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Необхідність створення охоронної
природно-історичної зони «Подесення»
У сучасному світі відбулися різкі зміни пріоритетів щодо використання природних ресурсів та ставлення людей до місць, які мають
високу природну й історико-культурну цінність. У нашій країні їх досі нерідко знецінюють, змінюють, знищують. Потрібно домогтися розуміння суспільством, що природа й
історіична спадщина є капіталом незрівнянно більшим, ніж будь-яка економічна вигода. Їхні перетворення внаслідок людської діяльності мають бути зведеним до мінімуму,
що, однак, не виключає можливості їхнього
ефективного економічного використання
шляхом розвитку екологічно чистого виробництва, історичного та еко-туризму. Це, зокрема, надання переваг рекреаційним ресурсам та унікальним природним ландшафтним
комплексам, збереженню місць зростання та
існування червонокнижних рослин і тварин,
увазі міграційним шляхам птахів, охороні історико-культурних об’єктів. Такі об’єкти заслуговують на сувору охорону.
Система річкових долин Десни, Сейму, Остра, Снові та їхніх приток формувалася протягом тисяч років. Вони є головними водними
артеріями Лівобережного Полісся. Сягаючи
значної території – майже 800 тис. га, цей регіональний ландшафтний комплекс є унікальним і має бути збережений та стати окрасою
України.
Річководолинна природа Десни та її приток є
головним геопросторовим зосередженням
біотичного і ландшафтного різноманіття регіону. Вона історично відіграє важливу роль у
житті людей і гостро потребує надання їй природоохоронного статусу на всій протяжності
річкових долин. Охорона природи має бути
комплексною, спрямованою на збереження
всіх складників ландшафтів, – неорганічних та
біотичних.
Долини річок є генетично і динамічно цілісними ландшафтними комплексами. Їхні складові
пов’язані між собою площинними і концентрованими русловими водними потоками.

Важливим є збереження природи річкових
долин як єдиного взаємопов’язаного цілого. Його охорону має забезпечувати система
природоохоронних територій.
Незважаючи на антропогенний вплив, знелісення значних територій басейну, осушення
боліт, басейн річки Десни має потужний водно-болотний комплекс. Різноманітність ландшафтів зумовлена різноманіттям рослинного
і тваринного світів. Особливу цінність території надає поширення тут тварин і рослин рідкісних і зникаючих видів. Долини Десни та її
приток є місцями існування комах – близько
4000 видів, риб – 48, амфібій – 12, рептилій – 7,
птахів – 246, ссавців – близько 60 видів; є місцями зростання численних рідкісних рослин і
рослинних угруповань, занесених до Червоної і Зеленої книг України.
У долинах річок Десни, Снові, Сейму, Остра
зберігається велика кількість історичних артефактів, що можуть дати поштовх тривалим
науковим дослідженням.
Об’єктами, що мають історико-культурну цінність, у долині Десни є рештки стоянок давньої людини (Пушкарі І, Мізинська стоянка),
укріплених поселень, городищ; курганні могильники, некрополі (Чернігів, Седнів, Шестовиця), культові об’єкти, кладовища; скарби
монет, ювелірних виробів, збережений історичний виробничий інвентар; дерев’яні та
кам’яні церкви, монастирі, собори, печери
ченців; руїни архітектурних пам’ятників і реставровані палаци, літописні міста з багатовіковою історією: Чернігів (907 р.), Сновеськ
(1068 р.), Новгород-Сіверський (1079 р.),
Городець Остерський (1098 р.), Козелець
(1098 р.), Моравієськ (1139 р.), Блестовіт
(1151 р.), Хоробор (1153 р.), Лутава (1155 р.),
Сосниця (1234 р.). В Подесенні представлені такі археологічні культури: деснянська мезолітична, лисогубівська (кінець V –
IV тис. до н.е.), ямково-гребінцева (на межі V
та IV тис. до н.е.), дніпро-донецька (серединакінець V тис. до н.е. – середина IV тис. до н.е.),
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трипільська (друга половина ІІІ тис. до н.е.),
середньодніпровська (кінець ІІІ – середина
ІІ тис. до н.е.), юхнівська (VII-VI – III ст. до
н.е.), зарубинецька (наприкінці ІІІ ст. до н.е.)
та черняхівська. Їх треба оберігати в деснянських річководолинних ландшафтах разом
із природоохоронними об’єктами.
Подесення оспіване й зображене в художніх творах, його терени надихали та живили
творчий потенціал багатьох митців. Цей край
має зберегти свою духовну силу і надалі бути
цілющим джерелом мистецтва.
Подесення стало колискою багатьох видатних українців. У долині Десни народився
державний діяч О. Розумовський і гетьман
К. Розумовський, кінорежисер О. Довженко,
живописець К. Головачевський, письменники Л. Смілянський, П. Куліш, Ю. Збанацький,
О. Десняк, А. Рибаков, поети М. Вороний,
М. Вербицький, О. Шишацький-Ілліч, М. Скуба,
винахідник М. Кибальчич та багато інших.
Створення охоронної природно-історичної зони
«Подесення» також буде кроком у реалізації
вимог низки міжнародних природоохоронних
конвенцій та угод, ратифікованих Україною.
Десна тече на території двох країн, що надає
їй статус річки міжнародного значення. Правовий режим використання її, зокрема, регулюється Конвенцією з охорони і використання транскордонних водотоків і міжнародних
озер (Гельсінкі, 1992 р.). Сторони Конвенції
домовилися спільно або окремо вживати заходів для запобігання, обмеження і скорочення забруднення транскордонних вод; забезпечення використання цих вод з метою
екологічно обґрунтованого і раціонального
управління водними ресурсами, їхнє збереження, а також охорони навколишнього середовища; збереження, а коли це необхідно, і
відновлення екосистем.
Кожна сторона, що підписала Європейську
ландшафтну конвенцію (Флоренція, 2000 р.)
зобов’язується підвищувати рівень обізнаності громадянського суспільства щодо цінності
ландшафтів, сприяти підготовці спеціалістів
у галузі оцінювання ландшафтів та їхнього використання, у розробці навчальних програм,
створенні шкільних та університетських кур-

сів. Кожна сторона зобов’язується ідентифікувати ландшафти на всій її території; аналізувати їхні характеристики та сили і тиски, що їх
трансформують, реєструвати зміни, оцінювати ідентифіковані ландшафти.
Відповідно до Конвенції про охорону дикої
флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 р.), Україна має
вживати заходи для здійснення національної
політики охорони дикої флори, дикої фауни
та природних середовищ існування, приділяючи особливу увагу видам, яким загрожує
зникнення, та вразливим видам, особливо ендемічним, і середовищам існування, яким загрожує зникнення.
Згідно ст. 4 Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним
чином, як середовища існування водоплавних
птахів (Рамсар, 1971), Україна має сприяти збереженню водно-болотних угідь і водоплавних
птахів шляхом створення природних резерватів на водно-болотних угіддях.
Важливою є реалізація зобов’язань, прописаних у Конвенції про збереження мігруючих
видів диких тварин, Угоді про збереження афро-євразійських мігруючих водно-болотних
птахів, Угоді про збереження кажанів в Європі
та інших конвенціях та угодах.
Господарська діяльність на Лівобережному
Поліссі нині відбувається, здебільшого, без
розуміння важливості збереження річководолинних ландшафтів, місць розташування
археологічних об’єктів. Загрозу несуть нові
бізнес-проекти, спрямовані на освоєнння
прируслових територій, які не враховують
впливу на навколишне природне середовище й ризиків його забруднення. Це, зокрема,
проекти побудови тваринницьких комплексів, розорювання заплав і внесення неприпустимих обсягів добрив та використання
отрутохімікатів. Це відновлення судноплавства, розчистка русла, гідронамивні роботи,
видобуток корисних копалин з дна річки.
Така безвідповідальність у прийнятті рішень,
а то й відверті злочини проти природи та історії України потребують швидких і ефективних дій. Зрозуміло, що першою дією за
будь-якого розвитку цієї території має бути
її захист. Передусісм, слід створити один із
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найбільших в Європі охоронних природно-історичних комплексів – Подесення.
Перш за все, потрібно надати заповідний
статус долинам річок Десни, Сейму, Снові та
Остра та їх притокам шляхом створення на
цих територіях обєктів природно-заповідного
фонду. На другому етапі об’єднати всі природоохоронні території в єдину заповідну природно-історичну територію – Подесення. Для
цього треба провести роботу в законодавчій,
науковій, економічній та еколого-просвітницькій площинах.

Природа та історія, які збереглися в долинах
цих літописних річок, є надбанням народу
України, джерелом самоідентифікації громадян держави. Діти, заради яких впродовж
останніх 30 років промовлялися слова «заради наших дітей», вже народилися і виросли,
а знищення природи триває.
Все наведене в книжці є науковим обґрунтуванням потреби створення національної природно-історичної охоронної території «Подесення».
В. В. Колінько, К. В. Полянська
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1. Загальна характеристика та природні
умови долини річки Десни та її приток
1.1. Історія вивчення басейну річки Десна
Підрозділ висвітлює хронологічну послідовність наукових досліджень природи долини
Десни від її зображення на картах, починаючи
з XVI ст. та описів – з XVIII ст., до початку XXI
ст. Наведено картографічні та описові твори,
напрями вивчення та особливості сучасних
досліджень долини.
Найдавніша географічна інформація – описова й картографічна. Віднайдені в літературних
джерелах картографічні зображення долини
річки Десни свідчать, що їх поступово, за результатами картографувань для військових
цілей, проведення академічних експедицій
уточнювали і деталізували, також укладалися нові карти. Десну було чітко зображено на
карті Польщі та Угорщини С. Мюнстера 1540 р.
(рис. 1.1), на карті Тавріки Херсонеської Атласа
Г. Меркатора 1630 р. (рис. 1.2), на карті Московії Г. Геррітца 1634 р., на карті Московії І. Масси 1633 р. [1, 53].
На Генеральній карті України Гійома Боплана
1648 р. (рис. 1.3) уздовж Десни були позначені
населені пункти Остер, Короп’є, Слабин, Чернігів, Виблі, Кладьківка, Макошине, річка Доч
з притокою Борзною, річка Убідь, річка Сейм
із містом Батурин, селище Сосниця, місто Новгород, а в межиріччі Десни та Убеді зображений густий ліс [2]. За часів Російської імперії у
1699 р. була видана карта Я. Брюсса, на якій
до зображення Десни додано її притоку річку
Снов, вималювано річку Остер (рис. 1.4) [1].
Зображення Десни можна також побачити на
таких картографічних творах: «Генеральная
карта всего Днепра, сочиненная от вершины
его Смоленска и до Киева с рекой Десной и
с впадающими в них реками описи лейтенантов Миротворцева и Анхферова» 1741 р.,
в «Атласі Російському» 1745 р.; у 1706 р. було
виготовлено план Чернігова – «Абрис Чернігівський», на якому зображено Десну з її ви-

гином біля міста (рис. 1.5). Це найдавніший із
відомих планів міст Лівобережної України [1].
В Інституті рукопису Центральної наукової бібліотеки ім. В. І. Вернад-ського НАНУ зберігається праця «Черниговского наместничества
топогра-фическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малыя
России, из частей коей оное наместничество
составлено в Чернигове 1786 года» А. Ф. Шафонського. В цьому творі описано й долину
Десни: «Десна, вторая судоходная река, начало свое имеет в Смоленской губернии в лесу,
и протекает в Орловской губернии мимо города Брянска и Трубчевска, в Новгород-Северской мимо Новгород-Северского и близь города Сосницы, в Черниговской губернии мимо
Чернигова, а в Киевской мимо города Остра,
но ниже которого, почти против Киева,
в Днепр с левого его берега впала.
От самого Новгород-Северского и до ее устья,
она редко где более ста сажень в ширину
бывает, но весною разливается верст на две.
С местами на четыре и более, и, понимая луга,
там их удобряет.
Правый берег – нагорный: во многих, однако,
местах оба водою понима-ются и луговыми
делаются. Глубиною она в весеннее время везде ровна. Так что плоскодонные суда свободно от самого Брянска проходят; но в сухое
лето местами бывает так мелка, что едва
оные проходить могут. Сия река, положением своим, в Орловской, Новгород-Северской и
Черниговской губерниях много к доставлению
всего нужного до самого Киева и Херсона способствует. Заведением ныне в Брянске особливого адмиралтейства и пушечного литейного двора, Десна весьма способна к привозу
в Черноморское адмиралтейство корабельного леса и всех в Киев и до Херсона военных
снарядов и съестных запасов, не упоминая
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того, что великая часть Малой России изстари из Брянских и Трубчевских лесов получает всякий сосновый строевой лес, а ровно
из Брянских хлеб, железо и другие товары.
А из Новгород-Северского известь, строевой
и жерновой камень; со временем могут по
ней в Херсон и далее в Черное море великое
из Смоленской, Орловской и Новгород-Северской, а впадающими в нее Сеймом и Курской
губерниями, быть отпуски пеньки и разных
пеньковых произведений.
Рыбы в Десне разной изобильно, яко-то щуки,
лящи, язи, плотва, окуни, лини, коропы, сомы,
а весною и осетры довольно, особливо поближе к Днепру, ловятся» [3, с. 6-7].
«В ширину обыкновенно она от 50 до 100 сажень, а в глубину на 2 и до 5 сажень бывает;
под самым Черниговом 80 сажень ее ширина;
во время же разлива вод, до июня продолжающегося, простирается на 2 и 4, а местами и
на более верст; вишиною до 5 и более аршин
подымается» [3, с. 142].
У 1821 р. видано «Генеральную Карту Черниговской Губернии» (рис. 1.6). Детальні зображення Подесення були на військово-топографічних картах: «Военно-топографической
карте Российской Империи» 1845-1873 років
у масштабі 1:126 000 («триверстка») (рис. 1.7);
«Специальной карте Европейской России»
(1:420 000) 1865-1871 років. Міністерством
шляхів сполучення виконувалися знімання
річок; під керівництвом М. Максимовича видано карти масштабу 1:5 335, у 1895 р. – «Ріка
Десна від гирла до с. Макошине» (84 аркуші),
у 1903 р. – «Детальні плани р. Десна від с. Макошина до гирла р. Болви» (120 аркушів).
З кінця XIX століття відомі такі публікації
про природу долини Десни та її дослідження: «Краткое описание исследования реки
Десны от устья до впадения реки Болвы, произведенного по распоряжению Киевского
округа п. с. в 1893-1897 гг.» (1903 р.), «Река
Десна» (1911 р.).
Через ізоляцію праць земського статистичного бюро від природно-історичної бази (за
словами завідуючого цим бюро Волкова А., із
передмови до твору), було ініційоване написання нарисів природи Київської губернії.

Згодом за тими нарисами видано праці «Гідрологія річок Київської губернії» та «Природньо-статистичний опис Київської губернії»
Максимовича М. І. (1920 р.) [4], де змальовано природні умови річки Десни й, зокрема,
зазначено таке: «Значение р. Десны, при ее
1000-верстной длине и большой площади бассейна, представляется громадным, притом
она, направляясь с севера на юг, пересекает
ряд паралелей, с разным характером почвы и
климата и с разными местными произведениями и богатствами. Что касается Десны, то
произведенное в 1894-97 гг. министерством
путей сообщения подробное исследование
реки выяснило полную возможность превращения ее в удобный судоходный путь при помощи регуляционных работ в комбинировании их с землечерпанием» [5, с. 47-49].
Геологічні й геоморфологічні гідрогеологічні, ґрунтознавчі дослідження Чернігівщини
проводили: П. Я. Армашевський, А. Д. Архангельський, Я. М. Афанасьєв, Л. С. Берг, Г. С. Буренін, Л. А. Крижанівский, А Порубинский,
В. В. Різниченко, М. О. Мельник, П. Н. Чирвинский, Ю. И. Фрейвальд, Г. І. Молявко, В. І. Крокос, К. А. Жуковський [6]. Загальні відомості
щодо будови надр були видані у 1883 році
в праці П. Я. Армашевського «Геологический
очерк Черниговской губернии». Відомі також
роботи Г. С. Буреніна і Г. Ф. Мірчинка «Отчет
об исследованиях фосфоритовых залежей
в Черниговской губернии» 1924 р., Г. С. Буреніна «Гидрогеологическая карта Черниговской
губернии» 1926 р., детальний опис околиць
с. Мізина в статті академіка В. В. Різниченка
«Мізинська палеолітична стація» (геологічний та гідрогеологічний нарис) 1930 р. Відома
праця академіка Е. В. Оппокова «Материалы
по исследованию болот Черниговской губернии» 1905 р. [6].
Водно-стокові та кліматичні умови Подесення описані в працях Є. В. Оппокова (1926 р.) і
С. Комарницького (1926 р.). Під керівництвом
С. Комарницького інженером В. Назаровим
для всіх річок, що належать до водозбірного
басейну Десни й мають довжину не менше 10
верст, було складено каталог і графік водозбірних басейнів та довжини річок [7].
У 1928 р. була видана праця Тутковського П. А.
«Передісторична природа Чернігівщини» [8].
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В 1931 р. – робота Педана І. «Болотяні руди
Чернігівської округи».
У 1933 році діяла Комплексна експедиція
УАН із дослідження Полісся. На Чернігівському Поліссі дослідження проводилися між
річками Десною і Дніпром, з півночі обмежувалися приблизно кордоном з Беларусією,
з півдня – паралеллю міста Чернігова. До геологічної бригади входили співробітники Інституту геології УАН: Г. В. Закревська (бригадир)
проводила дослідження з геології, гідрогеології та геоморфології; К. А. Жуковський досліджував корисні копалини, Ю. М. Абрамович,
Я. О. Леонтьєв вивчав болотні руди; залучені
були студенти Київського гірничо-геологічного інституту Ю. В. Різниченко, М. К. Коросторенко, Л. В. Полонська, Н. П. Савченко, інженер-геодезист Н. Н. Раїч. Під час експедиції
були зібрані палеонтологічні колекції, виконано мікроскопічне дослідження гірських порід.
Маршрути геологічних досліджень експедиції
УАН на Чернігівщині:
1) правий берег р. Снові від містечка Н. Робська до устя;
2) правий берег р. Десни від містечка Грем’яч;
3) містечко Н. Робськ – містечко Грем’яч;
4) місто Новгород-Сіверський – село Погорільці – ст. Сновська – містечко Седнів – місто
Чернігів;
5) річка Білоус;
6) місто Новгород-Сіверський – містечко
Орлівка – містечко Березна;
7) містечко Любеч – побережжя болота Перистого – містечко Ріпки – ст. Городня [6].
У серпні 1933 року співробітники гідробіологічної станції АН УРСР провели експедиційне
дослідженя Десни (від Новгорода-Сіверського до гирла) та деяких її приток – Шостки, Сейму, Стрижня та ін. [9, с. 19].
У 1936 р. постановою ЦИК та СНК СРСР від
2 липня 1936 р. № 66/ІІ62/С3СССР, зокрема,
вздовж Дніпра та Десни виділялися водоохоронні зони. Пунктом 4 цієї постанови під
загрозою кримінальної відповідальності заборонялися рубки лісу по берегах Десни та
у смузі завширшки 20 кілометрів уздовж них
(у верхів’ях річки). У середній та нижній течії
річки ширина охоронної зони визначалася в
6 кілометрів. Для приток – 4 км [10].

В 1937 р. видано праці «Транзитне днопоглиблення на Дніпрі та Десні в умовах природного і частково зарегульованого стоку» під. ред.
А. К. Корчагіна й «Геологічний та геоморфологічний нарис Чернігівського Полісся (між річками Дніпром та Десною)» Р. В. Закревської
[6]. У 1943 р. видано працю І. О. Сокольского
«Десна и Днепр (топонимика)».
Видатний український кінорежисер і письменник Олександр Довженко, який народився
в селі Сосниця, розташованому на берегах
річки Убеді – притоки Десни на Чернігівщині,
увічнив образ Десни в своєму високохудожньому творі «Зачарована Десна», написаному
в 1954-1955 рр.: «Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно, що, згадуючи тебе вже
много літ, я завжди добрішав, почував себе
невичерпно багатим і щедрим. Так багато
дала ти мені подарунків на все життя.
Далека красо моя! Щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки
твою м’яку, веселу, сиву воду, ходив босий по
твоїх казкових висипах, слухав рибальських
розмов на твоїх човнах і казання старих про
давнину, що лічив у тобі зорі на перекинутому
небі, досі, дивлячись часом униз, не втратив
щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах» [11, с. 62 ].
Під час і після Великої Вітчизняної війни у дослідженнях була перерва. В 1950 році вийшла праця А. І. Ланька «Фізико-географічне районування
східного Полісся». Геологічні та геоморфологічні характеристики умов ґрунтоутворення,
властивості та просторове поширення ґрунтів
у межах Чернігівської області, особливості природи Українського Полісся розглядав М. І. Глібко (1953, 1955 рр.) [12]. У 1960-1962 р. науковими співробітниками та аспірантами Інституту
гідробіології АН УРСР було проведено наукові
дослідження на р. Десні та її притоках (річки
Шостка, Убідь, Сейм, Мена, Снов, Стрижень, Білоус, Остер) в межах Української РСР. У 1960 р.
на плавучій базі «Научная» інститутська експедиція вивчала хімічний склад води, флору і фауну
річки. Результати досліджень було опубліковано у 1964 р. в книзі «Десна в межах України» під
редакцією О. В. Топачевського [9].
У 1960 р. вийшла стаття А. І. Ланька «Особливості ландшафтної структури території Черні-
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гівської області та питання раціонального використання її земельних угідь» [13].
П. Г. Шищенко у 1965 р. захистив дисертацію
на тему «Природные комплексы и физико-географическое районирование Левобережного
Полесья УССР».
У 1962 р. видано «Атлас Украинской ССР и Молдавской ССР» з докладними картами природи
в масштабах 1:3000000 і 1:5000000, зокрема
й «Фізико-географічним районуванням».
У 1964 р. вийшла праця А. П. Ромоданової
«Четвертинні (антропогенові) відклади лівобережжя середнього Дніпра», метою якої
було встановлення загальних закономірностей утворення і поширення четвертинних відкладів у зв’язку з можливістю використання
їх як корисних копалин, а також при проектуванні гідротехнічних і інженерних споруд.
Наведено характеристику умов залягання,
потужності, генетичних типів, літології й стратиграфії четвертинних відкладів, а також палеогеографічних умов та геоморфологічних
особливостей території [14, с. 3].
У 1965-1966 рр. у журналі «Фізична географія та
геоморфологія» вийшли статті П. Г. Шищенка
«Ландшафтні дослідження при оцінці і типології
земельних ресурсів лівобережного Полісся» та
«Фізико-географічне районування Лівобережного Полісся на ландшафтній основі».
В 1968 р. вийшли дві великі колективні праці
фізико-географів: Фундаментальне узагальнення «Физико-географическое районирование Украинской ССР» за ред. А. І. Ланька,
О. М. Маринича, В. П. Попова та «Комплексное
использование природных ресурсов бассейна
реки Десны». У 1978 р. Линник Петро Микитович захистив дисертацію на тему «Формы миграции и сезонная динамика марганца в воде
рек Днепра и Десны». У 1969 р. видано «Ландшафтну карту Української РСР» (1:2 500 000).
Питанням меліорації Чернігівського полісся
присвячували свої праці В. М. Богуславський
(1952 р.), В. К. Брагінець (1954 р.), О. В. Заєць
(2012 р.). З 1972 року Академія наук Беларусі, Наукова рада з проблем Полісся, Інститут
проблем використання природних ресурсів та екології (Мінськ) випускали збірники

праць «Проблемы Полесья» (1-14 випуски,
1972-1991 рр.). Вони присвячені питанням охорони природного середовища в умовах широкомасштабної меліорації, результатам досліджень з питань меліорації земель, їхнього
використання та охорони, питанням мінералізації та механічної ерозії торф’яно-болотяних
ґрунтів, методичним рекомендаціям і багатьом іншим темам [15]. Наступними роками
теж виходило багато праць із проблем природокористування та охорони природних ресурсів на Поліссі у зв’язку з його меліорацією.
У 1987 р. Ф. В. Подорван захистив дисертацію
«Физико-географический анализ природных
условий реконструкции осушительных систем Черниговской области» [16], головною
метою якої було визначення принципів та методики фізико-географічного аналізу умов реконструкції осушувальних систем на прикладі
ландшафтів Чернігівської області.
У 1980 р. співробітниками Інституту географії НАНУ під керівництвом В. С. Давидчука
складено карту ландшафтів приміської зони
міста Києва, згодом у 1983 р. видано працю
«Ландшафты пригородной зоны Киева и их рациональное использование» [17]. У 1985 р. цим
колективом видано середньомасштабні карти ландшафтів Київської та Чернігівської областей.
У 1980-х роках колективом науковців Інституту
ботаніки АН УРСР виконано аналіз існуючої на
той час заповідної мережі УРСР, її репрезентативності та подано пропозиції щодо її розширення. За результатами дослідження видано
монографію «Перспективная сеть заповедных
объектов Украины» (1987) [183] під редакцією
Ю. Р. Шеляга-Сосонка. В книзі міститься обґрунтування створення національних парків і
в долині Десни: «Деснянсько-Старогутського»,
«Мізинського» і «Дніпровсько-Деснянського»
(створений зі статусом регіонального ландшафтного парку та назвою «Міжрічинський»),
які функціонують у наш час. Також було обґрунтовано створення національного парку
«Деснянський» (поки що не створений), його
межі розроблялися у 1980 р Інститутом «Діпромісто». Проект передбачав створення навколо парку рекреаційно-курортних зон, які
б виконували роль буфера – «Києво-Деснянський природно-рекреаційний район (у т. ч.
заміський лучнопарковий комплекс у межах
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зеленої зони м. Києва)» та «Чернігово-Деснянський природно-рекреаційний район (у т. ч.
заміський лучноопарковий комплекс у межах зеленої зони м. Чернігова)». Розроблялася Концепція Деснянської заповідної зони,
за якою на території басейну Десни в межах
України пропонували впровадити спеціальний
охоронний режим.

