.Стохід до р.Турії, що не перетинається 

залізницями та шосе, існуючі обʼєкти ПЗФ розташовані порівняно 

недалеко і часто звʼязані лісо-болотними екологічними 

коридорами 
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Додаток Ш 

Стадії рекреаційної дигресії* 

Стадія 

рекреаційної 

дигресії 

Характеристика порушеності території 

I 
Непорушена, пружна підстилка; повний видовий склад рослин; 

численний і різновіковий підріст 

Межа стійкості біогеоценозу (екосистеми) 

IІ 
З’являються стежки (до 5 % площі); починається витоптування 

підстилки; проникнення узлісних видів під покрив лісу 

III 

Витоптані площі 10–15 %; менша потужність підстилки; зріджується 

трав’яний покрив; зменшується кількість підліску, підросту; 

збільшується кількість лугових та бур’янових видів трав 

Максимально допустиме рекреаційне навантаження 

IV 

Витоптані площі 15–30 % площі; підстилка повністю відсутня на 

галявинах; зріджується трав’яний покрив; чергування підліску й підросту 

в місцях пов- ного задерніння; підріст лише під куртинами, низька 

життєздатність підросту 

 

* - Складена відповідно до Методии визначення таксаційних показників рекреаційного 

призначення та розрахунку рекреаційного навантаження і ємності природних комплексів за 

ред. Р. Р. Возняка та А.В. Фукаревича – К.: Укрдержліспроект,1993 – 32 с. 
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Додаток Ю 

Фото 1. Дмитріївська церква в с. Гішин – найстаріша пам’ятка 

дерев’яної архітектури Волині (1567 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Образ Божої Матері (ХVІ ст.) в Дмитріївській церкві  
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Продовження додатку Ю 

Фото 3. Церква у с. Кричевичі – збудована у 1823 р. 

Фото 4. Церква у с. Скулин – збудована 1887 р.  
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Продовження додатку Ю  

Фото 5. Пам’ятний хрест на братській могилі борців за волю України  
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Додаток Я 

 