їхнього функціонування на прикладі долини
річки Південний Буг [21].

У 1990-ті р. було здійснено Комплексну експедицію «Десна-90» за ініціативою Українського
та Всеросійського товариств охорони природи, Міжреспубліканського комітету з проблем басейну р. Десни, науково-виробничого
об’єднання «Річка». Під час експедиції були
виконані наукові дослідження з формування
екосередовищних умов у басейні річки, підготовлені пропозиції зі створення єдиної системи контролю за станом якості навколишнього середовища, створення в басейні річки
мережі охоронних територій, виявлені основні фактори забруднення навколишнього середовища і надані пропозиції щодо втілення
першочергових природоохоронних заходів,
підготовлено і погоджено технічне завдання
на розробку «Схеми охоронних територій в
басейні річки Десни» із закінченням проектних робіт у 1992 р. [18].

У 1999 р. вийшла праця «Перспективы развития экологической сети и создания транс
граничных охраняемых территорий в бассейне Десны».

У 1991 р. вийшла стаття Гриба Й. В., Малафеєва В. В. та ін. «Особенности формирования экологического режима некоторых
пойменных водоемов среднего течения р.
Десны». Радіоактивне забруднення Десни
в межах України вивчали Паньков І. В. та Притика Т. П., було видано праці «Десна после аварии
на Чернобыльской АЭС: радиоэкологическое
состояние и рекомендации для населения»
[19], «Радиоактивное загрязнение Десны на
современном этапе» (1997 р.) [20].
У 1991 р. видано Атлас Чернігівської області
(Руденко Л. Г., Козаченко Т. І.), до якого увійшла карта ландшафтів, розроблена О. М. Петренком і Р. Ф. Зарудною (1:1500000).
У 1992 році захистив дисертацію Сілецький Ю. А. «Долинно-речные геокомплексы:
структура, классификация, проблемы природопользования (на примере долины р. Ю.
Буг)», головною метою якої було вивчення
структури річководолинних геокомплексів та
ландшафтознавчий аналіз закономірностей

У 1997 році О. В. Барановська захистила дисертацію «Ландшафтно-екологічний аналіз
території Чернігівської області» й, зокрема,
уклала карти ландшафтів ключових досліджуваних ділянок та області загалом.

Протягом 1987-2000 років в Інституті гідробіології НАН України виконано науково-дослідні
роботи, зокрема за темою «Розробка наукових основ і принципів раціонального природокористування в басейні р. Десни й шляхи
її охорони».
У 2002 р. видано працю «Природно-заповідний
фонд Чернігівської області», де подано детальний реєстр територій та об’єктів природно-заповідного фонду, інформацію про місце їхнього
розташування, площу й коротку характеристику природних умов. У 2003 р. вийшла публікація «Екологічна мережа Новгород-Сіверського
Полісся» [18], в якій запропоновано схему екомережі, наведено характеристику ландшафтів, рослинного і тваринного світу виділених
елементів. В тому ж році було затверджено
Загальнодержавну програму формування національної екомережі на 2000-2015 роки в Чернігівській області. Головною метою програми є
збільшення в області площ земель із природними ландшафтами до рівня, близького до природного стану, й формування єдиної системи,
яка б забезпечувала їхнє збереження.
У 2007 р. було видано фундаментальний географічний твір – «Національний атлас України»
[22], який містить карту ландшафтів України –
результат праці багатьох географів-ландшафтознавців (1: 2 500 000). У цьому ж році І. П. Ковальчук у статті «Географічні дослідження
річок і річкових долин в Україні» [23] визначив
та охарактеризував головні напрямки географічних досліджень річок, річкових долин і басейнових систем в Україні.
У 2008 р. співробітники Інституту зоології
імені І. І. Шмальгаузена, Інституту ботаніки
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ім. М. Г. Холодного НАН України, працівники
Національного екологічного центру України
та Дружини охорони природи міста Києва
«Зелене майбутнє» написали «Обґрунтування
необхідності створення національного природного парку «Подесення» на території української частини заплави р. Десни (у Київській
та Чернігівській областях)» [24]. Створення
природоохоронної території в басейні Десни
розглядалося на найвищому рівні наприкінці 1980-х років. У 1988 р. Держкомприроди
УРСР розглядав питання комплексної охорони земельних і водних ресурсів басейну Десни шляхом створення Деснянського охоронного еколого-гідрологічного ландшафтного
регіону з різним режимом охорони та використання. Мали враховуватися стани та збереження ландшафтів, їхня наукова, господарська та культурна цінність. Територію басейну
мали поділити на ділянки з різним режимом
природокористування. Академії наук УРСР,
Мінводгоспу, Держагропрому УРСР спільно
з Чернігівським, Сумським та Київським облвиконкомами було доручено підготувати обґрунтування з функціонування Деснянського
екорегіону.
У 2008 році також вийшла стаття «Відображення репрезентативності ландшафтів в екомережі території Чернігівської області» [25],
автор Федько С. Ф., в якій подано результати
аналізу ландшафтної структури та репрезентативності ландшафтів у складі регіональної
екомережі Чернігівщини.
У 2010 р. було видано працю «Деснянський
екологічний коридор» [26], де подано схему
екокоридору, описано його ключові території, рослинний і тваринний світ, історикокультурне значення території, антропогенний
вплив на долину Десни.
Ботанічні дослідження. Великий внесок у вивчення природи Полісся зробила Є. Л. Брадіс та її учні Т. Л. Андрієнко, Л. С Балашов і
О. І. Прядко. Крім того, ботанічні дослідження
в регіоні у ХХ сторіччі проводили Ф. Я. Левіна,
С. О. Іллічевський, Г. Ф. Бачурина, Л. Г. Безусько, Л. П. Вакаренко, О. І. Евстигнеев,
В. А. Онищенко, Ю. О. Карпенко, О. В. Лукаш, С. М. Панченко. Палеопалінологічні
дослідження придніпровських і придесенських територій (реконструкція картини змін

у складі рослинного покриву в пізньольодовиковий час та протягом голоцену) проводились
М. І. Нейштадтом, Д. К. Зеровим, Г. О. Пашкевич. В долині Десни ботанічні дослідження проводили І. М. Коваленко, Ю. Л. Скляр,
Т. Н. Середа, Д. Я. Афанасьєв, В. В. Зарецький,
К. К. Карпенко, І. Л. Корелякова, С. М. Косенко, С. О. Мулярчук, К. А. Семеніхіна, Л. М. Сипайлова, П. М. Устименко, Ю. Р. Шеляг-Сосонко, Н. І. Акуленко.
Зоологічні дослідження у XX – на початку
XXI століття проводили: Г. Г. Гаврись («Изменение орнитофауны долины Десны (украинская часть) за последние 100 лет» (1995 р.),
В. М. Грищенко, Є. Д. Яблоновська-Грищенко, Н. С. Атамась, Т. Я. Кушка, В. В. Негода ,
М. Л. Клестов, Ю. В. Кузьменко, В. В. Новік,
Н. П. Книш, В. В. Кузьменко, М. Е. Матвієнко,
В. Т. Афанасьєв, С. В. Домашевський, О. Д. Некрасова, Ю. В. Куцоконь, М. Г. Шквиря,
В. В. Казанник.
Сучасні природничі дослідження долини
р. Десни проводять на територіях природнозаповідного фонду, які мають адміністрацію.
В долині Десни, в першу чергу, це національні
природні парки «Деснянсько-Старогутський»,
«Мізинський» [27], а також регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський». Узагальнені
результати наукових досліджень та спостережень цих об’єктів публікуються в літописах
природи, які щорічно надаються Міністреству
екології та природних ресурсів України.
Наукова робота також проводиться під час
обстеження та обґрунтування нових об’єктів
ПЗФ, виконання дисертаційних досліджень. Є
ділянки, збережені в природному стані, які ще
не обстежені науковцями. Вони потребують
вивчення, але сьогодні, враховуючи потужний
антропоперетворюючий фактор, ці території
вже є цінними самі по собі й потребують природоохоронного статусу.
Важливими є дослідження місцевих краєзнавців. Наприклад, житель села Пірнове Микола Упир видав книгу «Перлина Придесення»
(2012 р.) [28], де зібрав матеріали про історію
та природу Пірнова. Житель села Вища Дубечня Іван Потапенко видав книгу «Вища Дубечня
на березі Десни» (2008 р.) [29] про історію рідного краю. Василь Линовицький, заслужений

~ 13 ~

Обґрунтування створення охоронної природно-історичної зони «Подесення»

журналіст України, написав книгу «Межиріччя
зелених крил» (2011 р.) [30], присвячену Вищедубечанському лісгоспу, яка містить історичні
документи та відомості про природу Межиріччя Дніпра й Десни.
У 2007 р. почалися експедиційні дослідження
співробітниками Національного екологічного центру спільно з працівниками Інституту

зоології НАНУ й представниками Дружини
охорони природи. Результатом їх стало написання обґрунтування необхідності створення
національного природного парку «Подесення» (2008 р.), публікація книги «Деснянський
екологічний коридор» (2010 р.), створеннч інформаційного сайту «Подесення». Тривають
окремі виїзди в долину Десни дослідників і
природоохоронців.
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1.2. Хроніка створення національного природного
парку «Подесення» (2006-2016 роки)
Концепція створення національного природного парку «Подесення» на території заплави р. Десна полягає в тому, щоб включити до
складу майбутньої природоохоронної території всю заплаву р. Десни на території України.
Протяжність такого НПП має скласти близько
596 км, площа – понад 403 000 га. Метою створення НПП «Подесення» є збереження в природному стані долини останньої незарегульованої великої річки України, як Деснянського
екологічного коридору – одного з основних
шляхів сезонних міграцій птахів у Європі [1].

Попередній період
Твердження, що всій долині р. Десни має бути
наданий охоронний статус, прозвучало ще
у 1936 році. Постановою ЦИК та СНК СРСР від
2 липня 1936 року № 66/ІІ62/С3СССР вздовж
Дніпра та Десни було виділено водоохоронні
зони. Під загрозою кримінальної відповідальності заборонялися рубки лісу по берегах Десни та в смузі завширшки 20 кілометрів вздовж
них (у верхів’ях річки). У середній та нижній
течії річки ширина охоронної зони визначалася в 6 кілометрів. Для приток – 4 км.
Першою ж ідеєю щодо охорони деснянської
заплави, як об’єкта природно-заповідного
фонду, була пропозиція (1980-х років) колективу науковців, що тепер є класиками заповідної
справи України (Ющенко А. К., Мережко А. І.,
Андрієнко Т. Л., Шеляг-Сосонко Ю. Р.), які розробили для всієї території теперішньої України мережу природно-заповідних об’єктів національного значення. Деілька національних
природних парків, розроблених цими авторами, мали стосунок і до долини р. Десни. Серед них – НПП «Деснянсько-Старогутський»,
НПП «Мезинський» та РЛП «Міжрічинський»
(пропонувався, як НПП «Дніпровсько-Деснянський»), що створені і функціонують в наш час.
Крім того, було запропоновано і нереалізований досі НПП «Деснянський» [2]. Цей проектований національний парк мав бути розташований на відрізку р. Десни від с. Крехаїв на півдні
до с. Лебедівка та с. Надинівка на півночі.
У 1989 році пропонувалась проектована пло-

ща цього об’єкту – 54 000 га [3]. Проект меж
НПП «Деснянський» у 1980 р. розроблявся
в Інституті «Діпромісто» та передбачав створення значної природоохоронної території
зі специфічною, найкращим чином на той час
спланованою і прорахованою структурою.
Проектувалась рекреаційно-сельбищна зона
(в сучасному законодавстві – зона регульованої рекреації), агропаркова зона (тепер – зона
стаціонарної рекреації), господарська зона,
що містила б освоєні ділянки заплави, та водоохоронна зона, що відповідає за сучасними
стандартами зоні заповідній. Навколо території НПП проектувався буфер з рекреаційно-курортних зон довкола міст Чернігова та Києва,
що відповідно мали проектні назви «КиєвоДеснянський природно-рекреаційний район
(у т. ч. заміський лугопарковий комплекс
в межах комплексної зеленої зони м.Києва)»
та «Чернігово-Деснянський природно-рекреаційний район (у т. ч. заміський лугопарковий
комплекс в межах комплексної зеленої зони
м.Чернігів)». Така буферна зона, відповідаючи взірцевим світовим зразкам структури
охоронюваних природних територій, мала
стати чи не найбільшим досягненням заповідної справи на той час. Натомість, саме цей
НПП з усіх пропозицій 1980-х років лишився
нереалізованим і до нашого часу. Між іншим,
НПП «Деснянський» увійшов також і до складу Генерального плану розвитку м. Києва
(1986 р.) [4].
Паралельно із пропозиціями розвитку мережі національних природних парків, у 1980-х
роках розроблялась масштабніша концепція,
так званої, Деснянської заповідної зони – принципово нової категорії природоохоронних
територій, яка мала охопити всю територію
басейну р. Десни (разом з усіма притоками)
в адміністративних межах України із запровадженням на цій території специфічного
охоронного режиму. Було розроблене спеціальне «Обґрунтування створення державного
республіканського еколого-гідрологічного заказника в басейні р. Десна і її приток» [5, 6] та
підготовлено низку наукових праць [7], автори яких зазначали, що «існуюча заповідна ме-
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режа республіки (України) склалась, в основному, за принципом консервації цінних
в природничому плані об’єктів «дикої природи» або мало змінених природних комплексів без врахування оздоровлення основної
зв’язуючої ланки – гідрографічної мережі».
Також, Інститут екології Національного екологічного центру України пропонував для охорони Десни ввести категорії природоохоронних
територій «екологічний коридор» [8].
За ініціативою Українського та Всеросійського товариств охорони природи, Міжреспубліканського комітету з проблем басейну р.
Десна, науково-виробничого об’єднання «Річка» у 1990 році відбулася комплексна експедиція «Десна-90» [9]. Під час експедиції були
виконані наукові дослідження з формування
екологічних умов в басейні річки, підготовлено пропозиції зі створення єдиної системи
контролю за станом якості навколишнього
середовища, створення в басейні річки мережі охоронних територій, виявлено основні
фактори забруднення навколишнього середовища і надані пропозиції з втілення першочергових природоохоронних заходів, підготовано і погоджено технічне завдання на
розробку «Схеми охоронюваних територій
в басейні річки Десни» із закінченням проектних робіт в 1992 році. Глибоко схвильовані долею Подесення, учасники експедиції
«Десна-90» запропонували визначити для
басейну Десни статус обмеженого природокористування; створити громадський фонд
порятунку Десни; обговорити весь комплекс
проблем, пов’язаних з відновленням Деснянського природно-територіального комплексу
на науково-технічній конференції, спільних
засіданнях Міжреспубліканського комітету
з проблем басейну річки Десна, президіях
Українського та Всеросійського товариств
охорони природи на початку 1991 року. Також
були підготовлені пропозиції «Про відновлення природно-етнографічного комплексу в басейні р. Десни» [10]. Міжреспубліканський
комітет по Десні (м.Брянськ) підтримав ініціативу українських вчених щодо створення такої нової заповідної території, а також створення Державного управління заповідним
еколого-гідрологічним басейном Десни [11].
Натомість, розпад СРСР став причиною, з якої
жодну з названих пропозицій та ідей не було
втілено в життя.

Передумови виникненння ідеї
створення НПП «Подесення»
В сучасному вигляді ідея заповідання долини
р. Десни виникла у 2005-2007 роках з ініціативи Благодійного фонду «Київська ландшафтна
ініціатива», ВГО «Національний екологічний
центр України» та члена екологічної комісії Київської обласної ради В. Чернякова. Значний
внесок у просування цієї ідеї зробили народний депутат України І. Заєць, голова Київської
обласної ради В. Майбоженко та активісти
Ради садових товарств «Зазим’я» і студентської екологічної організації «Дружина охорони природи «Зелене майбутнє».
Першою активністю, що призвела невдовзі
до формулювання концепції НПП в долині
Десни, стала кампанія боротьби проти будівництва котеджного містечка в районі садових
товариств в межах Зазимської сільської ради
Броварського району Київської області (20052007) [12]. Ініційована О. Бобирем та В. Тихоновим боротьба проти будівництва в прибережній захисній смузі р. Десни, з одного боку,
завершилась успіхом, а з іншого – показала на
скільки близькою і реальною є загроза забудови заплави р. Десни. Виявилось, що станом
на 2007 рік за час головування в Броварській
районній державній адміністрації М.Діденка,
в межах деснянської заплави було розпайовано практично всю територію заплавних луків. У короткий термін аналогічно розпаювали
всю їхню частину заплави Десни й у Вишгородському районі. Цільове призначення всіх
розпайованих ділянок – сіножаті та пасовища. Із земельними ділянками, наданими громадянам, розпочали здійснювати операції,
що суперечать вимогам законодавства та загрожують збереженню природних комплексів. Зокрема, розпочалися процеси продажу
земельних ділянок (наприклад, завуальовані
під надання ділянки у заставу та ін.) та зміни
цільового призначення ділянок під «особисте
селянське господарство». Згодом виявились
і операції з суттєвого укрупнення початково
розпайованих земель (наприклад до 800 га
у одного власника).
Дотепер розпочато лише кілька проектів забудови заплави Десни на Київщині, в місцях,
де вторинні землевласники змогли оформити
укрупнені ділянки до цільового призначення
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«індивідуальне житлове будівництво», або
«особисте селянське господарство». Найвідомішим прецедентом є котеджне містечко
«Рив’єра Любича» в районі с. Соболівка Літочківської сільської ради Броварського району.
Забудовник, не маючи жодних правовстановлюючих або погоджувальних документів,
розрив 16.7 га заплавних земель і розпочав
будівництво мостів, каналів і інших об’єктів
інфраструктури [13]. 17.01.2008 року Постійна комісія Київської обласної ради з питань
екологічної політики визнала будівництво порушенням [14]. 17.04.2008 Держекоінспекція
України прийняла рішення №25 про тичасову
заборону робіт на цьому об’єкті [15]. Проте
працівники земснаряду, що здійснювали намив, зірвали пломбу та продовжили роботу,
що було встановлено 25.06.2008 працівниками Служби Безпеки України. 4.07.2008 голова
СТ «Рив’єра Любича» отримав повторний припис про заборону робіт [16].

ництва тут нового міста [17, 18, 19]. Ця історія
нагадала про себе вже в 2016 році. Власник не
зміг освоїти ділянку під забудову, тож спробував отримати певний прибуток шляхом використання її для орного землеробства. Оранка
ділянки розпочалась ще наприкінці зими 20152016 року. У деяких місцях сільгоспроботи
велися на відстані 15 метрів від берега річки.
Роботи виявили значний ризик потрапляння
добрив у воду та забруднення Деснянського
водозабору [20]. Наприкінці березня ПАТ «Київводоканал» заявив правоохоронним органам про можливу загрозу потрапляння міндобрив у Десну [21]. 6 квітня власники розораної
ділянки біля Деснянського водозабору у супроводі охорони з кількох джипів почали вносити
аміачні добрива. Протягом дня інформація про
загрозу набула розголосу, достатнього для
того, щоб жителі Києва, що приїхали на місце
подій, та жителі с. Новосілки власними силами
зупинили роботи.

Протягом 2000-х більшість ініціатив щодо забудови заплави р. Десни у Київській області
пролунало саме з території Броварського району, що викликано, вочевидь, як людським
фактором керівництва району, так і наявністю
значно зручнішого заїзду з Києва, ніж з боку
Вишгородського району. Оскільки на території
Київської області відсутні автомобільні мости
через р. Десну, сполучення з територією гіпотетичних котежних містечок досить ускладнене.
І тому з берега Вишгородського району інтерес забудовників потенційно менший, оскільки
у передсвяткові та вихідні дні дістатись цієї території вкрай важко через перевантаженість
дороги на греблі Київської ГЕС у Вишгороді –
єдиної дороги до заплави Десни у Вишгородському районі з Києва.

Ідея забудови заплави Десни розвивалась
у Броварській РДА як початкова мета розпаювання земель і в різні роки затверджувалась на рівні району під різним виглядом. Так,
9.10.2007 року під час наради з питання використання заплавних земель р. Десни під забудову в Броварському та Вишгородському
районах (пройшла лише в Броварах) було ініційовано розробку «Схеми з охорони заплавних земель р. Десни та комплексного їхнього
використання», до розробки якої не залучалося жодної природоохоронної установи, натомість її розробку коштом району замовили НДІ
містобудування [22]. Замовником документу
виступило Обласне виробниче управління меліорації й водного господарства [23].

У 2007-2008 роках точилась активна дискусія
щодо проекту кільцевої дороги навколо Києва, що мала перетнути Київське водосховище в районі сіл Старі та Нові Петрівці, а також
пройти заплавою Десни в районі с. Новосілки
(зокрема, в проекті кільцевої саме тут вже закладалась велика дорожня розв’язка). Саме
цієї ділянки стосувалися найбільш активні плани забудови. Єдиний власник укрупненої ділянки площею 800 га поширив в тематичній пресі
оголошення про пошук партнерів для спільного освоєння території (наявні в архіві автора),
а Броварська РДА заявила про намір будів-

Крім того, Броварська районна рада ухвалила рішення №260-18-У від 29.05.2008, яким затверджено «Програму по укріпленню берегів
р. Десни на території Броварського району».
Національний екологічний центр України
звернувся до керівництва області з проханням домогтися припинення фінансування
цього проекту [24].
Доручення вживати заходів з осушення заплави Десни було «спущено» сільським радам. Наприклад, 11 серпня 2010 року рішенням сесії депутатів Погребської сільської
ради №1886 було погоджено робочий проект
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«Реконструкція водовідвідного каналу в заплаві р. Десна для ліквідації підтоплення сільськогосподарських угідь на території сільської ради». Так званий «водовідвідний канал»
є природним руслом р. Старуха, а сам проект направлений на осушення заплави для
полегшення подальшої забудови [25].Крім
того, розпорядженням №1364 Броварської
РДА від 22.10.2009 року «Про надання згоди
ТОВ «Блакитне плесо» на виготовлення технічної документації з покращення санітарноекологічного становища водоймищ та озер,
очищення та поглиблення каналів в адмінмежах Погребської сільської ради Броварського
району», вказаному товариству дозволяється виготовити технічну документацію щодо
робіт на озерах Штани, Кодачок, Яценкове
озеро, Кодак, Кругле, Троїцький Кодачок, Шемет, Бичова, Погребський Старик та р. Старуха. Розчищення русла річок та водних об’єктів
передбачає видобування за допомогою земснаряду піску з їхнього дна і, відповідно – його
складування на березі. За аналогічною схемою здійснені всі незаконні гідронамивні роботи в «Конча-Заспі». Офіційно затверджених
назв вказаних водних об’єктів не існує і вони
є винятково місцевими топонімами. Відповідно йдеться про намив конкретних земельних
ділянок, оскільки умови вивезення піску в відомих нам документах Погребської сільської
ради та Броварського району не згадуються. Незабаром розпорядження РДА визнали
незаконним. В ході перевірки, проведеної
за зверненням НЕЦУ встановлено наступне:
ТОВ «Блакитне плесо» на порушення вимог
ст.89 Водного кодексу України та п.3 «Порядку видачі дозволів на проведення робіт на
землях водного фонду», ст.29 ЗУ «Про планування і забудову територій», «Порядку надання дозволу на виконання будівельних робіт»,
без отримання в територіальних органах архітектурно-будівельної інспекції і територіальних органах водного господарства, самочинно заволоділо 2200 кубометрами піску, який
намито в межах прибережної захисної смуги
р. Десни, чим заподіяно державі матеріальних
збитків. За вказаним фактом Генеральною
прокуратурою України порушено кримінальну
справу за ознаками злочинів, передбачених
частиною 3 статті 365 та частиною 1 статті 2392 ККУ [26]. За самочинне видобування піску на
землях водного фонду товариству нараховано збитків на суму 119 790 грн [27].

Ще одним важливим інцидентом стало будівництво мосту вантажопідйомністю 25 тон на
острів Любичів (ділянка між основним руслом
Десни та протокою Любич (в районі с. Літочки). Броварська РДА витратила 250 000 грн
із державного бюджету на будівництво капітального мосту на о. Любичів, який наразі
є незаселеним. Пам’ятна табличка, встановлена біля мосту, говорить, що це подарунок
громаді села Літочки від 91 інженерного полку Збройних Сил України. Відкриття мосту
16.06.2009 року супроводжувалось військовим оркестром та урочистостями, поряд
з якими зібрався гурт незадоволених місцевих жителів, сповнених нерозумінням причин
побудови мосту [28]. При цьому, у відповіді на
лист НЕЦУ, Броварська РДА повідомила, що
рішення про будівництво мосту в районі не
приймались, дозвіл на будівництво не надавався, а фінансування будівництва здійснювалось за кошти інвесторів незрозумілого походження. Введення об’єкта в експлуатацію не
оформлено; передача збудованого мосту на
баланс сільської або районної ради не проводилась [29]. Активісти та місцеві жителі висловили припущення що міст збудовано з метою
завезення на територію острова будівельних
матеріалів. Група жителів с.Літочки у своїй
статті в обласній газеті пишуть: «все життя обходились без мосту і жили ж якось.. спокійніше» [30]. Станом на 2016 рік з природних причин міст повністю зруйнувався.
Реальних випадків забудови в межах заплави
р. Десни на Київщині досі відбулось небагато.
Наприклад, поряд з Київським водозабором
у 2010 році було розпочато гідронамив території ТОВ «Первоцвіт-2007», формально – під
назвою «розчистка русла р. Десни на ділянці
1-11 км». Роботи на землях водного фонду, якими є земельна ділянка ТОВ «Первоцвіт-2007»,
не погоджувались ні Держвогоспом [31], ні
Броварською РДА [32]. Протизаконним виявився і сам факт зняття родючого шару землі
під час проведення робіт, за що керівництво
підприємства було притягнуто до відповідальності [33].
Питання про ризики забудови заплави р. Десни кілька разів розглядалось на засіданнях Постійної комісії Київської обласної ради з питань
екології та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи. Ще під час першого розгляду
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«деснянського» циклу питань 17.01.2008 року
члени комісії одностайно висловились проти
ідей будівництва на Броварщині нового міста.
Під час цього засідання, член комісії О. Черняков висловив пропозицію назавжди убезпечити долину Десни від забудови, створивши тут
національний природний парк. Рішення прийнято одностайно. Члени Комісії звернулись
до Національного екологічного центру України з проханням підготувати наукове обгрунтування створення національного парку [34].
З цієї дати формально розпочинається історія
створення НПП «Подесення».

Початок роботи над створенням
НПП «Подесення»
Розуміючи, що одним з найдієвіших механізмів охорони природи є створення територій
природно-заповідного фонду, активісти захисту деснянської заплави розгорнули активність щодо заповідання об’єкту своєї уваги.
2006-2008 роки
2006 року колектив авторів Клишта П., Парнікоза І., Подобайло А. та Остапченко Л. підготували обгрунтування створення заказника
«Росоші» в межах заплави р. Десни у Зазимській сільраді [35], а згодом Парнікоза І., Подобайло А., Остапченко Л. та Борейко В. – заказника «Літочківський» в межах Літочківської
сільської ради Броварського району [36].
В той же час, колектив молодіжного відділення Національного екологічного центру України
та Відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України підготували наукове обгрунтування створення ландшафтного заказника
«Острів Любичів» [37, 38] у Броварському та
Вишгородському районах Київської області.
Любичів – найбільший в Україні (площа понад
4500 га) річковий острів, розташований на
межі Броварського та Вишгородського районів Київської і Козелецького району Чернігівської областей. Омивається водами Десни та
її протоки Любича.
Натомість погодження щодо створення всіх
цих заказників дотепер не надані землекористувачами. З певного часу (орієнтовно з кінця
2007 року. після згаданого вище засідання
Постійної комісії, активність природоохорон-

ців щодо створення перелічених заказників
суттєво вщухла, що пов’язано із появою значно ширшої ідеї – створення національного
природного парку (НПП) «Подесення». Таким
чином, ідея створення НПП «Подесення» виникла як спроба протидії ризикам забудови
заплави р. Десни.
Протягом 5 місяців тривала робота з підготовки наукового обґрунтування, яке було подане
до Мінприроди лише 17.06.2008 року [39]. Авторами наукового обґрунтування стали Акімов Ігор Андрійович – чл. кор. НАН України,
директор Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України; Мосякін Сергій Леонідович, д. б. н., завідючий Відділом систематики і
флористики судинних рослин Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України; Костюшин
Василь Анатолієвич – к. б. н., завідуючий Відділом моніторингу та охорони тваринного світу
Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН
України; Василюк Олексій Володимирович, заступник голови ВГО «Національний екологічний центр України»; пров. інж. Відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту
зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України;
Іноземцева Дар’я Миколаївна, аспірант Відділу
систематики і флористики судинних рослин Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України; Полянська Катерина Валентинівна, студент
кафедри Фізичної географії та геоекології Географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та
Борисенко Катерина Анатоліївна, ВГО «Національний екологічний центр України».
Перед оприлюдненням обгрунутвання прихильники створення НПП розгорнули адвокаційну кампанію. Голова Київської обласної
ради В. Майбоженко відвідав проектовану
для заповідання територію заплави Десни
та на прохання НЕЦУ [40] доручив Державному управлінню охорони навколишнього
природного середовища у Київській області виконати рішення Постійної комісії від
17.01.2008 року та «підготувати клопотання щодо створення національного природного парку на більшій частині заплави р. Десни» [41, 42]. Цікаво, що відбулось це ще до
появи Указу Президента України та інших
державних рішень щодо НПП, чим ініціатива
в створенні національного парку бала закріплена за керівництвом Київщини.
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Голови всіх сільських рад Вишгородського
району звернулись до народного депутата
І. О. Зайця з проханням підняти питання про
необхідність створення НПП в долині Десни [43]. До І. О. Зайця, як до заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики, природокористування
та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, також було направлено окреме
звернення від голів Жукинської та Новосліківської сільських рад Вишгородського району, в якому йшлося: «вважаємо за необхідне
розробити спеціальні законодавчі акти, які б
гарантовано унеможливили зміну цільового
призначення заплавних земель річок України,
а також гарантували громадянам вільний доступ до берегів річок» [44].
І. О. Заєць подякував головам сільських рад [45]
та активно долучився до адвокування НПП, що,
вочевидь, стало вирішальним моментом. Так,
16.04.2008 І. Заєць звернувся до Голови Верховної Ради України А. Яценюка, Прем’єр-Міністра
України Ю. Тимошенко [46] та Президента України В. Ющенка [47] з проханням сприяти створенню НПП. В результаті цього, у квітні 2008
року Секретаріат Кабінету Міністрів України дав
доручення Міністрові охорони навколишнього природного середовища України погодити
клопотання щодо створення НПП [48]. Листом
від 06.05.2008 року Мінприроди звернулось до
НЕЦУ з проханням переробити клопотання [49],
після чого схвалило його 03.02.2009 року [50].
Також, 4 квітня 2008 року Мінприроди видало
окреме доручення №111-од, яким для кожної
області зазначило необхідні показники кількості
територій ПЗФ, що мають бути додатково створені протягом року [51].
12 травня 2008 у Комітеті Верховної Ради
України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи відбулись комітетські
слухання на тему «Природно-заповідний фонд
України: стан та перспективи розвитку» [52],
в рішенні яких зафіксовано пункт «Підтримати
створення НПП «Подесення» у Київській та Чернігівській областях» [53]. Рішення комітетських
слухань є вирішальним документом у розвитку
заповідної справи в Україні у 2000-х, адже невдовзі стало основою для текстів трьох Указів
Президента України щодо перспективного розвитку заповідної справи в Україні.

Після рішення Комітетських слухань, 26.05.2008
року до І.О. Зайця надійшов лист голови Київської ОДА з інформацією про підтримку ідеї
створення НПП [54]. Очевидно, відповідне доручення було надане начальнику Державного управління екології та природних ресурсів
у Київській області, після чого 30.05.2008 року
воно також повідомило про свою підтримку
ідеї створення НПП «Подесення» [55].
Важливу роль у активності чиновників обласного рівня відіграв «поштовх» з Мінприроди.
11 липня відбулось розширене засідання Колегії Мінприроди, присвячене винятково питанням заповідної справи [56]. Рішенням колегії
обласним органам Мінприроди доручено забезпечити безумовне розширення мережі
ПЗФ згідно з окремим дорученням №111-од,
згаданого вище[57]. 16 липня Міністерська Колегія Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Київській
області [58] визнала роботу Держуправління
недостатньою та доручила підрозділам Держуправління прискорити роботу зі створення
нових територій ПЗФ [59]. І вже 22 липня на обласному рівні відбулась нарада з питань створення нових територій природно-заповідного
фонду в області і в т.ч. НПП «Подесення» [60].
Згодом перелік перспективних національних
парків, згаданий в рішенні Комітетських слухань, було закріплено в текстах Указів Президента від 27 серпня 2008 року № 774/2008
«Про невідкладні заходи щодо розширення
мережі національних природних парків» [61]
та від 1.12.2008 року № 1129/2008 «Про розширення мережі та територій національних природних парків та інших природно-заповідних
об’єктів» [62]. В перші місяці після появи Указу територіальні органи Мінприроди активно
форсували погодження перспективних НПП
із землекористувачами та збирали необхідну
документацію. Також у липні 2009 року Віктор Ющенко особисто провів Всеукраїнську
нараду з питань розвитку природно-заповідної справи в м. Шацьк Волинської області, де
озвучив необхідність прискорити процеси
розширення мережі природно-заповідного фонду [63]. За результатами наради вже
14 серпня 2009 року вийшов Указ Президента України № 611/2009 «Про додаткові заходи
щодо розвитку природно-заповідної справи в Україні» [64], який спантеличив всі вищі
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органи виконавчої влади масою конкретних
природоохоронних завдань.

НПП «Дніпровсько-Деснянське Міжріччя» на
базі РЛП «Міжрічинський» [69]).

Повернімось до Указу Президента від
1.12.2008 року № 1129/2008 «Про розширення
мережі та територій національних природних
парків й інших природно-заповідних об’єктів».
Указ називає 22 конкретні території природнозаповідного фонду загальнодержавного значення, які необхідно створити або площу яких
слід розширити. На превеликий жаль, текст
Указу готувався з розрахунку на окремі області
і з технічних причин у кінцевому варіанті тексту
про необхідність створення НПП «Подесення»
вказано лише для Київської області (на процес
створення НПП це не впливає, адже створення
відбувається відповідно до погодженого клопотання). Зокрема, в Указі йдеться: «З метою
забезпечення підтримання екологічної рівноваги, збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та
об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову,
освітню та естетичну цінність, прискорення
формування національної екологічної мережі
постановляю: 1. Підтримати ініціативу обласних державних адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації щодо:
1) створення… національних природних парків
«Залісся», «Переяславський» (робочі назви –
«Білоозерський», «Переяслав-Хмельницький»),
«Подесіння», «Дніпровсько-Тетерівський» та
ландшафтного заказника загальнодержавного
значення «Конча-Озерна», Київська область».

2009 рік

Крім того, у квітні 2008 року Голова Київської
обласної ради Майбоженко В. В. звернувся
до Голови Чернігівської обласної ради Романової П. А. з пропозицією підтримати створення НПП «Подесення» на всій протяжності
р. Десна у Київській та Чернігівській областях [65]. У відповідь на це звернення, П. Романова повідомила про готовність Чернігівської
обласної ради розглядати проект створення
НПП «Подесення» [66]. Крім того, В. Майбоженко надіслав і відповідне звернення-заклик
до Державного управління екології та природних ресурсів у Чернігівській області [67],
після чого те повідомило що готове сприяти
створенню НПП [68] (хоча, вже на початку
2009 року Держуправління повідомило що
не бачить сенсу у створенні НПП «Подесення», натомість просить допомогу у створенні

26 лютого 2009 Постійна комісія Київської обласної ради з питань екологічної політики та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглядала питання щодо заходів з реалізації Указу Президента України «Про розширення
мережі та територій національних природних
парків та інших природно-заповідних об’єктів»
від 01.12.2008 №1129/2008 [73]. Комісія одностайно ухвалила рішення зупинити діяльність
в заплаві р. Десни, не сумісну зі створенням
НПП, та прискорити процес створення НПП:

2009 рік для НПП «Подесення» ознаменувався
роботою з громадами на Київщині та спробами погодити клопотання на місцях.
Вже 15 січня відбулася перша міжвідомча нарада з питання перспективного розвитку заповідної справи [70].
10 лютого 2009 року відбулась Колегія Державного управління охорони навколишнього
природного середовища у Київській області,
до участі в ній було запрошено керівників інших державних служб Київщини, громадські
організації та науковців. Крім інших питань,
в ході роботи Колегії порушувалося й питання створення НПП «Подесення», яке назване
одним з головних пріоритетів роботи Держуправління в 2009 році. З огляду на це, Держуправління розпочало погодження створення
НПП. У першу чергу воно звернулось до вищих державних органів з проханням зупинити
розробку документів, що загрожують створенню НПП. Так, Держуправління звернулось
до губернатора Київщини Ульянченко В. І. [71]
та Міністра екології та природних ресурсів
Г. Філіпчука [72] з проханням звернутись до
облводгоспу з вимогою зупинити розробку
«Схеми з охорони заплавних земель р. Десна
та комплексного їх використання».

1. Рекомедувати Облводгоспу надати на розгляд комісії інформацію щодо доцільності та
необхідності розробки «Схеми з охорони заплавних земель р. Десна та комплексного їх
використання» для подальшого розгляду цього питання на комісії;
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2. Рекомендувати Державному управління
охорони навколишнього природного середовища в Київській області та Облводгоспу
приступити до розробки проекту створення
Національного природного парку «Подесення»
на території Київської області;

Об’єднання садівничих товариств «Урочище
Зазим’я» [76]. Активісти зазначили, що для
створення НПП необхідно, передусім, усунути з посад керівників вищої і середньої ланок
Броварської РДА, а також керівників правоохоронних органів району.

3. Рекомендувати Державному управлінню
охорони навколишнього природного середовища в Київській області та Облводгоспу терміново підготувати пропозиції щодо введення мораторію на виділення земельних ділянок
в заплаві р. Десни на території Броварського і
Вишгородського районів Київської області.

24 березня в приміщенні Вишгородської районної ради відбувся круглий стіл з питання
створення національних природних парків
«Подесення» та «Дніпровсько-Тетерівський»
у Вишгородському та Іванківському районах [77].

Зазначені рішення так і не було виконано, хоча
15.05.2009 року розпорядженням Київської обласної державної адміністрації №375 «Про деякі питання створення національних природних
парків у Київській області», Голова Київської
обласної державної адміністрації В. Ульянченко утворила міжвідомчу комісію щодо створення та погодження національних природних
парків «Подесення», «Залісся», «Переяславський» та «Дніпровсько-Тетерівський». До складу комісії, окрім представників зацікавлених
державних служб та органів влади, увійшли і
троє представників робочої групи по створенню НПП «Подесення»: В. Колінько, О. Василюк
та В. Костюшин. Розпорядження також доручало всім службам, що погоджують та надають
земельні ділянки у Київській області, враховувати в своїй діяльності проектовані національні
природні парки [74].
Держуправління розпочало проведення зустрічей з громадами і круглих столів з головами сільських рад.
3 березня перший такий круглий стіл відбувся у Броварському районі і був присвячений
створенню національних природних парків
«Подесення» та «Залісся» на території району.
Круглий стіл проходив в с. Калинівка Броварського району та зібрав голів всіх сільських
рад, територія яких планується до включення в склад національних природних парків,
керівництво районних рад та адміністрацій,
науковців, громадські організації та керівництво області. Керівництво сільських рад та
району висловило цілковите розуміння та підтримку ідеї створення НПП «Подесення» [75].
Особливо гострою була позиція активістів

Зустрічі з сільськими громадами відбулись
не у повному обсязі. Так, 9 квітня відбулась
зустріч із жителями с. Рожни Броварського
району. Представники Держуправління та
Державної служби заповідної справи України
відповіли на питання, які хвилюють селян, пояснили задачі та процедуру створення НПП
«Подесення» [78]. Реагуючи на зустріч, власники паїв та укрупнених земельних ділянок
у короткий термін, організували гостру кампанію проти створення НПП. Начебто від жителів
с. Рожни, Погреби та Літочки, громадянка Гаврушенко Т. І. звернулась до ВГО «Національний екологічний центр України» з вимогою надати всі матеріали про створення НПП, статут
організації, тощо [79]. Також, жителі с. Рожни
звернулись до Броварської РДА з листом-протестом під основним гаслом «Ми не віддамо
наші землі ні до якого Національного парку і будемо їх захищати!» [80]. Крім того, в тісному
контакті з вказаними громадянами, газета «Вечірні вісті» видала низку статей (06.2009 [81],
1.07.2009 [82], 8.07.2009 [83], 12.08.2009 [84]
та 30.09.2009 [85]) про те, що активісти створення НПП «Подесення» працюють над тим,
щоб відібрати землю у селян, а Президент
України В. Ющенко працює у злочинній змові
з ними. Між іншим, всі номери газети рясно
розповсюджувалися по селах. Селяни проводили акції протесту й були на особистому прийомі у президента, чого між іншим, не може
собі дозволити жодна з громадських природоохоронних організацій [86]. За кілька тижнів провокаційна кампанія вщухла.
Окремо варто сказати і про підтримку адвокаційної кампанії небайдужими активістами і організаціями. Наприклад, Товариство меліораторів та водогосподарників Київської області
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підтримало НПП «Подесення». З цього приводу президія Товариства провела засідання, на
якому відзначила спільність цілей і завдань Товариства та групи організацій, що займається
створенням НПП «Подесення» [87].
2-3 травня 2009 р. Об’єднання садівничих
товариств «Урочище Зазим’я», що розташовується в межах проектованого НПП «Подесення» поруч з селом Зазим’я Броварського
р-ну Київської області, провело колективне
прибирання вулиць та водоохоронної зони
р. Десни. Сміття вивезли на звалище спецтранспортом [88]. Суботник з ліквідації
стихійних звалищ на території майбутнього
НПП «Подесення» відбувся й на території
Воропаївської сільської ради Вишгородського району. До суботника долучились
місцеві жителі, дачники та громадські організації [89].
Крім того, адвокаційна кампанія супроводжувалася публікаціями низки інформаційних
статей в газетах Київщини [90, 91, 92], Броварського [93, 94] та Вишгородского районів
а також всеукраїнських видань [95, 96, 97, 98].
Публікації в підтримку створення НПП «Подесення» і надалі готувались авторами наукового обгрунтування у 2011 [99], 2013 [100, 101],
2014 [102] та 2015 [103, 104] роках.
2010 рік
2010 року ВГО «Національний екологічний
центр України» виконував проект «Розвиток
Деснянського екокоридору як частини національної екологічної мережі України», за підтримки Посольства Королівства Нідерландів
в Україні. Результами проекту стали наукові
розробки щодо структури Деснянського екокоридору і проектованого НПП «Подесення»:
1. Вперше зібрано та впорядковано відомості про поширення рідкісних видів флори і фауни різних груп розміщення цінних
природних територій в межах Деснянського екокоридору та покладено ці дані
на ГІС-основу. Зібрану інформацію щодо
вивчення рідкісних видів тварин передано Інституту зоології НАН України та
Мінприроди України з метою включення
її до Державного кадастру тваринного та
рослинного світу та майбутнього видання

Червоної книги України; в узагальненому
вигляді інформацію було оприлюднено на
веб-сайті «Моніторинг біологічного різноманіття в Україні» www.biomon.org.
2. З урахуванням збереженості природних
територій, розміщення існуючих територій
природно-заповідного фонду, інших особливо цінних ділянок, поширення рідкісних
видів, рівня антропогенного тиску та інших
факторів ми запропонували структуру Деснянського екокоридору.
3. Розроблено пропозиції щодо функціонування НПП «Подесення» та поділу НПП «Подесення» на територіальні відділення, що
повинно полегшити в майбутньому процес
організації роботи НПП і навіть погодження
його створення.
За матеріалами наукового обгрунтування видано книжку «Деснянський екологічний коридор» [105], що є наразі єдиною комплексною
публікацією про проектований НПП «Подесення».
2011 рік
У 2011 році активність щодо створення НПП
«Подесення» розгорнулась і на Чернігівщині. До Національного екологічного центру
звернулась Куликівська районна державна адміністрація Чернігівської області, де
цим питанням опікується районне товариство охорони природи. У листі йдеться, що
«Створення Національного природного парку «Подесення» на підпорядкованій райдержадміністрації території, а саме, на території Куликівського району є першочерговим
завданням наших громад», «Ми з розумінням
відносимось до створення Національного
парку «Подесення», що є необхідністю збереження довкілля та безпеки населення
Куликівського району і сподіваємось на державну підтримку для подальшого вирішення даного питання» [106].
Влітку 2011 року у Чернігові відбувся круглий
стіл, де було розпочато погодження НПП «Подесення на територі 5 районів області [107].
3 листопада 2011 року в Києві у інформаційному агентстві «РИА-Новости» відбувся
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круглий стіл «Майбутній національний парк
на Десні – під загрозою забудови?», що зібрав представників громадських організацій
та державних органів Київщини та Чернігівщини, які працюють над створенням національного природного парку «Подесення».
Представник Державного управління охорони навколишнього природного середовища
у Чернігівській області Т. Дадашева зазначила «Більша частина території майбутнього
національного парку у Чернігівській області, є
землями запасу, і тому органи місцевого самоврядування готові погодити включення їх
у «Подесення» [108].

річки, тягнеться смуга лісу, яка не могла бути
розпайована, і її вдалось зробити заказником.
Створення заказника саме такої форми докорінно міняє перспективи забудови деснянських луків. Жодне котеджне містечко більше
не зможе облаштувати тут приватний пляж,
відгородити шмат берега або зробити причал для яхт або катерів. Береги Десни на всій
її протяжності в Київській області є й надалі
недоторканими назавжди, а пошкодження
їх відтепер передбачає кримінальну відповідальність [110].

2014 рік

15-17 квітня 2016 року у Чернігові вперше відбулася міжнародна наукова конференція
«Подесення в контексті європейської історичної та природної спадщини», основними
напрямами роботи якої були: археологічні
старожитності Подесення, водні артерії Європи та їхній вплив на розвиток суспільства,
Проблеми збереження природної спадщини Подесення. Конференцію приймав Навчально-науковий інститут історії, етнології
та правознавства імені О. М. Лазаревського
Чернігівського національного педагогічного
університету імені Т. Г. Шевченка.

Відповідно до рішення Київської обласної
ради 07 жовтня 2014 року було затверджено
Регіональну схему екомережі Київської області [109], що передбачає створення низки
проектованих об’єктів природно-заповідного фонду, які входять до складу структурних
елементів цієї Схеми. Пункт 4 рішення доручає Департаменту екології та природних
ресурсів Київської ОДА готувати матеріали
створення об’єктів природно-заповідного
фонду, зазначених у додатках до рішення.
Серед таких об’єктів, зокрема, зазначений
ландшафтний заказник «Острів Любичів» та
НПП «Подесення».
2015 рік
Перше вагоме зрушення в справі заповідання
заплави Десни на Київщині сталось 8 жовтня
2015 року, коли Київська обласна рада ухвалила рішення № 1037-53-VІ «Про оголошення
нововиявленої території та об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення на
території Київської області» про створення
ландшафтного заказника «Зачарована Десна»
площею 2006 гектарів. До заказника включено всю смугу лісів, розташованих вздовж
русла річки Десни у Київській області. Не зважючи на те, що з 2006 року тривало масове
розпаювання земель вздовж річки Десна та
зміна їхньої категорії таким чином, щоб дозволити на заплавних луках приватне будівництво, всі береги Десни лишаються такими,
що належать до земель лісового фонду та
знаходяться у віданні ДП Вищедубечанського лісгоспу. Фактично вздовж всього берега

2016 рік

***
Сьогодні ідея створення НПП «Подесення»
переживає початок нового етапу – згідно
з висновками біогеографічного семінару Емеральд по видах птахів, що відбувся
2015 року в Мінську (Білорусь), долину річки
Десна має бути включено до мережі природоохоронних територій Емеральд (Смарагдової мережі) України. Як відомо, мережа
Емеральд – це аналог мережі Натура 2000
в країнах, що не є членами Євросоюзу. Однак, зважаючи на перспективу вступу України до Євросоюзу, долина річки Десни зможе
отримати план охорони та механізми (в тому
числі правові) для втілення цього плану. На
даний час створення такої великої природоохоронної території, яка охоплювала би всю
долину річки Десни, ускладнено недосконалістю національного законодавства, яке фактично дозволяє приватним землевласникам
та місцевим сільським радам блокувати процес створення національного парку, відмовляючи в погодженні.
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1.3. Фізико-географічні умови території
Басейн річки Десни на території України
(рис. 1.3.1) розташований в межах Лівобережного Полісся та частково в межах лісостепової
зони, з характерним взаємопроникненням поліських і лісостепових ландшафтних урочищ.
Басейн Десни є підвищеною, слабохвилястою
рівниною з загальною висотою межиріч над
рівнем моря близько 200 м і похилом з північного сходу на південний захід. В басейні
Десни формується 25 % поверхневого стоку
Дніпра. Характерною особливістю басейну є
наявність боліт і заболочених земель площею
близько 1,1 млн га, або 12 % від усієї площі басейну, з них осушувальною мережею охоплено до 300 тис. га [1].
Річка Десна є лівою притокою Дніпра першого порядку, найдовшою і другою за водністю.
Її загальна довжина становить 1130 км, в межах
України – 575 км, з них 37 км – на межі Чернігівської та Сумської областей, 468 км – на території Чернігівської області, 70 км – на території
Київської області [3, с. 115]. Площа водозбірного басейну – 88 900 км2, в межах України –
33 820 тис. км2, або 38 % від загальної площі. Висота витоку становить 238 м, гирла – близько
92 м, середній похил річки дорівнює 13 см на
1 км. Десна бере початок у Смоленській області,
за 10 км від міста Єльні, з болота поблизу села
Проніна [4, 5]. Десна приймає 18 правих приток
та 13 лівих. На території України ріка протікає
від с. Мурав’ї. Притоки в Україні: лівобережні
Шостка (56 км), Івотка (81 км), Сейм (748 км),
Остер (199 км), правобережні Убідь (106 км
), Мена (70 км), Снов (233 км), Стрижень (24
км), Білоус (49 км). В басейні нараховується
близько 4 450 озер загальною площею 117 км2,
651 став. Озера та стариці, зокрема, носять такі
назви: Погребська Старуха, Стара Десна, Старуха, Старик, Домаха, Пудстань, Кривишино, Колодниця, Підлісне, Хома, Котельня, Комарово,
Лучищево, Спаське, Кобилка, Річище, Казанок,
Кривий ріг, Вибга, Приворот, Яма, Покал, Солонецьке, Девоща, Затон, Млиновище, Волкуш,
Чорне, Неволя. Візерунок гідромережі Десни
має деревоподібний тип (рис. 1.3.2), рисунок
створено на основі шару гідромережі в програмі Arc Map 10.2. Найдовшим рукавом Десни є Любич, який тягнеться на 20 км від межі

Чернігівської та Київської областей до с. Літки й
утворює найбільший острів на Десні – Любичів.
Ширина русла Десни вище міста Чернігова переважно становить 100 м, нижче Чернігова –
близько 150 м, глибина 3-4 м, максимальна –
17 м. Найвищий рівень води на гідрологічному
посту в місті Чернігові 112,29 м (абс.), зафіксовано 18 квітня 1970 р., найнижчий – 103,50 м 2-3 вересня 1992 р.; амплітуда коливань складає 9 м.
Середня багаторічна витрата води становить
329 м3/с, об’єм стоку – 10,4 км3/рік. Найбільша
середньорічна витрата 590 м3/с була зафіксована у 1970 р., найменша 150 м3/с – у 1921 р. Найбільша витрата води за час спостережень на
водомірних постах складає близько 9000 м3/с
(1845 р.), тоді Десна розлилася на 13 км [3].
Живиться річка за рахунок талих снігових вод
(60 %), підземного живлення (34 %), дощового
(5-6 %) [6]. Водні ресурси Десни розподіляються протягом року нерівномірно: 60-65 % усього річного об’єму стоку належить весняним
місяцям, 15-20 % – літнім, по 10-12 % – осіннім та
зимовим.
В межень і взимку річка живиться в основному підземними водами. В сумарному річному
стоці Десни підземний стік складає 3,87 км3,
чи 34 %. Територіально водні ресурси річок
басейну Десни розподіляються між Україною
(29 %) і Російською Федерацією (71 %). Водні ресурси Десни складають значну частину
(13 %) загальних водних ресурсів України [7].
Гирло річки Десни розташоване вище межі
міста Києва, однак знаходиться під його антропогенним впливом. Створення штучних
водойм (затока Доманя), проведення гідронамивних робіт, прокопування канав, у минулому розорювання окремих ділянок, забудова, збільшення рекреаційного навантаження
на територію і, як наслідок, збільшення кількості автомобільного транспорту, утворення
нових грунтових доріг, несанкціонованих
сміттєзвалищ, місць для розпалювання багаття збільшує фрагментацію природного
середовища, знищуються природні ділянки –
місця зростання рідкісних видів рослин й існування тварин.
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За даними публічної кадастрової карти 80 %
цих територій розпайовані і в майбутньому
можуть перетворитися на бази відпочинку
або садово-городні кооперативи. Тому необхідно проводити заходи зі збереження й
охорони цих ділянок, зокрема, дотримання
режиму водоохоронних зон, а також прискорити створення національного природного
парку «Подесення» згідно з Указом Президента України № 1129/2008.
Сейм – найбільша притока Десни. Заплава річки переважно вкрита лучною рослинністю,
добре зволожена, на 60 % заболочена. Русло
річки має ширину 80-100 м, місцями близько
150 м. Глибина річки на перекатах близько 1 м,
по фарватеру в середній течії вона збільшується до 3–5 м, а в нижній – до 7–10 м. Швидкість
течії змінюється в межах 0,3–0,4 м/сек, на перекатах доходить до 0,6 м/сек. Дно ріки піщане,
нестійке. Режим рівня ріки характеризується
високою повінню, низькою літньою меженню
і трохи підвищеним рівнем восени. Живлення
річки снігове, підземне й за рахунок приток. Середній багаторічний стік Сейму в районі с. Мутина Кролевецького району становить 3150
млн. м3, а середні витрати води 100 м3/с. На
басейн Сейму припадає біля 53 % поверхневого
стоку з території Сумської області [8].
Русло ріки Снов меандруюче (рис. 1.3.3), розгалужене; характерною особливістю ріки є
переважання плесових ділянок. Ширина рчіки
4–14 м в середній (рис. 1.3.4) і 20–40 м у нижній течії. Найбільша ширина ріки біля міста Сновська – 200 м, де вона утворює озероподібне
розширення. Глибина русла на перекатах 0,3–
1,3 м, на плесах – 2,0–3,0 м. Найбільша глибина
біля м. Сновська – 9,9 м. Швидкість течії на плесах – 0,1–0,2 м/сек, на перекатах 0,3–0,4 м/сек.
Дно Снові переважно рівне, піщане, на плесах
замулене. Для нижньої течії ріки властиві два
весняних підйоми води: перший – в результаті
танення снігів у басейні ріки, другий – в результаті підпору деснянськими водами [8].
З 8 по 12 липня 2015 було проведене експедиційний сплав річкою Снов від села Пісківки до
села Макишин. Під час сплаву в берегах Снові
на всій протяжності було відзначено наявність
похованих дерев (рис. 1.3.5), що може наслідком свідчити про проходження потужної повені, а проведення радіовуглецевого аналізу

дасть можливість встановити приблизну дату
катастрофи. Вона може збігтися з датою катастрофи, яка відбулася в пониззі річки Сейм приблизно 6080±120 років тому [9]. Тоді долиною
Сейму пройшов потік, який створив верхню
алювіальну товщу, що підвищила загальний рівень дна долини приблизно на 2 м.
Між селами Загребельна Слобода та Старі Боровичі знайдено поховану лінзу торфу в руслі
Снові, частина якої залягає під берегом, що
має висоту близько 3 м (рис. 1.3.6).
За попереднім фізико-географічним районуванням в межиріччі Снові і Замглаю виділяли
окремий Тупичівсько-Седнівський район. Ця
територія вирізняється наявністю лесових відкладів, потужність яких змінюється від 5–9 м
на правобережжі річки Снові до 1–1,5 м між селами Тупичев і Бурівкою, в Замглайській долині. Під час експедиції була уточнена наявність
лесового острова в долині річки Снові між
селом Макишин та Седневом (рис. 1.3.7) і біля
села Новоселівки в правому корінному березі
Десни (рис. 1.3.8).
Антропогенний вплив на ландшафти долини
Снові здійснюється через сінокосіння, випасання худоби, рекреаційну діяльність, використання транспорту, розорювання, функціонування населених пунктів. Значний вплив
на рослинний та ґрунтовий покрив (рис. 1.3.9)
внаслідок випасання великої рогатої худоби
та гусей було помічено біля села См’яч (стан
змін трав’яного покриву на рівні пасовищного
збою).
Остер. Русло річки ледь звивисте, до Ніжина
вона часто губиться на заболоченій заплаві.
Вода є лише в деяких відокремлених плесах
завширшки 8-12 і завглибшки 1-3 м. Найбільша
ширина річки 20 м, найбільша глибина 2,7 м.
Швидкість течії 0,1-0,3 м/сек. Живиться річка
атмосферними опадами. У верній течії в багатьох місцях вона пересихає.
На відтинку Остер – Туманська Гута представлені типові заплавні лучно-болотяні
ландшафти з численними старицями. Тут
знаходяться озера Затон, Динище, Ражище,
Млиновище, Волкуш, Старик, Кривішино,
стариці Старуха, Гастуша, Гнилуша. Ширина
заплави складає 8,7 км.
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За часів Радянського Союзу на Десні проводили спрямлення русла. Порівнявши дані космознімків із аркушами «Военно-топографической карты России» масштабу 3 версти в дюймі
(1:126000 верст). Ряди XXII, XXI, XX, аркуш 9,
1911р.,1915рр. (рис. 1.3.10) бачимо, що між Остром та Моровськом спрямлення русла проведено біля Короп’я, Рудні й Моровська. На старому руслі навпроти села Рудня відбувається
обміління, замулення й заростання, його ширина значно скоротилася.
На сьогодні антропогенний вплив на цю територію здійснюється шляхом викошування сухої трави, рекреації, рибальства, незначного
засмічення побутовими відходами, на ділянках біля населених пунктів заплава частково
розпайована й використовується під вирощування сільськогосподарських культур.
Долина річки Десни частково лежить у межах
долини Дніпра, розтинаючи його лівобережні
тераси й формуючи власні. Адміністративно
на території України вона розташована в межах Сумської, Чернігівської та Київської областей, в Російській Федерації – Смоленської та
Брянської. За фізико-географічним районуванням (рис. 1.3.11) ландшафти долини Десни належать до Східноєвропейської рівнини, зони
хвойно-широколистяних лісів, Поліського
краю та, в межах України, – двом його ландшафтним областям. В межах області Новгород-Сіверського Полісся (V) – межують з Понорницько-Новгород-Сіверським районом (37)
і частково охоплюють СередньодеснянськоНижньошосткинський район (38). В області
Чернігівського Полісся (IV) – межують з Любецько-Чернігівським районом (27); займає
частину Корюківсько-Щорського району (30);
межують із Сосницько-Менським (31); повністю включає в себе Коропсько-Батуринський
(32) та Козелецько-Куликівський (34) райони;
частково – Дніпровсько-Нижньодеснянський
(33). В українському пониззі басейну південні межі деснянських річководолинних ландшафтів збігаються з південною межею Лівобережного Полісся та Лісостепу, за винятком
Ямпільсько-Середино-Будського ландшафтного району (39), де межа долини проходить
західніше, посередині СередньодеснянськоНижньошосткинського району. Далі вони межують із Сумською схилово-височинною (ХХІV),
Північнополтавською височинною (ХХІ) та Пів-

нічнопридніпровською терасовою низовинною (ХХ) областями лісостепової зони.
Чернігівське Полісся та Новгород-Сіверське
Полісся орографічно є рівниною, похиленою
з північного сходу на південний захід, що зумовлено похованим пра-рельєфом і заляганням на ньому антропогенових відкладів.
В Україні ландшафти Полісся займають територію площею більше 110 тис. км2 (близько
20 % площі країни) [10]. Лівобережне Полісся
займає площу 26 767 км2 і поділене на області
Чернігівського (18 160 км2) та Новгород-Сіверського (8 607 км2) Поліссь. Деснянські річководолинні ландшафти в межах України займають
площу близько 9 000 км2. Межа між Поліссям
та лісостеповою зоною на лівобережжі проходить по лінії Київ–Ніжин–Комарівка–Батурин–
Кролевець–Лужки, яка збігається з південною
межею зони хвойно-широколистяних лісів на
відтинку Бортничі–Кролевець. Характерними
структурними рисами ландшафтів пониззя
басейну Десни є низовинний рельєф із широкими заболоченими долинами, переважання
дерново-підзолистих та болотних ґрунтів, поширення хвойно-широколистяних лісів, мозаїчна територіальна конфігурація [11]. Своєю геоструктурою Лівобережне Полісся належить
до утворень Дніпровсько-Донецької западини
та частково до південно-західних схилів Воронезького кристалічного масиву. У рельєфі ці
структури відповідають північній частині Придніпровської низовини й відрогам Середньоруської височини. Історію формування ландшафтів долини Десни подано в підрозділі 2.2
дисертації.
Чернігівське Полісся є низовинною мореннозандрово слабохвилястою рівниною з лесовими островами, розчленованою сучасними
річковими долинами та давніми прохідними
долинами стоку талих вод льодовиків. Клімат
області помірно континентальний. Середня
кількість опадів 500-610 мм, коефіцієнт зволоження за В. П. Поповим дорівнює 1,8-2,0 [11].
Земельні угіддя області мають таке співвідношення: орні землі займають майже 42 %, сади і
ягідники – 0,7 %, сінокоси – 15,5 %, вигони та пасовища – 6,5 %, ліси та чагарники – 21 %, болота – 4,5 %, піски – 1,4 % [12, с. 263]. Особливістю
структури ландшафтів Черігівського Полісся є
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переважання місцевостей долинного типу, які
займають більше 85 % території, з них заплавні
місцевості займають 18,4 % [11, с. 100].
Новгород-Сіверське Полісся займає північну частину південно-західного схилу Воронезького кристалічного масиву. Перекриті
осадовими відкладами кристалічні породи
залягають на глибинах 900-150 м. Крейдові
та палеогенові породи залягають вище місцевого базису ерозії. Лесові острови тягнуться
по Придеснянській височині від Грем’яча до
Оболоння, розвинена густа яружно-балкова
мережа. Середньорічна сума опадів по області складає 550-590 мм, збільшується до 600 мм
на височинах [11]. Сільськогосподарські угіддя
займають близько 46 % площі [12, с. 269].
У пізньому голоцені на території Чернігівського і Новгород-Сіверського Полісся панували
ландшафти дубово-соснових лісів. За реконструкціями лісистості України І. Г. Підоплічка,
наведеними в «Атласе природных условий
и естественных ресурсов Украинской ССР»
1978 р. і за сучасними космічними зображеннями можна зробити висновок, що впродовж
останніх двох тисячоліть лісистість Лівобережного Полісся з майже 90% скоротилася до
20 %. Більшість сучасних лучних угруповань мають антропогенне походження, що пов’язано
з традиційним та інтенсивним використанням
луків як пасовищ і сінокосів.
Болотні ландшафтні комплекси. Процесам
заболочування в басейні Десни сприяли форми рельєфу території – давні долини річок і
флювіо-гляціальних потоків, долини сучасних
річок, зниження та западини, в яких при зменшенні вологості клімату в польодовиковий
час зосередилися залишки вод річок, льодовикових потоків і озер. Основним джерелом
живлення долинних заплавних боліт слугують
озерні й річкові води, а також грунтові води.
Залежно від характеру залягання в долині болота поділяються за Д. К. Зеровим на долинні
(болота Замглай, Убідь, Есмань), староруслові
(болото Видра) та заплавні, які в свою чергу
поділяються на власне заплавні, прируслові,
центральні, притерасні, старикові, плесові, заплавно-притерасні.
Болота здавна використовувалися як сіножаті та пасовища. У 1845 р. на Чернігівщині

з’являються перші торфорозробки для видобутку торфу як палива, зокрема, для залізоплавильних печей, цукроварень, спиртових і
цегельних заводів та для опалення жител. Торф
також використовують як добриво. У 1873–1902
рр. працювала західна експедиція з дослідження і осушення боліт. Вперше відомості про болота Чернігівської губернії подано в звіті Л. Ситіна у 1897 р. У 90–х роках ХІХ ст. розпочато
вивчення боліт з метою освоєння в Чернігівській губернії. У 1900 р. вийшла стаття А. Г. Ракочі про походження й рослинний покрив
Чернігівських боліт, в якій автор розділив їх
на лучні, лісові й мохові та вважав, що всі вони
виникли шляхом заростання водойм. У 1926 р.
засновано Бурівське дослідне поле на болоті
Замглай. Болота Чернігівської губернії вивчали
Є. В. Оппоков, С. Михайловський, І. І. Спригіна
та В. Н. Вершковський. Земськими управами
розроблялися заходи з осушення боліт і поліпшення травостою. Найбільші болота Видра і Замглай на Чернігівщині досліджував Д. К. Зеров.
У довоєнний період на Чернігівщині діяли комплексна експедиція Академії наук УРСР у 1933 р.
й експедиція з інвентаризації природних кормових угідь (1931–1933 рр.) на чолі з Д. К. Зеровим і
Ф. Я. Левіною. Облік і вивчення торфових боліт
проводили Інститут торфової промисловості й
Інститут меліорації й гідротехніки. Дослідження
боліт з метою складання проектів їхнього осушення і сільськогосподарського використання
та розробки на паливо проводили Укрдіпроводгосп та Укрпромпроект.
Потужне осушення боліт розгорнулося після
Другої Світової війни з метою збільшення продуктивності колгоспів і радгоспів. Осушуються і освоюються торфовища в долинах річок
Остер і Трубіж. Були осушені практично всі
великі болотні масиви в заплавах річок Білоус, Снов, Крюкова, См’яч, Тур’я, Убідь, Мена,
Доч, Смолянка та ін. Осушені болотні землі
використовували як орні й як високопродуктивні лучні угіддя, що призвело до кількісних
та якісних змін флори і рослинності регіону,
зменшення та знищення місцезростань рідкісних болотних видів.
Площа торф’яних боліт Чернігівського Полісся
становить понад 4,5 % території. Найбільшими
болотами є Замглай – 8334 га, Остерське –
10 558 га, Сновське – 9400 га, Смолянка –
4288 га, Доч-Гали –3600 га, Видра – 2458 га.
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1.4. Рослинний світ
Згідно з геоботанічним районуванням (Національний атлас України, 2007 р) долина
р. Десни належить до Європейської зони широколистяних лісів, Східної провінції хвойношироколистяних і широколистяних лісів, Поліської підпровінції хвойно-широколистяних
лісів, Лівобережно-поліського округу дубовососнових, дубових, соснових лісів, заплавних
лук і евтрофних боліт; Нерусса-Деснянського
округу дубово-соснових, соснових, липово-дубових лісів, заплавних лук, мезо- і евтрофних
боліт; Середньоруської підпровінції листяних
лісів, Присеймського округу липово-дубових,
кленово-липово-дубових і дубових лісів, луків
і евтрофних боліт.
Рослинні угруповання долини р. Десни досить
різноманітні. Наведемо перелік основних типів за Панченко (2005):
Гідрофільна: водна (повністю занурені у воду
рослини) та прибережно-водна (гігрофіти, поширені по берегах проточних і стоячих водойм).
Лучно-болотна: волого-лучна (болотисті та
сирі торф’янисті луки), справжньолучна (справжні мезофільні луки), сухо-лучна (пустищні та
остепнені луки) а також рослинність ділянок
оліготрофних та мезотрофних боліт.
Псамофітна: алювіальна (види піонерних
угруповань на алювіальних відкладах річок і
мулистих берегах водойм) та угруповання піщаних гряд (псамофітні луки, головним чином
мезоксерофіти і ксеромезофіти).
Лісова: широколистяні, мішані й соснові ліси,
а також болотно-лісова: вербово-осокореві
ліси, вільшаники і заболочені соснові ліси.
Синантропна: сегетальна (види поширені переважно на орних землях, у посівах).
Коротко охарактеризуємо кожен з вищезазначених типів рослинності.
1. Гідрофільна рослинність. Водна рослинність представлена на руслі річок Десни,
Сейму, Снові, Івотки та Остра та акваторії їхніх численних стариць. На руслі у зв’язку зі

швидкою течією справжня водна рослинність
представлена виключно вздовж берегів. Її
формують зарості таких видів, як глечики
жовті (Nuphar lutea (L.) Smith), рдесник пронизанолистий (Potamogeton perfoliatus L.),
значно рідше плавун щитолистий (Nymphoides
peltata (S. G. Gmel.) О. Kuntze.). На старицях,
в залежності від ступеню їхнього заростання,
справжня водна рослинність може вкривати
як більшу частину, так і все водне дзеркало.
Серед тутешніх рослинних угруповань, окрім
описаних вище видів, трапляються гірчак земноводний (Polygonum amphybium L.), рдесник
блискучий (Potamogeton lucens L.), латаття
біле (Nymphaea аlbа L.), латаття сніжно-біле
(N. candida J. et C. Presl.), сальвінія плаваюча
(Salvinia natans (L.) All.), жабурник звичайний
(Hydrocharis morsus-ranae L.), різак алоєвидний
(Stratiotes aloides L.). З розвитком заростання
значення останніх трьох видів разом з видами роду ряска (Lemna) посилюється. Значно
рідше на старицях чи відгалуженнях Десни
зустрічаються зарості водяного горіха (Trapa
natans L. s.l.).
Гігрофітна рослинність представлена заростями прибережно-водної рослинності, яка є
одним з найпоширеніших рослинних типів, що
визначають зовнішній вигляд заплави. Цей тип
рослинності представлений угрупованнями
стрілолиста звичайного (Sagittaria sagittifolia L.)
та сусака зонтичного (Butomus umbellatus L.),
до яких часто долучаються частуха ланцетна
(Alisma lanceolatum With.). Вздовж стариць і
проток розвинуті злаково-осокові угруповання. Звичайними при цьому є угруповання лепешняку великого (Glyceria mаxima (С. Hartm.)
Ноlmb.), осоки гострої (Саrех acuta L.), куги
озерної (Schoenoplectus lacustris (L.) Раll.). Панченко та ін. (2003) зазначають, що особливістю
деснянських прибережно-водних рослинних
комплексів є поширення в прибережній смузі
не лише лепешняка великого, куги озерної, але
й рогозу вузьколистого (Typha angustifolia L.) та
очерету звичайного (Phragmites australis (Саv.)
Тrіn. ех Steud.).
Гідрофільна рослинність включає рідкісні
угруповання, що занесені до Зеленої книги
України (2009): а) угруповання формації саль-
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вінії плаваючої Salvinieta natantis, угруповання формації латаття білого Nymphaeeta albae,
угруповання формації латаття сніжно-білого
Nymphaeeta candidae, угруповання формації
глечиків жовтих Nuphareta luteae, угруповання
формації водяного горіху плаваючого Trapeta
natantis та угруповання формації ряски горбатої Lemneta gibbae.
2. Лучно-болотна рослинність. Лучна рослинність долини Десни та її приток представлена
справжніми (угруповання костриці червоної
(Festuca rubrа L. s. str.), тонконогу лучного (Poa
pratensis L.) та лисохвосту лучного (Alopecurus
pratensis L.), остепненими (угруповання мітлиці
виноградникової (Agrostis vinealis Schreb.), тонконогу вузьколистого (Poa angustifolia L.), куничника наземного (Calamagrostis epigeios (L.)
Roth.), торф’янистими (угруповання щучника
дернистого Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.,
осоки лисячої Саrех vulpina L.) та болотистими
луками (угруповання лепешняку плаваючого
(Glyceria fluitans . Br.), G. mаxima, мітлиці собачої (Agrostis саnіnа L.), очеретянки звичайної (Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert.),
бекманії звичайної (Beckmannia eruciformis (L.)
Host.). Найбільші площі тут займають ценози
Alopecurus pratensis, Phalaroides arundinacea,
Саrех acuta, Festuca rubrа (Панченко та ін..,
2003). Популяції роду косарики (Gladiolus) поширені на помірно зволожених луках союзу
Festucon (Лукаш та ін., 2007).
На надзаплавних підвищеннях на схилах південної, східної та західної експозиції, а місцями
також у плакорних умовах прияружних частин
правого корінного берега Десни трапляються
фрагменти лучно-степової рослинності. У травостої домінують осока низька (Саrех humilis
Leys.), тимофіївка степова (Phleum phleoides
(L.) Karst.), Agrostis vinealis, пирій середній
(Elytrigia intermedia (Host) Nevski), тонконіг
середній (Роа media Schur) та келерія гребінчаста (Koeleria cristata (L.) Pers.). Біля с. Гірки
Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл.
у складі флори таких угруповань виявлені
залізняк бульбистий (Phlomis tuberosa L.) та
астрагал нутовий (Astragalus сісеr L.). Виходи
крейди трапляються вздовж правого корінного берега Десни, часом на крутих схилах
балок, що впадають у долину Десни. На крейді формуються трав’яні угруповання з Poa
angustifolia, костриці овечої (Festuca ovina L.),

Agrostis vinealis, тонконога стиснутого (Роа
compressa L.). У цих рослинних угрупованнях
реліктових і специфічних для крейдяних виходів видів не виявлено. Це пояснюється тим,
що описувана територія зазнала зледеніння.
До виходів крейди тяжіють полин Маршаллів (Artemisia mаrsсhаllianа Spreng.), еспарцет
донський (Onobrychis tanaitica Spreng.), Саrех
humilis, твердоколос стиснутий (Sclerochloa
dura (L.) Beauv.) (Панченко та ін., 2003). В складі цього типу рослинності угруповання формації осоки низької Cariceta humilis, охороняється Зеленою книгою України (2009).
3. Псамофітна рослинність представлена алювіальною та боровою. Алювіальні угруповання є піонерними комплексами на піщаних і мулистих мілинах, що починають формуватися
з середини літа в процесі поступового спаду
води. Флористичне ядро цих угруповань формують чихавка звичайна (Ptarmica vulgaris D.
С.), череда трироздільна (Bidens tripartitа L.),
болотниця гольчаста (Eleocharis acicularis (L.)
R. & S.), тут зустрічаються також такі види,
як подорожник середній (Plantago intermedia
DC.), ситник бурий (Cyperus fuscus L.) та Alisma
lanceolatum. Найвищі елементи рельєфу займають псамофітні луки, сформовані головним чином з костриці Беккера (Festuca
beckeri (Hack.) Trautv., Calamagrostis epigeios
та келерії сизої (Koeleria glauca DC. (Spreng.)).
Флористичне ядро формують щавель горобиний (Rumex acetosella L.), миколайчики
плоскі (Eryngium planum L.), гвоздика Борбаша (Dianthus borbasii Vand.), енотера дворічна (Oenothera biennis L.), полин дніпровський
(Artemisia dniproica Klok.) та (A. marschalliana),
(Sedum ruprechtii (Jalas)z.) та S. acre L. В складі таких угруповань зустрічаються козельці
українські (Tragopogon ukrainicus Artemczuk.),
жовтозілля дніпровське (Senecio borysthenicus
Andrz.) занесені до Європейського Червоного
списку, а також очиток шестирядний (Sedum
sexangulare Loisel. ex Boiss), що знаходиться тут на східній межі свого ареалу. Звичайними видами прируслових піщаних валів є
також осока рання (Саrех рrаесох Schreb.),
Festuca rubrа, холодок лікарський (Asparagus
officinalis L.), молочай прутовидний (Euphorbia
virgultosa Klok.), деревій майже-звичайний
(Achillea submillefolium Kok. et Krytzka), смілка
татарська (Silene tatarica (L.) Pers.), підмаренник справжній (Galium verum L.).
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4. Лісова рослинність представлена деревно-
чагарниковою рослинністю вдовж русла Десни та її приток, фрагментами вербово-осокоревих та вільхових заплавних лісів, а також
фрагментами справжніх листяних мішаних
та соснових лісів. Прируслові зарості формують верби тритичникова (Salix triandra L.) та
прутовидна (S. viminalis L.). Серед заростей
верб зустрічаються деревостани з чорної тополі (Populus nigra L.), осики (P. tremula L.) та
тополі білої (Р. alba L.) Часом вони формують
заплавні галерейні ліси. Подекуди у межах
заплави зустрічаються фрагменти листяних
лісів, заплавних дібров за участі дуба черещатого (Quercus robur L.), рідше ясена високого
(Fraxinus excelsior L.). Панченко та ін. (2003)
зазначають, що ці фрагменти лісів відзначаються різним віком і площею (від 0,2 до 1-2 га).
Тяжіють вони до грив, і тому часто мають
видовжену форму. Quercus robur та Fraxinus
excelsior здебільшого мають порослеве походження. Populus tremula і в’яз граболистий
(Ulmus carpinifolia Rupp. ех G. Suckrow) розмножуються кореневими пагонами. У чагарниковому ярусі таких перелісків зустрічаються
черемха (Padus avium Mill.), калина (Viburnum
opulus L.), свидина (Swida sanguinea (L.) Оріz),
а на підвищених ділянках – ліщина (Corylus
avellana L.).
У прирусловій частині заплав значні площі займають вільшняки з домінуванням у трав’яному
ярусі болотяної папороті (Thelypteris palustris
Schott), Phragmites australis, осоки видовженої (Carex elongata L.), кропиви жабрієлистої
(Urtica galeopsifolia Wierzb. ех Оріz.). На місці
зведених вільшаників формуються зарості
верби сірої (Salix cinerea L.), а за умови регулярного сінокосіння – луки з Саrех acuta та
Phalaroides arundinacea. На прируслових валах
трапляються зарості шелюги (Salix acutifolia
Willd.), а також фрагменти соснових лісів природного чи антропогенного походження.
5. Синантропна рослинність поширена в місцях суттєвого порушення природної внаслідок будівництва, надмірного випасу, добування копалин, засмічення.
Рідкісна флора. Цінність рослинних угруповань долини Десни та її приток значно підсилюється наявністю в їхньому складі раритетних
видів флори. Зокрема, з водними біотопами

пов’язані наступні занесені до Червоної книги
(ЧКУ) види: Salvinia natans, Nymphoides peltata
та Trapa natans, а також низка регіонально рідкісних видів.
Salvinia natans (категорія неоцінений вид) є
досить поширеним видом у річці Десни, місцями утворюючи угруповання (Дубина, 1982;
Фіторізноманіття., 2006; Зелена книга., 2009;
Червона книга, 2009). Зокрема, вид зафіксовано біля узбережжя в гирловій частині Десни
і на внутрішніх протоках острова Муромець
(територія загальнозоологічного заказника
місцевого значення «Бобровня») у м. Києві
(Parnikoza et al, 2009). Сальвінія плаваюча
зустрічається у заплавних водоймах острова Любичів (Вишгородського, Броварського
р-нів Київської обл. та Козелецького Чернігівської обл., дані Парнікози І.Ю.), поблизу с. Черешеньки Коропського району (Семеніхіна,
1979), на території ботанічного заказника загальнодержавного значення «Оболонський»
у Коропському районі, біля с. Оболоння
(400 га), охороняється і в межах пам’ятки
природи «Мурав`ївська» (Новогород-Сіверський р-н) (Панченко, 2005; Фіторізноманіття..,
2006). Вид знайдений в РЛП «Міжріченський»
(Прядко, 2004). Сальвінія плаваюча становить
цінність Мезинського та Очкинського природних ядер міжнародного рівня екологічної
мережі Новгород-Сіверського Полісся (Панченко та ін., 2003). За даними Лукаш (1997),
Лукаш, Рак (2008), Парнікози І.Ю. (2010) в Чернігівській області вид фіксувався у старицях на
заплаві Десни в околицях с. Надінівка, на пд.
схід від с. Козероги, на ділянці старого русла
Десни в околицях с. Євминка Козелецького
району, південніше від с. Шестовиця Чернігівського району, околицях с. Бірковка Менського району, у водоймах ур. Кордівка в межах м.
Чернігова, лівобережній заплаві Десни в районі ур. Спаське Сосницького району. Сальвінія
плаваюча наявна в заплавних озерах Десни
ур. Лісковиця в м. Чернігові (Перегрим М. М.,
особисте повідомлення, 2010). Слід очікувати
на повідомлення про знахідки Salvinia natans
в інших заплавних водоймах долини Десни.
Оптимальною для виду є глибина водойм 10–
30 см, зниження рівня води та евтрофікація
симулюють її розвиток (Макрофиты.., 1993).
Вважається, що вид є стійким до впливу механічного забруднення водойм та рекреації,
чисельність його варіює в залежності від тем-
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ператури повітря у літній період і рівня води
у водоймах (Макрофиты.., 1993; Лукаш, Рак,
2008,). Згідно з ЧКУ виду загрожують забруднення водойм та руйнування прибережних ділянок (Заповідні скарби.., 2001; Червона книга, 2009). Вид занесено до Червоного списку
водних макрофітів як такий, що перебуває під
сильною загрозою (Макрофиты.., 1993).
Nymphoides peltata (категорія – вразливий
вид, Червона книга, 2009) зустрічався у руслових ділянках Десни, а також її заплавних
водоймах на відрізку від с. Пушкарі НовгородСіверського р-ну до с. Вишеньки Коропського
р-ну (Устименко, 1984, Панченко, 2005). Вид
виявлений на території об’єктів ПЗФ у Новгород-Сіверському р-ні Чернігівської обл.,
а саме: заказника «Оболонський», пам’ятки
природи загальнодержавного значення –
«Озеро Вадень», яка знаходиться біля сіл Кудлаївка та Дігтярівка (20 га), пам’ятки природи
«Мурав’ївська» (Фіторізноманіття.., 2006),
а також Придеснянській ділянці НПП «Деснянсько-Старогутський» (Панченко, 2005).
Зокрема, вказується на поширення виду в заплавних озерах Малі Баги та Синичне, тихих
плесах вздовж приток Десни – Знобівки і Десенки Середино-Будського району Сумської
обл. (Заповідні скарби.., 2001). У 2010 р. вид
нами фіксувався нижче с. Грем’яч НовгородСіверського та біля с. Бужанка (територія
Мезинського НПП) Коропського р-ну Чернігівської обл. Плавун щитолистий на Лівобережному Поліссі поширений лише в долині Десни,
і становить цінність Мезинського та Очкинського природних ядер міжнародного рівня
екологічної мережі Новгород-Сіверського
Полісся (Панченко та ін., 2003). Сучасний стан
популяцій виду в регіоні характеризується як
стабільний, з кількісним збільшенням їхніх
площ та значною кількістю генеративних особин. Позитивні результати дало вирощування
виду на штучних ставках і переселення з районів активного випасу чи деградованих водойм
у віддалені водойми, що не зазнали трансформації (Карпенко, 2010). Популяції витримують
помірне витоптування худобою в місцях водопою (Панченко, 2005). Згідно з ЧКУ виду загрожують руйнування прибережних ділянок,
штучне регулювання рівня води у водоймах,
забруднення та викошування травостою
в місцях зростання, зокрема викошування до
часу розповсюдження. При посиленні евтро-

фікації його угруповання зникають. Загрозу
для виду становить збільшення рекреаційного пресу на стоячі та малопроточні водойми
(Макрофиты..,1993; Заповідні скарби.., 2001;
Червона книга, 2009; Лукаш, 2010). Вид занесено до Червоного списку водних макрофітів
як такий, що перебуває під сильною загрозою
(Макрофиты.., 1993). З метою охорони плавуна щитолистого пропонувалося створити гідрологічні пам’ятки природи «Озеро Рогове»,
10 га між с. Рогівка та Лесконоги НовгородСіверського р-ну, «Озеро Хотинь» (50 га) біля
с. Радичів Коропського р-ну (Карпенко, 2010).
Trapa natans (категорія – неоцінений вид, Червона книга, 2009, Рис. 7.) вважається третинним реліктом, ареал якого впродовж голоцену то розширюється, то звужується (Гущина,
1970, Удра, Батова, 1999; Фіторізноманіття..,
2006, Тухфатуллина, Дорофеев, 2009). Відомий з околиць с. Мурав’ї та оз. Отмут, Старуха,
Судак, Кругле, біля лівого берега Десни коло
с. Кудлаївка в Новгород-Сіверському р-ні,
Чернігівської обл. (Дубина, Семеніхіна, 1978).
Вид виявлено на територіях заказника «Оболонський», пам’яток природи «Озеро Вадень»
і «Мурав’ївська» у Новогород-Сіверському
р-ні та «Козероги» (2 га) у Чернігівському районі Чернігівської обл. (Фіторізноманіття..,
2006). Повідомляється про його знахідку з території РЛП «Міжріченський» (Прядко, 2004).
Вид становить цінність Мезинського та Очкинського природних ядер міжнародного рівня
екологічної мережі Новгород-Сіверського
Полісся (Панченко та ін., 2003). Згідно з ЧКУ,
виду загрожують руйнування місць зростання і заготівля горіхів (Червона книга, 2009).
Останнім часом з’являється все більше думок
не вважати Trapa natans рідкісним видом. Це
пов’язано переважно з його успішним розповсюдженням на плесах Дніпровських водосховищ. Поруч з цим, дослідження білоруських вчених про розповсюдження, та динаміку
меж його популяцій свідчать про слабке, і скоріше випадкове поширення та приживання на
нових місцях тільки окремих рослин, які в подальшому переважно гинуть. Формування ж
нових хоча б невеличких заростей спостерігається дуже рідко. Стратегія виду пов’язана
з максимальним закріпленням та нарощуванням чисельності в місцях з оптимальними
умовами (Тухфатуллина, 2009). Показано,
що єдиним шляхом розповсюждення плодів
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виду є перенесення їх в кінці літа і на початку
осені на листових розетках, що відірвалися
від кореневища (Тухфатуллина, Дорофеев,
2009). В долині Десни, в умовах природного
поширення, T. natans зростає на старицях чи
затоках з повільною течією. Однак, ресурси
для суттєвого нарощення популяції тут відсутні, кількість подібних потенційно придатних
місць для зростання дуже лімітована, окрім
того вірогідність потрапляння туди плодів
надто низька. Поряд з тим, констатуючи успіх
Trapa natans на водосховищах Дніпра, необхідно відмітити, що він викликаний антропогенним порушенням в функціонуванні річкової екосистеми. В природних умовах, зокрема
в долині Десни, вид залишається рідкісним та
досить вразливим компонентом річкової долини. Це пов’язано ще й з тим, що оселяючись
під захистом інших гідрофітів, T. natans розвивається настільки, що може захаращувати
водойму і призводити до її замулення та відмирання. Таким чином, його популяції можуть
бути недовговічними і потребують нових територій для розселення (Удра, Батова, 1999).
Вид занесено до Червоного списку водних макрофітів як такий, що перебуває під сильною
загрозою (Макрофиты.., 1993).
На охорону в межах долини р. Десни заслуговують також такі не занесені до ЧКУ види,
як різуха велика (Najas minor All.), кушир плоскоголчастий (Ceratophyllum platyacanthum
Cham.) та ряска горбата (Lemna gibba L.) (вид,
що охороняється рішенням Чернігівської облради від 20.01.2000, надалі ЧР) Останній вид,
що зустрічається на території пам’ятки природи «Козероги», становить велику цінність
Мезинського природного ядра національного рівня екологічної мережі Новгород-Сіверського Полісся (Панченко та ін., 2003) і за наявною інформацією є надзвичайно рідкісним
(Семеніхіна, 1979). Відповідно Najas minor та
Ceratophyllum platyacanthum необхідно розглянути в якості кандидатів на включення
до регіональних Червоних списків, що ж до
Lemna gibba, її слід розглянути як кандидата
на внесення до ЧКУ.
Що стосується таких видів, як Nuphar lutea та
Nymphea candida (охороняються рішенням
Сумської обласної ради від 18.09.01, надалі
СР), то вони зафiксованi на старицях Десни
коло с. Собич, Кролевецький район, Сумська

область. Ці ж види зафіксовані нами в заплаві р. Десни навпроти с. Киселівка НовгородСіверського р-ну, а також на схід від с. Макошине Сосницького району. Nuphar lutea,
Nymphea candida та N. alba (СР) виявлені також на території вищезагадуваного заказника
«Оболонський», а Nymphea candida на території пам’ятки природи «Озеро Вадень» біля сіл
Кудлаївка та Дігтярівка (20 га) у Новогород-Сіверському районі Чернігівської обл. (Фіторізноманіття.., 2006). За нашими даними (2010)
угруповання за участю Nymphea sp. поширені
у заплавному масиві навпроти с. Морівськ,
між Біликами та Морівськом, а також на захід від с. Набільське Козелецького р-ну, Чернігівської обл. Nuphar lutea та Nymphea alba
зумовлюють цінність відрізку заплави Десни
між містом Остер та с. Надинівка (Фіторізноманіття.., 2006), острова Любичів (власні дані)
і острова Муромець (територія загальнозоологічного заказника місцевого значення «Бобровня» (Parnikoza et al, 2009). При цьому є
необхідність їхньої охорони саме в середній
течії Десни (Фіторізноманіття..,2006). Nuphar
lutea, Nymphea candida та N. alba внесені до
Червоного списку водних макрофітів як такі,
що перебувають під загрозою. Зазначається,
що види роду Nymphea нашої флори знижують життєвість та продуктивність популяцій
за умови підвищення антропогенної евтрофікації (Макрофиты.., 1993). Усі перелічені вище
водні макрофіти заслуговують на включення
до Червоного списку Київської обл., а ті, які
не взяті під регіональну охорону в Чернігівській та Сумській областях, безумовно, заслуговують на такий захід.
Представники раритетної флори присутні також у флорі прибережних лучно-болотних
біотопів. Для лук в околицях Десни та ї приток характерні такі види, занесені до Червоної книги України: зозулинець болотяний
(Orchis palustris Jacq.), зозулинець блощичний
(O. coriophora L.) пальчатокорінник м’ясочервоний (Dactylorhiza incarnata (L.) Soу), коручка болотяна (Epipactis palustris (L.) Crantz),
півники сибірські (Iris sibirica L.), косарики болотяні (Gladiolus palustris Gaudin.), косарики
тонкі (G. Tenuis Bieb.) та косарики черепичасті
(G. imbricatus L.).
Orchis palustris (категорія – вразливий вид,
Червона книга, 2009). Велика популяція ви-
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явлена Парнікозою І.Ю. (2010) в районі с. Сувид Вишгородського р-ну Київської обл., на
вологих луках біля стариць на південний схід
від села, в заплавних масивах на південь від
с. Білики та на захід від с. Набільске Козелецького р-ну, а також на східному узбережжі о.
Любичів. Вид відомий з території заказників
«Оболонський» та «Путивський» у НовгородСіверському районі біля с. Путивськ (150 га), є
невелика популяція на луках між с. Набільске
та Білики Козелецького р-ну (Фіторізноманіття..,2006). Наводиться з території РЛП «Міжріченський», а саме лучно-болотних ділянок
у с. Солонецьке (Прядко, 2004). Зозулинець
болотний зафіксований на заплавних луках
вздовж автомагістралей між с. Жукин і с. Воропаїв Вишгородського р-ну Київської обл.,
між с. Поліське і м. Остер, поблизу с. Євминка
Козелецького р-ну Чернігівської обл. (Перегрим М. М., особисте повідомлення, 2010).
За даними Козир М.С. (2007) виявлено дві популяції виду в долині р. Сейм. Першу – в околицях с. Обирки Бахмацького району Чернігівської обл. Вона представлена п’ятьма
особинами, які ростуть на дещо підвищеній
неоднорідній ділянці з ознаками антропогенного впливу біля польової дороги. Її площа
0,05 га, рослинний покрив утворюють як види
природної флори, так і антропофіти. Загальна
кількість – 37 видів. Другу популяцію знайдено поблизу с. Митченки, вона налічує близько сотні генеративних особин. Вид виявлено в угрупованнях асоціації Deschampsietum
(caespitosae) poosum (palustris), що сформувалися на торф’янистих ґрунтах. Основою травостою є домінант Deschampsia caespitosa (L.)
Beauv. (30–35 %) та співдомінант Poa palustris L.
(10–15 %). Centaurea jacea L., Potentilla anserina L.
мають покриття 5–10 %. Загальне проективне
покриття сягає 65–70 %. Антропогенний вплив
на угруповання полягає у незначному випасанні та косовиці (Козир М.С., 2007). Згідно до
ЧКУ (2009) виду загрожують збирання та порушення біотопів.
Dactylorhiza incarnata (категорія – вразливий
вид, Червона книга, 2009) трапляється переважно на ділянках справжніх лук. Вид виявлено на території заказників: «Оболонський»
та «Путивський» (Фіторізноманіття.., 2006).
Під назвою Dactylorhiza majalis (Reichenb.)
P. F. Hunt et Summerhayes наводиться з те-

риторії РЛП «Міжрічинський», а саме лучноболотних ділянок урочищ Широке, Панське
і заплавних лук між м. Остер та с. Надинівка
(Прядко, 2004; Фіторізноманіття.., 2006). Вид
зафіксовано на заплавних луках вздовж автомагістралей між с. Жукин і с. Воропаїв Вишгородського р-ну Київської обл., між с. Поліське
і м. Остер, поблизу с. Євминка Козелецького
р-ну Чернігівської обл. (Перегрим М.М., особисте повідомлення, 2010).
Вид поширений спорадично і виявлений
у семи місцезростаннях Сосницько-Коропського району Чернігівського Полісся. Детально про поширення Dactylorhiza incarnata
представлено у роботах Козира М.С. Згідно
цих даних вид знайдено на заплавних луках
біля сіл Митченки, Вербiвка, Осіч, Обирки
Бахмацького району та лісового масиву поблизу с. Кербутовка Борзнянського району
Чернігівської обл. Найбільшу за кількістю
особин (до 50) популяцію тут знайдено у притерасній та середній частинах заплави лівого берега Сейму, що на 500–800 м північніше
с. Митченки. Виявлений в угрупованнях асоціації Deschampsietum (caespitosae) poosum
(palustris), що сформувалися на торф’янистих
ґрунтах. Для них характерний густий (70–75 %)
і високий (80 см) травостій, основою якого є
домінант Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.
(30–35 %) та співдомінант – Poa palustris L. (10–
15 %). Centaurea jacea L., Potentilla anserina L.
мають покриття 5–10 %. Поодиноко трапляються Triglochin palustre L., Rumex hydrolapathum
Huds., Lotus ucrainicus Klok., Trifolium repens L.,
Galium palustre L. Це угруповання зазнає невеликих пасквальних навантажень, а фенісекціальне майже відсутнє. Поблизу с. Осіч
D. incarnata відзначена у фітоценозах асоціації
Festucetum (pratensis) сinosurosum (cristati), які
характеризуються середньогустим (50–55 %)
і середньовисоким (40–50 см) травостоєм з
домінуванням Festuca pratensis Huds. (20 %).
Видова насиченість травостою в середньому
становить 22–25 видів. D. incarnata тут представлена популяцією із семи генеративних
особин. Характерне також зростання Gladiolus
tenuis (1 %). Антропогенний вплив виявляється
у помірному викошуванні лук, часто після цвітіння раритетних видів. Ще менш численна популяція виду розташована на правому березі
р. Сейм, між селами Кербутовка та Вербівка,
представлена трьома квітуючими рослинами
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в угрупованнях асоціації Phleetum (pratensis)
alopecurosum (pratensis). У травостої з покриттям 70 % домінує Phleum pratense L. (15–20 %)
і співдомінує Alopecurus pratensis L. (15 %). Антропогенний вплив полягає у викошуванні,
а також випасанні худоби вже після цвітіння,
у другій декаді липня. Така ж нечисленна популяція D. incarnata виявлена за 100–150 м від
оз. Полковницьке, північніше с. Обирки. Вона
налічує дві генеративні особини в ценозах асоціації Agrostetum (vinealis) Caricosum (hirtae),
де з проективним покриттям 10–12 % трапляється Agrostis vinealis Schreb., Carex hirta L.
(8–10 %), Galium aparine L., Potentilla anserina L.,
Ranunculus acris L. (по 5 %). Загальне проективне покриття становить 50–55 %. За 50–70 м від
цього місця в екотоні росли ще дві генеративні особини. Це угруповання зазнає сильного
пасквального навантаження через інтенсивне
випасання худоби. Крім розглянутих місцезростань D. incarnata, Ю.О. Карпенко наводить
популяції біля хутора Синявка Коропського
району в урочищі Обійма та поблизу с. Нехаївка. У першому місцезростанні виявлено п’ять
популяцій кількістю 10–20 особин і багато поодиноких екземплярів на ділянках заболоченої луки. Друга популяція налічувала 900–950
особин (Козир М.С., 2007).

вим у 2003 р. З метою з’ясування динаміки
популяції та реакції на впливи різних природних і антропогенних чинників, ця популяція
з 2004 р. вивчається нами щорічно (Parnikoza
et al., 2009). Загалом на цій території, що входить до загальнозоологічного заказника місцевого значення «Урочище Бобровня», є два
інших невеликих місцезростання D. incarnata.
Зважаючи на невелику відстань між ними, що
не виключає обміну насінням та перезапилення, їх доцільніше вважати частинами більшої
метапопуляції, що займає долину протоки
Бобровня, з усіма її затоками та прилеглими
реліктовими западинами. У всіх фрагментах
популяції по роках спостерігається коливання кількості вегетуючих та квітуючих особин.
Частина особин переходить в неквітуючий
стан (так звані трилисткові та чотирилисткові
особини), чи взагалі не з’являється на поверхні. Так, у 2010 р. у зв’язку з великою посухою,
у всіх місцезростаннях нами зафіксовано лише
поодинокі квітучі особини D. incarnata. Згідно
з ЧКУ (2009) виду загрожують збирання і порушення біотопів. Вказується, що вид може
зникати внаслідок раннього викошування лук,
зміни гідрорежиму, або збирання квіток та викопування бульб (Заповідні скарби.., 2001)

Пальчатокорінник м’ясо-червоний виявлено
(2010) у східній частині острова Любичів, на
північ від с. Крехаїв, по луках на березі протоки Любич, на південь від с. Соболівка, а також
між с. Пухівка та Рожівка Броварського р-ну,
Київської обл. У 2009 р. М. Перегримом вид
було виявлено на території заплавної луки,
що перемежовується з лісом вздовж однієї
з малих приток Десни на північ від житлового масиву Троєщина у м. Києві. Нами в 2010 р.
у популяції виявлено 21 генеративна квітуюча
особина та 10 недорозвинених особин, окрім
того, виявлено неквітуючих особин: 6 – дволисткових, 2 – трилисткових, 4 – чотирилисткових. Неподалік, на північний схід від попереднього локалітету, Н. С. Шевченко виявила на
галявині заплавного лісу ще одну групу з трьох
квітуючих та двох неквітуючих екземплярів
D. incarnata (29.06.2010).

Orchis coriophora (категорія – вразливий
вид, Червона книга, 2009) поширений на сухіших, ніж попередні види, луках. У 2005 р.
нами виявлено ділянку зростання зозулинця
блощичного в пригирловій частині Десни на
о. Муромець в межах Києва. У рік опису було
виявлено 3 квітуючих екземпляри виду. У наступні роки надземних пагонів не зафіксовано. Зозулинець блощичний відомий з околиць
м. Чернігова (Зав`ялова, 2006), а також виявлений у флорі заказника «Оболонський». Популяції виду, як правило, складаються винятково з генеративних квітучих особин (Собко,
1989). Згідно з ЧКУ (2009) виду загрожують
збирання і порушення біотопів. Нові популяції
O. coriophora виявлено нами під час експедицій 2010 р.: на заплавних луках на північний
схід від с. Крехаїв, на захід від с. Набільске,
а також на південь від с. Білики Козелецького
р-ну Чернігівської обл.

Популяцію D. incarnata в середній частині острова Муромець (пригирлова частина р. Десни,
Київ) на днищах невеликих бічних відгалужень
протоки Бобровня було знайдено В. І. Рако-

Близький до попереднього виду, зозулинець
жилкуватий Orchis nervulosa Sakalo, що вважається ендеміком Середнього Придніпров’я
(Собко, 1989), фіксувався на заплавних луках
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Десни біля с. Туманська Гута і озера Крившина
Козелецького району Чернігівської обл. (Фіторізноманіття.., 2006). Згідно з ЧКУ (2009) виду
загрожують збирання та порушення біотопів. Лукаш (2010) пропонує для охорони цього виду заборонити господарську діяльність
в місцях зростання, але проводити періодичне викошування травостою (1 раз на 3 роки) і
періодичне вирубування чагарників.
Epipactis palustris (категорія – рідкісний вид,
Червона книга, 2009) було знайдено на території РЛП «Міжріченський», а саме на Бондарівському болоті (Прядко, 2004). Згідно з ЧКУ
виду загрожують збирання і порушення біотопів (Червона книга, 2009). Повідомлень про
знахідки E. palustris безпосередньо з долини
Десни нам відшукати не вдалося. За нашими
спостереженнями у Середньому Придніпров’ї
вид є сукцесійно нестабільний та залежить від
антропогенних факторів впливу (Shevchenko
& Parnikoza, 2007a; 2007b). Вплив різноманітних антропогенних факторів на стан популяцій
орхідних привертав увагу багатьох дослідників, проте відчувається брак даних довготривалого моніторингу популяцій (Вахрамеева,
2007). Зважаючи на це, в умовах пригирлової
частини Десни на болотистих луках острова
Муромець, нами проводилося щорічне вивчення стану популяції Dactylorhiza incarnata.
Вплив природних та антропогенних факторів
дозволили вивчити й інші площадки болотних
орхідей, розташовані в заплавних біотопах Києва і Вишгорода. (Parnikoza, Shevchenko, 2005;
2007; Shevchenko & Parnikoza, 2007a; 2007b).
Було виявлено, що лучно-болотні орхідеї негативно реагують на сукцесійні зміни та позитивно на фактори, що їх блокують: сінокосіння і пал (Шевченко, Парнікоза, 2006). Подібні
спостереження зроблені для близьких видів
й іншими дослідниками (Бумар, 1995, Вахрамеева, 2007). За певного рівня антропогенної
трансформації деякі види орхідних набувають
переваги у порівнянні з іншими рослинами.
Це обумовлює утворення значних популяцій
вздовж штучно створеної системи меліоративних каналів. Зокрема, великі популяції D.
incarnata фіксувалися в таких умовах поблизу
платформи Ярославка Бобровицького р-ну та
с. Вересоч Куликівського р-ну Чернігівської
обл. (власні спостереження 2000). Тенденція
орхідних Полісся до поширення на ділянки антропогенного походження (дороги та насипи,

що заростають), де знижена конкуренція з іншими видами травостою показна і на території РЛП «Міжріченський» (Прядко, 2004).
Iris sibirica (категорія – вразливий вид, Червона книга, 2009, Рис. 14.) – вид, що характерний
для заплав великих річок (Лукаш, Рак, 2007) і
спорадично поширений по всій долині Десни.
Проте чисельність і щільність популяцій сильно
варіює. В літературі вказуються численні місцезростання виду: в районі с. Очкине Середино-Будського р-ну, Сумської обл., заказнику
«Путивський», між сіл Горбове і Гірки у Новгород-Сіверському р-ні, між с. Спаське Сосницького р-ну і с. Шабалинів Коропського р-ну,
с. Змітнів та с. Якличі, між с. Воловиця та с. Березівка Борзнянського р-ну, с. Козероги та хутір Єньків Чернігівського р-ну, в околиці с. Карпилівка, с. Надинівка та Вовчок, на південь
від с. Морівськ, на луках поміж с. Білики та
Морівськ, с. Білики та с. Набільське, с. Вовчок,
м. Остер Козелецького р-ну, у околицях с. Виблі Куликівського району Чернігівської обл.,
м. Чернігів (лівобережна заплава поблизу оз.
Магістратське, правобережна заплава у мікрорайоні Бобровиця) (Зав`ялова, 2006; Лукаш
та ін., 2007, відомості гербарію КНУ ім. Шевченка; власні дані, 2010). Нами популяції виду
виявлені на острові Любичів Броварського,
Вишгородського району Київської обл. та Козелецького району, на заплаві західніше с. Воловиця Борзнянського р-ну Чернігівської обл.
(власні дані, 2006, 2010). За даними Парнікози
І.Ю., Iris sibirica поширений також на ділянках
мезотрофних лук острова Муромець від початку протоки Бобровня на півдні і до гирла р.
Десни на півночі. Значні популяції сконцентровані на південний захід від протоки Бобровня (Parnikoza et al, 2009). Вид виявлено біля
с. Крехаїв Козелецького р-ну, Чернігівської
обл. (дані Панікози І.Ю.), на дану територію
нами у 2008 р. було підготоване обґрунтування на створення ландшафтного заказника місцевого значення «Крехаївські луки». Досить
часто вид трапляється на ділянці між Десною
і с. Блистова, та між Десною та протокою Берестовиця (між с. Макошине та смт. Сосниця)
Менського р-ну Чернігівської обл.
На луках Муромця екземпляри півників сибірських зростають окремими скупченнями
на ділянках знижень, що є днищами колишніх
проток Дніпра, а також виходять на домінуючі
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в умовах острова сухі луки. В окремих фрагментах популяцій можна виділити материнські щільні ядра з старовіковими великими
особинами та периферію з окремих молодих
квітучих особин. Таке ядро наявне, наприклад
по правому березі протоки Бобровня. Рослини масово квітують. Так, у 2004 р. зафіксовано, що одна особина дає до 20-30 квітконосів.
Впродовж усього дослідження (з 2004 р.) щороку нами зареєстровано збір квітів півників
місцевим населенням у великих обсягах на
букети. Проте значна частина квіток щорік
встигає переквітувати поза часовими рамками найбільш активного збору та дає в середньому по 1-3 плодоноси. Згідно з ЧКУ виду загрожують збирання, меліорація та порушення
біотопів (Червона книга, 2009). Мешканцями
прилеглих до деснянської заплави сіл та киянами (переважно на острові Муромець) вид
по-варварському експлуатується в кінці травня з метою продажу квіткових букетів.
Gladiolus palustris (категорія – зникаючий вид,
Червона книга, 2009). Єдине місце, де зустрічався цей вид – околиці с. Дмитрівка Менського району Чернігівської обл. (Лукаш та ін.,
2007). Згідно з ЧКУ (2009) виду загрожують
розорювання лук, меліорація, збір рослин та
викошування до дозрівання насіння. Безпосередньо в долині р. Десни вид поки не виявлено. Через наявність придатних біотопів для
G. рalustris, слід реально розглянути можливість реінтродукції виду.
Gladiolus tenuis (категорія – вразливий вид,
Червона книга, 2009) виявлено на захід від
с. Якличі Сосницького р-ну, на лівобережжі Десни у с. Спаське на березі заплавного
оз. Прорів. При цьому, друге місцезростання
було представлене всього трьома генеративними екземплярами (Лукаш та ін., 2007). Згідно з ЧКУ (2009) загрози аналогічні до попереднього виду. Заплавою р. Десни проходить
північно-західна межа поширення цього виду
(Лукаш та ін., 2007). Косарики тонкі зазначені й для заказника «Путивський». Досліджені
в долині Десни популяції Gladiolus tenuis (як і
Gladiolus imbricatus) були неповночленними
через нерегульовану косовицю та випасання
худоби (Лукаш та ін., 2007). Як зазначають Рак
та Козир (2007), неповночленність вікових
спектрів Gladiolus tenuis, яка також спостерігалася в популяціях в нижній течії р. Сейм,

пов’язана з ускладненням проростання насіння виду в умовах розвиненої дернини. Імовірно в природі виникнення умов для проростання пов’язано з риючою діяльністю ратичних
тварин, таких як дикий кабан чи лань, а також
кротів. Внаслідок цього в популяціях, що поновлюються лише спорадично, накопичуються майже виключно особини генеративного
віку. Вегетативне поширення в цього виду
можливе лише на невеликі відстані, тож існуючий локалітет постійно ущільнюється. За
площею ж він збільшується вкрай повільно.
Показано високу щільність популяцій в умовах, коли сінокосіння відбувається лише раз
на рік у другій половині літа, та відсутнє випасання худоби. В умовах раннього сінокосу
чи випасання худоби чисельність виду різко
зменшується (Рак, Козир, 2007).
Gladiolus imbricatus (категорія – вразливий
вид, Червона книга, 2009) виявлено на території ботанічного заказника «Путивський»,
в околицях с. Шабалинів Коропського р-ну,
с. Козероги Чернігівського р-ну, с. Якличі Сосницького р-ну Чернігівської обл. (Фіторізноманіття.., 2006; Лукаш та ін., 2007). Популяція
біля с. Якличі складається з двох частин, одна
з яких відчуває сильний негативний вплив надмірного випасу худоби (Лукаш та ін., 2007; Лукаш, 2010). Згідно з ЧКУ (2009) загрози аналогічні до попереднього виду.
Водяна сосонка звичайна (Hippurus vulgaris
L.) (ЧР) в межах Українського Полісся розповсюджена спорадично (Макрофиты.., 1993).
За даними Парнікози І.Ю. виявлено популяцію
в прибережній смузі р. Десни на північній околиці м. Новгорода-Сіверського. Вид зростав
на ділянці вологого вільшаника, що відчуває
сильне рекреаційне навантаження, зімкнутість деревостану – 70 %, ЗПП травостою 70 %.
Популяція представлена заростями кореневищних клонів (ЗПП до 50 %). Зважаючи на те,
що вид є залежним від місць активного відкладання мулу, внаслідок активного підтоплення
та коливання рівня води (Макрофиты.., 1993),
загрозою для виду є зарегулювання річок та
зміна їхнього гідрорежиму. Імовірно, саме
через це Hippurus vulgaris не виявлено у флорі
заплавних островів Дніпра в Києві.
Iris sibirica L. – рідкісний для регіону температний субконтинентальний європейсько-

~ 44 ~

Загальна характеристика та природні умови долини річки Десни та її приток

сибірський вид. В Україні поширений на Поліссі, у Лісостепу, Карпатах і на півночі Степу.
Згідно з даними М.С. Козир (2007) у долині
Сейму спорадичне поширення, виявлений
поблизу с. Митченки Бахмацького району та
с. Долинське Сосницького району Чернігівської обл., а також біля с. Піски Буринського
району Сумської обл. Популяція в околицях
с. Митченки налічує близько трьох десятків
особин і зростає на ділянці торф’янистих лук
асоціації Deschampsietum (caespitosae) poosum
(palustris). Для фітоценозу характерний густий (70–75 %) і високий (до 90 см) травостій
з переважанням Deschampsia caespitosa (30 %)
та Poa palustris (10–15 %). Флористичне ядро
травостою формують види гігрофільної екології. За цих умов усі рослини I. sibirica досить
розвинені, великих розмірів, квітують і плодоносять. Угруповання, де трапляється вид, зазнає помірних фенісекціальних і пасквальних
впливів. Ще одне місцезростання на території
Чернігівської обл. описано за кілька кілометрів від гирла Сейму на ділянці болотистих
лук асоціації Poetum (palustris) alopecurosum
(pratensis). Фітоценози останньої відзначаються дуже густим (90 %) травостоєм, у якому
домінує Poa palustris (30–35 %) і співдомінує
Alopecurus pratensis (20–25 %). Основою травостою є лучно-болотні види. I. sibirica має покриття 1–2 % та добру життєвість. Фітоценози
зазнають помірного випасання та викошування (Козир М.С., 2007).
Ophioglossum vulgatum (ЧР, СР) належить
до раритеної складової флори заплавних
біотопів. На території долини Десни відомий
з території Мезинського національного природного парку (знахідка Панченко, архів Мезинського НПП). Вид наводиться з території
РЛП «Міжріченський», а саме утворює великі
популяції на лучно-болотних ділянках урочища «Панське», невеликі популяції утворює
по краю Бондарівського болота, поодиноко
зустрічається вздовж Київського водосховища та русла Десни навпроти м. Остер (Прядко, 2004). Вужачка звичайна зустрічається на
заплавних луках вздовж автомагістралі між
с. Жукин і с. Воропаїв Вишгородського р-ну
Київської обл. (Перегрим М.М., особисте повідомлення, 2010). За даними Парнікози І.Ю.
O. vulgatum виявлено у пригирловій частині
долини р. Десна, зокрема на ділянках вологих
лук острова Муромець. У 2010 р. O. vulgatum

виявлено на ділянках вологих лук, що перемежовуються з невеличкими деревостанами на північ від житлового масиву Троєщина
м. Києва поблизу гирла р. Десни. На ділянці
вербового заплавного лісу вид зростав у спільному місцезростанні з Dactylorhiza incarnata.
Ще одну точку виду виявлено М. С. Шевченко
(29.06.2010) поблизу повороту з автодороги
від Троєщини на с. Погреби.
Diphasiastrum complanatum (категорія – рідкісний вид, Червона книга, 2009) – на Лівобережному Поліссі відомо дев’ять місцезнаходжень. Зокрема вид зростає на боровій терасі
р. Десни в лісовому урочищі Бір Красилівського лісництва (кв. 33) поблизу с. Золотинка
Чернігівського району Чернігівської обл. Тут
D. сomplanatum утворював декілька популяцій
у блюдцеподібних зниженнях. Куртини, утворені D. complanatum займали площу від 1 м2
до 2,5 м2. (Лукаш, 2000). Станом на 2005 р. на
території Деснянсько-Старогутського НПП налічувалося 6 популяций D. complanatum (Панченко, Чорноус, 2005). На нашу думку, вид
потребує режиму повної заповідності, дуже
страждає від порушення лісу внаслідок рубок,
а також цілеспрямованого збирання на вінки
(Червона книга, 2009).
Botrychium multifidum (категорія – зникаючий
вид, Червона книга, 2009) відомий з заплавного лісу на території НПП «Деснянсько-Старогутський», урочище «Уборок» за 3 км від
с. Очкине (Панченко, 2005).
Epipactis helleborine (категорія – вразливий
вид, Червона книга, 2009) трапляється на ділянках широколистяних лісів та узлісь (Фіторізноманіття.., 2006). У 2010 р. одиничний
генеративний екземпляр виду був виявлений
Парнікозою І.Ю. на території заплавного лісу
на північ від житлового масиву Троєщина
м. Києва. Це фактично перша його реєстрація в лівобережній частині міста. Неподалік
М. С. Шевченко (29.06.2010) виявлено ще
один генеративний екземпляр. Напевне, в даному випадку ми маємо справу з невеликою
дифузною популяцією, що складається з окремих генеративних екземплярів. За літературними даними, вид відомий з території Міжріченського РЛП, а також заказника «Мезинська
Швейцарія», становлячи цінність Мезинського
природного ядра національного рівня еколо-
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гічної мережі Новгород-Сіверського Полісся
(Панченко та ін., 2003; Прядко, 2004; Панченко, 2005). Коручка чемерникова виявлена
Г. Заворотною (особисте повідомлення, 2010)
південніше с. Шестовиця Чернгівського р-ну
Чернігівської обл., і Зав’яловою (особисте
повідомлення) в урочищі Ялівщина у м. Чернігові. Для збереження Astragalus arenarius
(категорія – вразливий вид) та Dracocephalum
ruyschiana (неоцінений вид), спорадично відомих з долини спороносна куртина виду виявлена нами ще у 2000 р. на острові Труханів
в м. Києві, в листяному лісі поблизу рукава
Десни Чорторию. Наразі (2010) вона розрослася, наявні численні стробіли. Інше острівне
місцезростання виду виявлено нами у 2010 р.
вздовж меліоративного каналу на північ від
с. Крехаїв Козелецького р-ну Чернігівської
обл. Вид зростав на піщаній дюні частково
порослій Salix acutifolia, Betula pendula, Pinus
sylvestris. В місцезростанні L. clavatum наявний розвинений моховий покрив (до 80 %).
На момент дослідження пагони плауна рясно
спороносили.
Під час маршрутного дослідження долини
р. Десни в межах Чернігівської області у надзаплавних біотопах Новгород-Сіверського
району зафіксовано місцезростання деяких
регіонально рідкісних видів. Так, на степових
схилах на північній околиці Новгорода Сіверського виявлено популяцію осоки низької,
що зростала на стрімкому схилі експозиції
(450) в лучно-степовому угрупованні. Осока
низька була представлена великими куртинами генеративного віку з ознаками сенілізації
(відмирання центральної частини куртини).
На схилах кар’єру поблизу с. Гірки НовгородСіверського району виявлено популяцію тирлича хрещатого (Gentiana cruciata L., ЧР, СР),
що була представлена приблизно 20 квітуючими екземплярами. В рамках традиційної
господарської діяльності (для якої відкрита
господарська зона) присутні численні негативні тенденції: надмірний випас на пасовищах,
внаслідок чого відбувається активна експансія бур’янів, в землеробстві не витримуються
агротехнічні норми, внаслідок чого на закинутих полях формуються потужні центри розмноження бур’янів, звідки вони активно експансують на прилеглі землі. Зважаючи на це,
ще раз наголошуємо, що незалежно від того,
до якої зони НПП потрапила та чи інша популя

р. Десни (Лукаш, 2002; Червона книга, 2009),
важливим є збереження непорушених і не заліснених борових терас.
Matteuccia struthiopteris. В урочищі Долматів
ліс, що знаходиться нижче гирла р. Івотка, виявлено реліктову папороть – страусове перо
звичайне.
Goodyera repens (категорія – вразливий вид,
Червона книга, 2009). На надзаплавних терасах Десни у Деснянсько-Старогутському
НПП описана найбільша в Україні популяція
Goodyera repens (Панченко, Рак, 2007). Втім,
невеличкі популяції можуть траплятися і по
всій долині Десни. Так, генеративна куртина
виду площею 1м2 виявлена на боровій терасі (посадки сосни на місці давніше зведеного
лісу) в окол. с. Крехаїв Козелецького р-ну Чернігівської обл. (Перегрим М.М., особисте повідомлення, 2010). Як зазначається, дуже важливим для існування популяцій є збереження
мохового покриву пологу лісу (Панченко, Рак,
2009), з огляду на це будь-які лісівничі заходи
в місцях її зростання мають бути заборонені.
Зміни умов зростання заборонені ЧКУ (2009).
Lycopodium clavatum (СР) є характерним видом борових надзаплавних пісків. Проте, відомий і в заплавних ділянках.
Таким чином, в межах долини Десни та її приток зростають численні рідкісні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України,
а також види рослин, занесених до Чевроної
книги України. Збереження цих рослинних
угруповань та видів рослин потребує збереження природного гідрорежиму та відсутності забруднення річкової системи, а також
забудови прибережної смуги. В цих місцях необхідна заборона забудови берегів, розчистка прибережної смуги, зміна гідрорежиму,
евтрофікація та забруднення. Певну загрозу
існуванню популяцій перелічених вище видів
становить рекреація, особливо рекреаційне
судноплавство та відпочинок на воді, зважаючи на що рекомендуємо чітко контролювати
ці фактори у зоні регульованої рекреації. Їхнє
збереження потребує охорони русла Десни
та її приток, а також усього комплексу прибережно-водної рослинності. Необхідним є
захист від господарської діяльності, стихійної
рекреації (зокрема розчищення кваторії для

~ 46 ~

Загальна характеристика та природні умови долини річки Десни та її приток

купання, збору квіток, тощо), супутньої цьому явищу евтрофікації, а також забруднення
водойм. З метою охорони представників родин Orchidaceae та Iridaceae мають бути введені обмеження і заходи щодо екологічно
збалансованого використання вологих лук
та невиснажливого землеробства (Нестеров,
2005; Вологі луки.., 2005). При цьому сінокоси
мають проводитися не раніше серпня. Може

бути запроваджено не надмірний випас великої рогатої худоби і коней без доступу до
узбережжя водних об’єктів. Випал в якості регуляційного заходу може проводитися дуже
локально і тільки в зимовий час. Для здійснення цих заходів необхідно території в межах
долини Десни та її приток надати природоохоронного статусу, а саме статусу національного природного парку.

Використані джерела:
1. Андриенко Т. Л., Шеляг-Сосонко Ю. Р. Растительный мир украинского Полесья в аспекте его охраны. – Киев: Наукова думка, 1983. – 216 с.
2. Андрієнко Т. Л., Прядко О. І. Рослинний світ проектованого Деснянсько-Старогутського національного природного парку // Акт. пробл. створення Деснянсько-Старогутського нац. природ.
парку та шляхи їх вирішення: Матеріали науково-практичного семінару (Середина-Буда, 19 –
20 листопада 1997 р.) – К., 1998. – С. 62–69.
3. Андрієнко Т. Л., Прядко О. І., Клєстов М. Л., Арап
Р. Я., Гаврись Г. Г., Онищенко В. А., Баштовий М.
Г. Заказники – осередки природного різноманіття // Заповідні скарби Сумщини. – Суми: Джерело, 2001. – С. 143–163.
4. Андрієнко Т. Л., Шеляг-Сосонко Ю. Р., Устименко П. М. Лісова рослинність території запроектованого Мезинського національного парку //
Укр. ботан. журн., 1982. –Т. 39, №4, – С. 74–81.
5. Афанасьєв Д. Я. Типи лук та лукові асоціації р.
Десни (з господарською характеристикою) //
Геоботанічний збірник Ін-ту ботаніки АН УРСР.
К.: Вид-во АН УРСР, 1937. – С. 3–84.
6. Василюк О., Костюшин В., Прекрасна Є., Парнікоза І., Куцоконь Ю., Мішта А., Некрасова О.,
Заворотна Г., Плига А., Полянська К., Борисенко
К., Буй Д. Деснянський екологічний коридор. Під
заг. ред. В.Костюшина, Є.Прекрасної. – К.: НЕЦУ,
2010. – 164 с. з дод.

государственного университета, 2007. – Т. 35,
№ 7. – С. 75–81.
10. Вологі луки. Посібник з управління та відновлення / Бенстід Ф. та ін., пер. з англійської.: за загальною редакцією О. В. Дудкіна, О. М. Осадчої. – К.:
2005. – 128 с.
11. Гущина В. Г. К распространению Trapa natans L.
s.l. в Рязанской области. – Уч. Зап. Рязанск. пед.
ин-та. – 1970. – 106. – С. 3–15.
12. Дубина Д. В. Распространение, экология и ценология Trapa natans (Trapaceae) на Украине //
Бот. журн. – 1982. – Т. 67, №5 – С. 659–667.
13. Дубина Д. В., Семеніхіна К. А. Trapa natans L. на
Десні. // Укр. ботан. журн., 1978. – Т. 35, № 4. –
С. 371–374.
14. Зав’ялова Л. В. Короткий нарис історії дослідження урбанофлори міста Чернігова // Актуальні проблеми ботаніки, екології та біотехнології. Матеріали міжнародної конференції
молодих учених-ботаніків (27–30 вересня, 2006
р. м. Київ) – Київ: Фітосоціоцентр, 2006. – С. 51.
15. Заповідні скарби Сумщини / Під заг. редакцією
д.б.н. Т. Л. Андрієнко. – Суми: Джерело, 2001. –
208 с.
16. Зелена книга України / під загальною редакцією
чл.-кор. НАН України Я. П. Дідуха. К.: Альтерпрес,
2009. – 448 с.

7. Білик Г. У. Ткаченко В. С. Геоботанічне районування Української РСР. – К.: Наукова думка,
1977. – 301 с

17. Лукаш О. В. Рідкісні види папоротеподібних
(Polypodiopsida) на межиріччі Десна – Остер //
Укр. ботан. журн. – 1997. – Т. 54, №5. – С. 461–465.

8. Бумар Г. Й. Популяційні дослідження рідкісних видів рослин у Поліському природному заповіднику
// Заповідна справа в Україні. – 1995. – 1. – С. 6–10.

18. Лукаш О. В. Нові місцезнаходження представників роду Diphasiastrum на Лівобережному Поліссі
// Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матеріали конференції молодих вчених-ботаніків
України 13–16 вересня 2000 року, Чернігів, Седнів. – Київ. – С. 49–50.

9. Вахрамеева М. Г. Жизнь популяций евроазиатских наземных орхидных // Вестник Тверского

~ 47 ~

Обґрунтування створення охоронної природно-історичної зони «Подесення»

19. Лукаш О. В. Astragalus arenarius L. На Чернігівському Поліссі // Актуальні проблеми флористики, систематики, екології та збереження
фіторізноманіття: Матеріали конф. молодих
вчених ботаніків України (м. Львів, 6–10 серпня
2002р.). – Львів, 2002. – С. 218–220.
20. Лукаш О. В. Види судинних рослин Східного Полісся, занесені до національних Червоних книг //
Рослинний світ у Червоній книзі: впровадження
Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали міжнародної конференції (11–15 жовтня
2010 р. Київ). – Київ: Альтерпрес, 2010. – С. 85–86.
21. Лукаш О. В., Карпенко Ю. О. Сучасне поширення рідкісних видів флори Чернігівщини // Рідкісні та корисні рослини флори Чернігівщини в
природі та культурі. – К., 1997. – С. 9–19.
22. Лукаш О., Рак О. Рослинний світ пропонованого
заказника «Савинський» на Чернігівщині // Актуальні проблеми ботаніки та екології.
23. Козир М.С., Рідкічні види в заплаві р. Сейм на
території України // Укр. ботан. журн., 2007,
т. 64, № 6 с. 833 – 839
24. Матеріали конференції молодих вчених-ботаніків України 13–16 вересня 2000 року, Чернігів,
Седнів. – Київ. – С. 50–51.
25. Лукаш О. В., Рак О. О., Подорожний Д. С. Види
Iridacea Juss. у заплаві Десни // Укр. ботан.
журн., 2007 – Т. 64, №3 – С. 382–392.
26. Лукаш О. В., Рак О. О. Salvinia natans (L.) All. На
Східному Поліссі // Інтродукція рослин. – 2008. –
№1. – С. 38–43.
27. Карпенко Ю. О. Nymphoides peltata (S. G. Gmel.)
Kuntze в Поліській частині Чернігівської області: Особливості поширення, сучасний стан популяцій та підходи до охорони // Рослинний світ у
Червоній книзі: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали міжнародної конференції (11–15 жовтня 2010 р. Київ). –
Київ: Альтерпрес, 2010. – С. 85–86.
28. Макрофиты – индикаторы изменений природной среды, Под ред. С. Гейны, К. М. Сытник, – К.:
Наукова думка, 1993. – 433 с.
29. Мулярчук С. О. Заплавні луки Чернігівського Полісся // Укр. ботан.журн. – 1958. – Т. 15, №4.– С. 49-61.
30. Нестеров Ю. В. Практичні поради із збереження біорізноманіття у сільськогосподарських
угіддях. – К.: Wetlans International Black Sea
Programme. – 2005. – 48 c.

31. Панченко С. М. Рідкісні види Старогутського лісового масиву (Сумська область) // Укр. Ботан.
журн., 1999.–Т. 56, №1.– С. 22–23.
32. Панченко С. М. Флора національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» та
проблеми охорони фіторізноманіття Новгород-Сіверського Полісся. – Під заг. ред. С. Л.
Мосякіна. – Суми: Університетська книга,
2005. – 92 с.
33. Панченко С. М., Андрієнко Т. Л., Гаврись Г. Г.,
Кузьменко Ю. В. Екологічна мережа НовгородСіверського Полісся. – Суми: Університетська
книга, 2003 – 92 с.
34. Панченко С. М., Чорноус О. П. Вікова та віталітетна структура популяцій Diphasiastrum
complanatum s.l. у НПП «Деснянсько-Старогутський» №5. – 2005. – С. 698–707.
35. Панченко С. М., Рак О. О. Популяція Goodyera
repens (L.) R. Br. (Orchidaceae) у Національному природному парку «Деснянсько-Старогутський» // Укр. Ботан. журн., 2007.–Т. 64, №4.–
С. 526–533.
36. Панченко С. М., Рак А. А. Парцелярная структура лесного сообщества и динамика популяции
Goodyera repens (Orchidaceae) // Заповідна справа в Україні, 2009. – Т. 15, № 1. – С. 22–27.
37. Прядко О. І. Ценотичне та флористичне різноманіття РЛП «Міжиріченський» // Вісник Запорізького державного університету – 2004. – 1. –
С. 190–195.
38. Рак О. О., Козир М. С. Gladiolus tenuis Bieb.
у нижній частині долини р. Сейм // Інтродукція
рослин. – 2007. – 1– С. 28–35.
39. Семеніхіна К. А. Нові місцезнаходження рідкісних видів у заплавних водоймах річки Десни //
Укр. ботан. журн. – 1979. –Т. 36, №3. – С. 214–218.
40. Семеніхіна К. А. Водна рослинність р. Десни та
водойм її заплави в межах УРСР // Укр. ботан.
журн. – 1982. –Т. 39, №2. – С. 57–62.
41. Скляр Ю. Л. Редкие и охраняемые водные растения поймы Десны // Акт. пробл. Створення
Деснянсько-Старогутського нац. природ. парку та шляхи їх вирішення: Матеріали науковопрактичного семінару (Середина-Буда, 19–20
листопада 1997 р.) – К., 1998. – С. 77–79. Собко В. Г. Орхідеї України. – К.: Наукова думка,
1989. – 192 с.

~ 48 ~

Загальна характеристика та природні умови долини річки Десни та її приток

42. Тухфатуллина М. С. Водяной орех Trapa natans
L. в Белорусском Поозерье и перспективы его
аквакультуры // Фундаментальные и прикладные
исследования в биологии. Материалы I международной научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых. – Т.1, Донецк,
23–26 февраля 2009. – С. 427–428.
43. Тухфатуллина М. С., Дорофеев А. М. Способы
распространения плодов водяного ореха Trapa
natans L. // Фундаментальные и прикладные исследования в биологии. Материалы I международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Т.1, Донецк, 23–26
февраля 2009. – С. 429–430.
44. Удра І. Х., Батова Н. І. Особливості стратегії розмноження рідкісних видів рослин – основа для
рекомендацій щодо їх охорони // Заповідна
справа в Україні – 1999. – Т. 5, 1. – С. 25–30.
45. Устименко П. М. Флористичні знахідки на території запроектованого Мезинського природного національного парку // Укр. ботан. журн. –
1984.– Т. 41, №4, – С. 66–67.
46. Фіторізноманіття Українського Полісся та його
охорона / Під заг.ред. Т. Л. Андрієнко. – Київ: Фітосоціоцентр, 2006. – 316 с.

49. Parnikoza I.Yu., Shevchenko M. S., Current
state of Epipactis helleborine (L.) Crantz. And
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo populations in Kyiv
and its vicinities, Ukraine // Вестник Тверского
государственного университета, 2007. – Т. 36. –
№ 8. – С. 59–62.
50. Kostrakiewicz K., Kozak M. Nowie, obfite
stnowisko kotewki orzecha wodnego Trapa
natans na Opolszczyźnie // Chronmy Przyr. Ojcz. –
2009 – 65, 1 – P. 61–64.
51. Parnikoza I. The present state of Ophioglossaceae
family in Ukraine // Актуальні проблеми ботаніки
та екології // Матеріали міжнародної конференції молодих учених, 11–15 серпня 2009. – Тернопіль, 2009. – P. 155.
52. Parnikoza I., Shevchenko M., Shevchenko N.
Current state of rare plants populations of
Muromets Island, Kyiv, Ukraine // Біологічні дослідження молодих вчених в Україні // Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції
студентів та молодих науковців. – 28–29.10.09,
Київ. – С. 31–32.

47. Червона книга України. Рослинний світ / за ред.
Я. П. Дідуха – К.: Глобалконсалтінг, 2009. – 900 с.

53. Shevсhenko M. S., Parnikoza I. Yu. Ecological
heterogeneity of Epipactis palustris (L.) Crantz.
populations in Kyiv city and its vicinities // Зб. Тез
міжнародної конференції студентів та аспірантів «Молодь та поступ біології», Львів, 23–27
квітня 2007 р., ЛНУ, 2007а – С. 148–149.

48. Шевченко М. С., Парнікоза І. Ю., Про залежність
популяцій Dactylorhiza incarnata Soo` міста Києва та його околиць від дії антропогенних факторів // Матеріали VI всеукраїнської конференції
студентів та аспірантів «Біологічні дослідження
молодих вчених в Україні», Київ, 21–22 вересня
2006 р., К.: КНУ – С. 81–82.

54. Shevсhenko M. S., Parnikoza I. Yu. The problem
of conservation of Epipactis palustris (L.) Crantz.
(Orchidaceae) populations of Kyiv region in the
context of succession // Матеріали міжнародної
науково–практичної конференції «Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність». – К.:
Науковий світ, 2007b. – С. 62.

~ 49 ~

Обґрунтування створення охоронної природно-історичної зони «Подесення»

1.5. Тваринний світ
Фауна басейну Десни в межах України дуже
різноманітна й багата. Комах налічується не
менше 4000 видів, риб – 48, амфібій – 12, рептилій – 7, птахів – 246, ссавців – не менше 60
видів. Майже 50% видів Червоної книги України (тваринний світ) відзначені в межах даного регіону.

Фауна водних безхребетних
(черви, молюски)
Особливості заплавних ландшафтів Десни,
Сейму, Снову та інших річок басейну Десни,
а саме – дуже звивисте річище, велика кількість озер посеред лучної заплави, велика
кількість дрібних приток, утворюють сприятливі умови для існування одного з найбагатших (поряд із комплексами заплави та гирла
Дунаю) фауністичних комплексів водних безхребетних тварин в межах України. Серед
основних особливостей гідрорежиму водойм заплави Десни слід вказати надзвичайно великі показники коливання рівня води
упродовж року, наявність мозаїки сухих лучних ділянок у підтоплених водами дрібних
приток. Саме значні коливання рівня води
зумовлюють наявність великої кількості частково або тимчасово пересихаючих водойм,
які є осередком різноманіття рідкісних видів
п’явок, ракоподібних, молюсків. Також рослинність лучної заплави та ділянок торфовищ
сприяє утворенню різної трофності водойм –
від типово заплавних евтрофних, до оліготрофних водойм перехідних боліт. Як наслідок – велике різноманіття водних молюсків,
п’явок, ракоподібних.
Детальніше зупинимось на видах, які занесені до «Червоної книги України» (2009) або є
«кандидатами» на внесення до переліку рідкісних видів.

П’явки
Згідно з Утєвським С.Ю (Утєвський, «Червона книга України», 2009), у долині Десни та її
притоках мешкає велика популяція псевдотрохети п’ятикільчастої (Fadeyewobdella
quinqueannulata) – виду, занесеного до «Червоної книги України», категорія «вразливий».

Біотопи – частково та тимчасово пересихаючі
водойми у літній період, але з відновленням
водного дзеркала наприкінці теплого сезону. Також є популяції п’явки медичної (Hirudo
medicinalis) – кат. «вразливий вид», населяє невеликі стоячі постійні водойми. Долина Десни
відіграє ключову роль у збереженні цих видів
п’явок. Слід зазначити, що за умов раціонального використання диких популяцій медичної
п’явки, цей вид може бути (у перспективі)
важливим біологічним ресурсом.
Серед ракоподібних в долині Десни зосереджені помітні популяції 2 видів – Branchipus
schaefferi (кат. «рідкісний вид») та Tanimastix
stagnalis (кат. «вразливий»), можлива присутність ще 1 (широкопалий рак Astacus astacus)
(І.В. Довгаль, 2009; Л.В. Самчишин, 2009).

Водні молюски
Досить добре досліджена фауна родини
Planorbidae в межах України. Більшість видів
присутня і в басейні річки Десни. Майже непорушена заплава, добре збережений природний гідрорежим тимчасових та постійних
водойм у заплавах Десни, Снову та Сейму
сприяють видовому різноманіттю та великій
чисельності популяцій водних молюсків.
На території басейну Десни виявлено 17 видів
родини Planorbidae (за: Уваева, Гураль, 2008):
Anisus vorticulus: населяє постійні стоячі водойми заплав, потенційно дуже вразливий вид,
потребує охорони.
A. spirorbis: населяє невеликі тимчасові та пересихаючі влітку водойми заплав, звичайний
вид.
A. leucostoma: населяє невеликі тимчасові та
пересихаючі влітку водойми заплав, звичайний вид.
A. septemgyratus: населяє невеликі тимчасові
та пересихаючі влітку водойми заплав, відносно звичайний вид, проте порушення гідрорежиму заплавних водойм може призвести до
подальшого скорочення чисельності.
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A. vortex: звичайний вид, заселяє водойми різного типу.
Ancylus fluviatilis: рідкісний, вразливий вид, потребує охорони; біотопи – проточні водойми
зі швидкою течією, надає перевагу річищам із
твердим дном.
Cyraulus acronicus: населяє постійні стоячі та
повільно текучі водойми заплав, потенційно
дуже вразливий вид, потребує охорони.
C. laevis: населяє постійні стоячі водойми заплав, потенційно дуже вразливий вид, потребує охорони.
C. riparius: населяє постійні стоячі водойми заплав, потенційно дуже вразливий вид, потребує охорони.
C. albus: населяє постійні стоячі водойми заплав, потенційно дуже вразливий вид, потребує охорони.
C. = Armiger crista: населяє постійні стоячі водойми заплав, потенційно дуже вразливий
вид, потребує охорони.
Hippeutis complanatus: населяє тимчасові невеликі водойми заплави. Чисельність зменшується, потенційно – вразливий вид.
Segmentina nitida: населяє постійні стоячі водойми заплав, потенційно дуже вразливий
вид, потребує охорони.
Planorbarius corneus: звичайний вид невеликих
постійних стоячих водойм у заплаві. Надає перевагу дуже евтрофним водоймам.
Planorbis planorbis: звичайний вид невеликих
постійних стоячих водойм у заплаві.

збереженій заплаві із великою кількість водойм (в т.ч. тимчасових) різної трофності відіграє велику роль у збереженні рідкісних видів
прісноводних молюсків України. Особливу
цінність становлять тимчасові та частково пересихаючі водойми, оскільки саме такі місця
є біотопами рідкісних видів планорбід та найбільш вразливими водоймами через кліматичні зміни (Уваева, Гураль, 2008).

Ентомофауна
Налічує, щонайменше, 4000 видів. Басейн
Десни є рефугіумом кореальної фауни, коридором проникнення на південь лісових видів,
а також реліктових форм, пов’язаних із торфовищами та торфовими луками. Водночас
заплавні діброви та суходоли на крутих схилах корінного берега виконують функції коридору для південних – степових і, навіть, середземноморських видів.
До «Червоної книги України» занесено 63 види
комах, які мешкають в межах басейну р. Десни. Саме на описі фауни рідкісних комах (занесених до «Червоної книги України») ми сфокусуємо увагу.
Красуня-діва (Calopterix virgo): кат. «вразливий
вид»; зустрічається біля різних водойм річкових заплав, чисельність низька (поодинокі особини) (Єрмоленко, Титар, 2009). Представляє
естетичну цінність. Вилов для колекцій теж є
суттєвим фактором негативного впливу.
Дозорець-імператор (Anax imperator) досить
звичайний вид, хоча має категорію «вразливий»; в регіоні широко поширений (Титар,
2009). Представляє естетичну цінність. Вилов
для колекцій теж є суттєвим фактором негативного впливу.

Bathyomphalus contortus: звичайний вид, заселяє постійні стоячі та слабко проточні водойми.

Бабка перев’язана (Sympetrum pedemontanum) – нечисленний вид, кат. «вразливий»,
мешкає переважно у заплавах.

Наразі ці види не занесені до «Червоної книги України», проте аналіз фауни родини Планорбід засвідчив, що серед них є 8 видів,
чисельність та популяційні тренди яких повністю відповідають критеріям «Червоної книги
України» «рідкісний» або «вразливий». Долина Десни та її великих приток, завдяки добре

Тріскарка ширококрила (Bryodemella tuberculata): дуже рідкісний вид, має категорію «зникаючий»; зустрічається у старих сухих борах
та на пісках, страждає від вирубування старого лісу та надмірної рекреації (Пушкар, 2009).
В басейні Десни знаходить досить гарні умови
існування.
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Красотіл пахучий (Calosoma sycophanta) – рідкісний вид, має категорію «вразливий» (Пучков,
2009), населяє листяні та мішані ліси, частіше
вологі, а також узлісся, де значної чисельності
досягають популяції шовкопрядів. Представляє естетичну цінність. Вилов для колекцій теж
є суттєвим фактором негативного впливу.
Турун Менетріє (Carabus menetriesi) – кат.
«рідкісний», населяє листяні та мішані ліси –
вологі ділянки, часто – поблизу боліт, а також
вологі луки (Пучков, 2009). Представляє естетичну цінність. Вилов для колекцій теж є суттєвим фактором негативного впливу.
Плавунець широкий (Dytiscus latissimus) – рідкісний вид, занесений також до «Червоного
списку» МСОП (кат. вразливий – VU). У ЧКУ
має категорію «невизначений». Населяє відносно великі (від 2 га) лісові озера з глибокими ділянками (Пучков, 2009). Представляє
естетичну цінність. Вилов для колекцій теж є
суттєвим фактором негативного впливу.
Плавунець дволінійний (Graphoderes bilineatus): кат. «невизначений»; зустрічається у стоячих водоймах заплав, в межай України майже усі знахідки обмежені басейном р. Десни
(Пучков, 2009). Представляє естетичну цінність. Вилов для колекцій теж є суттєвим фактором негативного впливу.
Стафілін волохатий (Emus hirtus): кат. «рідкісний» (Петренко, 2009); зустрічається на суходолах, узліссях, заплавних луках. Представляє естетичну цінність. Вилов для колекцій
теж є суттєвим фактором негативного впливу.
Больбелязм однорогий (Bolbelasmus unicornis): кат. «вразливий», населяє листяні ліси та
лісосмуги (Васько, 2009). Представляє естетичну цінність. Вилов для колекцій теж є суттєвим фактором негативного впливу.
Жук-самітник (Osmoderma eremita + O. barnabita): кат. «вразливий», також занесений до
«Червоного списку» МСОП (кат. «близький до
загрозливого стану» – NT); населяє старі мішані та листяні ліси, особливо – заплавні, живе у
дуплах дерев (яблуня, груша, осокори), переважно – всихаючих, але ще живих, у трухлявій
деревині. Вирубування старих лісів і, зокрема,
таких старих дуплистих дерев призводить до

зменшення чисельності та зникнення виду
(Васько, 2009). Представляє естетичну цінність. Вилов для колекцій теж є суттєвим фактором негативного впливу.
Жук-олень (Lucanus cervus) – поширений і досить численний вид, має категорію «рідкісний»
(Єрмоленко, Васько, 2009). Населяє листяні
та мішані ліси, особливо – де у деревостанах
значну частку становлять дуби. Вирубування
старих всохлих дерев та видалення валежу
призводить до зменшення чисельності виду.
Наразі чисельність, зокрема в басейні р. Десни, стабільна. Представляє естетичну цінність.
Вилов для колекцій теж є суттєвим фактором
негативного впливу.
Великий дубовий вусач (Cerambyx cerdo) –
дуже рідкісний вид, в басейні р. Десни зустрічається на північній межі ареалу. Населяє старі дубові ліси, личинки живуть в ослаблених,
але живих деревах дубу, рідше – горіха волоського, бересту, груші, буку, граба. Вирубування старих лісів, особливо всихаючих дубів,
катастрофічно вплинуло на стан популяції, вид
майже зник з території України (Єрмоленко,
Пучков, 2009). Має категорію «вразливий»,
занесений в «Червоний список» МСОП (кат.
«вразливий» – VU). Представляє естетичну
цінність. Вилов для колекцій теж є суттєвим
фактором негативного впливу.
Вусач-червонокрил Келера (Purpuricenus
kaehleri): кат. «вразливий», населяє мішані
та листяні ліси, личинки живуть в мертвих та
всихаючих дубах, тополях, плодових деревах, тощо. Причина зменшення чисельності –
санітарні рубки в лісах (Загайкевич, Пучков,
2009). Представляє естетичну цінність. Вилов
для колекцій теж є суттєвим фактором негативного впливу.
Вусач земляний-хрестоносець (Dorcadion
equestre): кат. «вразливий»; населяє степи, перелоги, суходільні луки (Пучков, Загайкевич,
2009). В басейні р. Десни зустрічається переважно по суходолах корінних берегів річок.
Вусач мускусний (Aromia moschata): кат. «вразливий»; населяє ліси, переважно заплавні,
а також рідколісся, личинки живуть в деревині верб та тополь (Пучков, Єрмоленко, 2009).
В басейні р. Десни цей вид мешкає переваж-
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но у заплавних лісах та рідколіссях в долинах
великих річок, хоча зустрічається і в долинах
невеликих приток. Представляє естетичну цінність. Вилов для колекцій теж є суттєвим фактором негативного впливу.

чисельності – меліорації у заплавах (на луках),
вирубування лісу на узліссях, значні коливання
рівня води у заплавах (Плющ, 2009). Представляє естетичну цінність. Вилов для колекцій теж
є суттєвим фактором негативного впливу.

Евритірея золотиста (Eurythyrea aurata):
кат. «рідкісний вид», поширений у заплавних
лісах в пониззі Десни, личинки живуть у деревині верб і тополь (Прохоров, 2009).

Мнемозина (Parnassius mnemosyne): кат. «вразливий вид»; населяє узлісся дібров, досить
поширена в басейні р. Десни (Плющ, 2009).
Основні причини зменшення чисельності – викошування та випалювання трави на узліссях,
випасання худоби в лісі, вирубування старих
лісів та заміна їх культурами (внаслідок чого
відбувається збідніння трав’яного покриву),
застосування отрутохімікатів (Плющ, 2009).
Представляє естетичну цінність. Вилов для колекцій теж є суттєвим фактором негативного
впливу.

Плоскотілка червона (Cucujus cinnabarinus):
кат. «вразливий», також занесений до «Червоного списку» МСОП (кат. «близький до загрозливого стану» – NT); населяє старі мішані
та листяні ліси, особливо заплавні. Живе під
корою великих впалих дерев. Басейн р. Десни – основний регіон поширення виду в Україні (Пучков, 2009).
Комарівка італійська (Bittacus italicus): кат.
«вразливий»; населяє листяні вологі ліси та
їхні узлісся, а також чагарники на зволожених луках (Корнєєв, 2009). Відмічена у пониззі
Десни.
Льодовичник Вествуда (Boreus westwoodi):
категорія «неоцінений вид»; відмічений у пониззі Десни та долині Остеру (Корнєєв, Котенко, 2009).
Махаон (Papilio machaon): кат. «вразливий
вид», населяє узлісся, старі бори, суходоли,
степові ділянки на корінних берегах, широко
поширений в межах басейну р. Десни (Плющ,
2009). Представляє естетичну цінність. Вилов
для колекцій теж є суттєвим фактором негативного впливу.
Подалірій (Iphiclides podalirius): кат. «вразливий вид», населяє узлісся, старі бори із добре
розвинутим листяним підліском – на галявинах та зрубах, суходоли, степові ділянки із заростями терну на корінних берегах, широко
поширений в межах басейну р. Десни (Плющ,
2009). Представляє естетичну цінність. Вилов
для колекцій теж є суттєвим фактором негативного впливу.
Поліксена (Zerynthia polyxena): кат. «вразливий
вид», населяє узлісся та заплавні луки, де є зарості кірказону. Досить поширений вид у межах басейну Десни. Основні причини зменшення

Люцина (Hamearis lucina): кат. «вразливий
вид»; населяє узлісся та галявини листяних
лісів, особливо більш вологі ділянки та старолісся. В басейні р. Десни більшість знахідок
зосереджена в долині р. Остер (Плющ, 2009).
У найсприятливіших умовах щільність може
становити до 20-30 особин / га (Плющ, 2009).
Основні причини зменшення чисельності – викошування та випалювання трави на узліссях,
випасання худоби в лісі, вирубування старих
лісів та заміна їх культурами (внаслідок чого
відбувається збідніння трав’яного покриву)
(Плющ, 2009).
Пасманець тополевий (Limenitis populi): кат.
«вразливий». Населяє добре прогріті сонцем
ділянки лісу – галявини, просіки, узбіччя доріг, узлісся, там, де є осика або інші види роду
тополя (Populus sp.) (Плющ, 2009). Басейн
р. Десни лежить у межах основного ареалу
виду, пасманці досить поширені (Плющ, 2009).
Основні причини зменшення чисельності – вирубування лісів (зміна їхньої структури), хімічна обробка лісів (Плющ, 2009). Представляє
естетичну цінність. Вилов для колекцій теж є
суттєвим фактором негативного впливу.
Райдужниця велика (Apatura iris): кат. «вразливий». Басейн Десни – південна межа суцільного ареалу виду, є коридором проникнення
цього кореального виду на південь. Основні
причини зменшення чисельності – вирубування лісів (зміна їх структури), хімічна обробка
лісів (Плющ, 2009). Населяє зволожені листяні
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та мішані ліси: старі діброви з домішками осики та верби, заплавні ліси із значною часткою
верб у деревостанах, галерейні ліси із тополь
та верб, суборі із ділянками заболочених
вербняків та осичників. Представляє естетичну цінність. Вилов для колекцій теж є суттєвим
фактором негативного впливу.
Сонцевик вау-біле (Nymphalis vaualbum): кат.
«неоцінений». В долині Десни знаходиться
один з трьох сучасних локалітетів виду в Україні (Плющ, 2009). Надзвичайно рідкісний вид,
причини тотального вимирання на території
України поки що не встановлені. Басейн Десни
відіграє надзвичайно важливу роль як останній прихисток популяції виду в Україні (інші
знахідки – поза основним ареалом та поодинокі). Населяє заплавні ліси та рідколісся з заростями верб, а також узлісся мішаних і листяних лісів із ділянками вербняків. Представляє
естетичну цінність. Вилов для колекцій теж є
суттєвим фактором негативного впливу.
Сатир залізний (Hipparchia statilinus): кат.
«рідкісний вид». Поширений в долині Десни,
де тримається на галявинах та узліссях старих борів і мішаних лісів поруч із суходолами.
Основні чинники негативного впливу на популяції – вирубування старих лісів, випалювання
трави на луках та степових ділянках (Плющ,
2009). У найкращих біотопах Полісся (в т.ч. басейну Десни) щільність становить 1-5 особин/га
(Плющ, 2009).
Сінниця Геро (Coenonympha hero): кат. «вразливий вид». Зустрічається на північному заході басейну Десни, населяє вологі лісові галявини, болотисті заплавні луки, торфовища;
основні причини зменшення чисельності – викошування лук та випасання худоби, інтенсивне лісове господарство (Плющ, 2009).
Синявець Буадюваля (Polyommatus boisduvalii): кат. «зникаючий», один з 4-х відомих локалітетів виду в Україні знаходиться у східній
частині басейну Десни – бас. р. Шостка; населяє різнотравні степи, лісові галявини; основні
причини зникнення – випасання худоби на таких ділянках, вирубування старих лісів та заміна їх молодими культурами (Плющ, 2009).
Бражник мертва голова (Acherontia atropos):
кат. «рідкісний». Зареєстровано у долинах

Остеру та Десни. Основні чинники негативного впливу (окрім кліматичних) – застосування
отрутохімікатів, викорчовування чагарників
(Плющ, Раєвський, 2009). Не є постійним мешканцем регіону, а може лише тимчасово розмножуватись (зальоти метеликів із Африки
та Середземномор’я). Долина Десни є своєрідним коридором проникнення цього тропічного виду у північні райони. Представляє
естетичну цінність. Вилов для колекцій теж є
суттєвим фактором негативного впливу.
Бражник дубовий (Marumba quercus): кат.
«рідкісний». Відомий 1 локалітет у середній
частині долини Десни. Причини зменшення
чисельності – застосування отрутохімікатів
у лісах, знищення біотопів (вирубки) (Плющ,
Раєвський, 2009). Населяє узлісся дібров та
розріджені діброви, особливо – де є молоді
дуби, перевагу надає сухим, добре прогрітим
ділянкам на крутих схилах корінних берегів. Є
південним елементом у фауні басейну Десни,
популяції підтримують постійні зальоти метеликів із Середземномор’я, де локалізований
основний ареал виду. Долини басейну Десни
є, таким чином, коридорами проникнення південних видів у лісову зону. Представляє естетичну цінність. Вилов для колекцій теж є суттєвим фактором негативного впливу.
Бражник скабіозовий (Hemaris tityus): кат.
«рідкісний»; населяє різнотравні луки, узлісся,
лісові галявини; в межах басейну Десни відомо 2 локалітети в долині Десни та 1 – Остеру;
основні чинники зменшення чисельності – випалювання трави, застосування отрутохімікатів (Плющ, Раєвський, 2009).
Бражник прозерпіна (Proserpinus proserpina):
кат. «рідкісний вид»; населяє луки різного типу,
зарості чагарників по ярах, узлісся та лісові галявини; основні негативні чинники – випалювання трав, розорювання, застосування пестицидів (Плющ, Раєвський, 2009). Представляє
естетичну цінність. Вилов для колекцій теж є
суттєвим фактором негативного впливу.
Сатурнія велика (Saturnia pyri): кат. «вразливий вид»; населяє порослі терном та плодовим рідколіссям яри (у басейні Десни переважно – по корінних берегах великих річок),
узлісся дібров, старі сади; основні негативні
чинники – випалювання рослинності по за-
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ростях чагарників, узліссях, вирубування лісу
на узліссях та вирубування старих садів (та
похідного від них рідколісся), застосування
отрутохімікатів у лісах та садах (Плющ, 2009).
В басейні р. Десни зустрічається переважно
в долині Десни та по ярах корінного берега,
переважно у середній течії – на межі Сумської
та Чернігівської областей. Є представником
південної – середземноморської фауни. Представляє естетичну цінність. Вилов для колекцій теж є суттєвим фактором негативного
впливу.
Сатурнія мала (Eudia pavonia): кат. «рідкісний вид; населяє порослі терном та плодовим рідколіссям яри (у басейні Десни – переважно по корінних берегах великих річок),
узлісся дібров, старі сади; основні негативні
чинники – випалювання рослинності по заростях чагарників, узліссях, вирубування лісу на
узліссях – зміна природної структури лісу та
вирубування старих садів (та похідного від
них рідколісся), застосування отрутохімікатів
у лісах та садах (Плющ, Раєвський, 2009). В басейні Десни відомий 1 локалітет – на північному
заході регіону. Є представником південної –
середземноморської фауни. Представляє
естетичну цінність. Вилов для колекцій теж є
суттєвим фактором негативного впливу.
Сатурнія руда (Aglia tau): кат. «вразливий
вид»; в басейні Десни відмічена в долині
Сейму та пониззі Десни; населяє листяні ліси
(переважно дубрави); основні негативні чинники – обробка лісів отрутохімікатами та вирубка старих лісів (Плющ, Раєвський, 2009).
Представляє естетичну цінність.
Ендроміс березовий (Endromis versicolora):
кат. «вразливий вид»; зустрічається у мішаних
лісах, особливо – із молодими березняками;
можлива причина зменшення чисельності –
застосування отрутохімікатів у лісах; досить
поширений в долині Остеру та Десни; разом
із Карпатським регіоном, басейн Десни є
основним регіоном поширення виду в Україні (Плющ, 2009). Представляє естетичну цінність. Вилов для колекцій теж є суттєвим фактором негативного впливу.
Стрічкарка блакитна (Catocala fraxini): кат.
«вразливий вид»; населяє листяні ліси; основні
причини зменшення чисельності – застосуван-

ня отрутохімікатів у лісах (обробка культур)
(Ключко, 2009). Вид широко розповсюджений в басейн Десни: цей регіон є одним з важливим для збереження національної популяції. Представляє естетичну цінність. Вилов для
колекцій теж є суттєвим фактором негативного впливу.
Стрічкарка малинова (C. sponsa): кат. «рідкісний»; населяє листяні ліси, рідше мішані,
надаючи перевагу вологим ділянкам з добре
розвинутим підліском. Основний негативний
чинник – застосування отрутохімікатів при
обробці лісових культур (заходи боротьби
зі «шкідниками» лісу) (Ключко, 2009). Представляє естетичну цінність. Вилов для колекцій теж є суттєвим фактором негативного
впливу.
Каптурниця пишна (Cuculia magnifica): кат.
«рідкісний»; населяє суходільні луки, степи,
ксерофільний вид; відомий 1 локалітет у пониззях Десни (Ключко, 2009). Основна причина скорочення чисельності – розорювання суходільних лук та степів (Ключко, 2009).
Представляє естетичну цінність.
Каптурниця срібна (C. argentea): кат. «рідкісний»; населяє суходільні, луки степи, сухі
ділянки заплавних лук, узлісся; поширена
в басейні Снову, у пониззі Десни а також в Національному природному парку «ДеснянськоСтарогутський»; основна причина скорочення
чисельності – розорювання суходільних лук та
степів (Ключко, 2009). Представляє естетичну
цінність.
Совка розкішна (Staurophora celsia): кат. «рідкісний»; досить широко розповсюджена в басейні р. Десни, цей регіон є основним місцем
існування виду в Україні; населяє болотисті
заплавні луки; основні негативні чинники – меліоративні роботи (осушення боліт) (Ключко,
2009). Представляє естетичну цінність.
Совка сокиркова (Periphanes delphinii): кат.
«вразливий вид»; населяє луки, степові ділянки, узлісся; основні причини зменшення чисельності – застосування отрутохімікатів у лісах,
садах та парках, розорювання степів та лучних
ділянок, надмірний випас худоби (Ключко,
2009). Досить широко поширена в басейні Десни. Представляє естетичну цінність.
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Красик веселий (Zygaena laeta): кат. «зникаючий вид»; зустрічається у середній течії
Десни – на межі Сумської та Чернігівської областей, де заселяє суходоли на крутому корінному березі Десни. В межах басейну Десни
відомий 1 локалітет виду. Основні негативні
чинники – скорочення місць перебування
виду (розорювання степових та суходільних
ділянок) через господарську діяльність (Єфетов, Плющ, 2009). Красик веселий є типовим
представником лучно-степової південної фауни Середземноморья і басейн Десни (а саме –
її долина) є коридором для цього виду у північні – лісові райони. Представляє естетичну
цінність.
Ведмедиця велика (Pericallia matronula): кат.
«вразливий вид»; наразі встановлено 6 локалітетів в межах басейну Десни: долина Десни,
Снову та Остеру; заселяє суходоли та узлісся
на крутих корінних берегах; основні негативні
чинники не з’ясовані, можливо це застосування отрутохімікатів, розорювання луків та степів, застосування ліхтарів, які приваблюють
метеликів, внаслідок чого вони стають легкою
здобиччю кажанів (Плющ, 2009). Представляє
естетичну цінність.
Ведмедиця-господиня (Callimorpha dominula):
кат. «вразливий»; зустрічається по всьому басейну р. Десни, населяє листяні та мішані ліси
з густим підліском, у вологих місцях, особливо поблизу струмків, річок. Основні причини
зменшення чисельності – вирубування лісу і
розчистка чагарників, застосування отрутохімікатів, зростання рекреаційного навантаження (Плющ, 2009). Представляє естетичну
цінність.
Бластикотома папоротева (Blasticotoma filiceti): кат. «рідкісний вид»; відмічено 2 локалітети в межах басейну р. Десни – у пониззі
Десни та в бас. р. Снов. Лісовий вид. Причини
зменшення чисельності – застосування отрутохімікатів для боротьби зі «шкідниками» лісу
(Єрмоленко, Котенко, 2009).
Янус червононогий (Janus femoratus): категорія «вразливий»; відмічений у пониззі Десни,
в Україні знайдений лише в околицях Києва та
пониззі Десни, тобто, басейн Десни відіграє
ключову роль у збереженні популяції виду
в Україні. Лісовий вид. Причини зменшення чи-

сельності – застосування отрутохімікатів для
боротьби зі «шкідниками» лісу (Єрмоленко та
ін., 2009).
Ценеліда сітчаста (Caenolyda reticulata): кат.
«вразливий»; в межах регіону відмічений у пониззі Десни (1 локалітет). Лісовий вид. Причини зменшення чисельності – застосування
отрутохімікатів для боротьби зі «шкідниками»
лісу (Єрмоленко, Котенко, 2009).
Сіобла бальзамінова (Siobla sturmi): кат. «рідкісний вид»; відмічений у пониззі Десни, раніше відомий локалітет (можливе сучасне
існування) – в долині Десни на самій півночі
Сумської області. Населяє лісові болота. Причини зменшення чисельності – застосування
отрутохімікатів для боротьби зі «шкідниками»
лісу, осушення оліготрофних лісових боліт
(Єрмоленко, Котенко, 2009).
Мегариса рогохвості (Megarhyssa superba):
кат. «рідкісний»; відомий 1 локалітет – в долині р. Десни поблизу Чернігова. Населяє старі
ліси з великою кількістю сухих та всихаючих
дерев. Є паразитом великої кількості комахксилофагів. Причини зменшення чисельності –
застосування отрутохімікатів у лісах, санітарні
рубки – видалення валежу, сухих та всихаючих дерев (Єрмоленко, Толканіц, 2009).
Горіхотворка велетенська (Ibalia rufipes): кат.
«рідкісний»; відмічена в долині Десни трохи
нижче Чернігова та у пониззі Остеру. Причини
зменшення чисельності – застосування отрутохімікатів у лісах, санітарні рубки – видалення валежу, сухих та всихаючих дерев (Котенко, 2009).
Сколія-гігант (Megascolia maculata): кат. «неоцінений вид»; відмічена у міжріччі Снову та
Десни, хоча, скоріше за все, поширена значно
ширше. Основні причини зменшення чисельності – зменшення чисельності жуків-носорогів,
основного господаря для личинок цього паразитичного перетинчастокрилого. Це пов’язане
як із санітарними заходами у лісах (видалення
сухостою та валежу), так і зі зменшенням кількості тваринницьких ферм, у звалищах гною
біля яких досить часто розмножуються жукиносороги. У своєму поширенні тяжіє до старих
борів, лісопилень, скотарських ферм. Представляє естетичну цінність.
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Дисцелія зональна (Discoelius zonalis): кат. «рідкісний вид»; відмічена у пониззі Десни, раніше
також відома була із середньої течії р. Остер.
Лісовий вид. Основні негативні чинники: застосування отрутохімікатів у лісах, санітарні
рубки (Амолін та ін., 2009).
Аноплій самарський (Anoplius samariensis):
кат. «рідкісний вид»; відмічений у долині
р. Остер. Населяє ксерофітні ділянки заплавних лук, ділянки трав’яної рослинності по
ярах, суходоли, степи, солонці та солончаки,
пустощі. Причини зменшення чисельності невідомі (Вобленко, Котенко, 2009).
Меліттурга булавовуса (Melitturga clavicornis):
кат. «вразливий»; поширена по всій території
басейну р. Десни. Населяє степові ділянки, суходоли, перелоги, багаторічні культури бобових (особливо люцерни), де чисельність може
сягати рекордних 200-300 особин / га. Основні
негативні чинники – розорювання луків та степів, багаторічних перелогів, зменшення площ
багаторічних бобових культур, застосування отрутохімікатів у сільському господарстві
(Осичнюк, Радченко, 2009). Представляє господарську цінність (як запилювач рослин).
Ксилокопа звичайна (Xylocopa valga): кат. «рідкісний»; відмічена у долині р. Шостка. Основні
біотопи – старі бори, а також суходоли на крутосхилах. Причини зменшення чисельності –
вирубування сухих дерев (місць облаштування
гнізд), комерційне колекціонування (Радченко
та ін., 2009). Представляє естетичну цінність.
Ксилокопа фіолетова (X. violacea): кат. «рідкісний»; відмічена у долині р. Шостка, раніше
була відмічена (можливо і зараз мешкає) у долині р. Десна. Основні біотопи – старі бори,
ксерофітні рідколісся у степах та посеред суходолів, а також суходоли на крутосхилах.
Причини зменшення чисельності – вирубування сухих дерев місць облаштування гнізд,
комерційне колекціонування (Радченко та ін.,
2009). Представляє естетичну цінність.
Джміль моховий (Bombus muscorum): кат. «рідкісний»; нової інформації щодо поширення
виду в басейні Десни наразі немає, за старими
даними вид був досить широко розповсюджений. Живе на відкритих ландшафтах, в т.ч. на
полях. Основні причини зменшення чисельнос-

ті – отруєння хімікатами під час обробки полів,
розорювання ділянок з гніздами (на полях),
витоптування гнізд худобою, тощо (Радченко,
Філатов, 2009). Представляє естетичну та господарську цінність (як запилювач рослин).
Джміль пахучий (B. fragrans): кат. «зникаючий»; нової інформації щодо поширення виду
в басейні Десни наразі немає, за старими даними вид був досить широко розповсюджений. Населяє суходоли та степові ділянки.
Основні лімітуючи фактори – знищення місць
існування (розорювання, викошування трави)
та отруєння сільськогосподарськими хімікатами; також, як найбільший серед джмелів, є
бажаною здобиччю колекціонерів (Радченко,
2009). Представляє естетичну та господарську цінність (як запилювач рослин).
Джміль глинистий (Megabombus argillaceus):
кат. «вразливий»; поширений у пониззі Десни
та Остеру. Є переважно степовим видом, населяє суходоли, степові ділянки, сухі ділянки
заплавних лук. Може траплятись на перелогах
та багаторічних культурах бобових (особливо
люцерни). Інколи навесні спостерігаються досить великі концентрації молодих маток – до
10 особин / га. Основні негативні чинники – знищення місць існування (розорювання, викошування трави) та отруєння сільгоспхімікатами;
оранка вторинних біоценозів (багаторічні культури бобових, перелоги) також є одним із провідних факторів зменшення чисельності виду
(Радченко, 2009). Представляє естетичну та
господарську цінність (як запилювач рослин).
Актуальність збереження долин басейну
Десни (Деснянський екологічний коридор),
ентомофауна
Басейн Десни представляє собою унікальний
регіон з майже незміненою природою: тут
збереглись великі масиви природних заплавних лук, озер, дуже різноманітні умови річища
річок, оліготрофні та евтрофні болота. Серед
комах, які є рідкісними в фауні України і занесені до «Червоної книги України» (2009), доволі великий відсоток становлять як раз лучні
та болотяні види, пов’язані саме із евтрофними болотами та заболоченими луками. Серед
цих видів переважно представлені бореальні – північні мешканці, які по екологічних коридорах – долинах річок, просуваються досить
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далеко на південь. Такі південні популяції, які
мешкають дещо в інших умовах, аніж північні (в основному видовому ареалі), є тією чистиною глобальної видової популяції, для якої
еволюційні процесі відбуваються швидше і за
різними напрямками. А це, в свою чергу, сприяє видоутворюючому процесу, збагаченню
біорізноманіття.
В долинах басейну Десни мешкає багато рідкісних лучних, болотних і степових видів метеликів та перетинчастокрилих. Ці тварини дуже
страждають від найменших змін природного
середовища (надмірне випасання худоби, меліорація, зариблення озер, випалювання лучної
трави та болотяної рослинності), вимирання
частини популяцій призводить до ізоляції її решти, а такі дрібні істоти, не схильні до міграцій,
не можуть поповнювати втрати сусідніх популяцій, забезпечувати обмін генетичним матеріалом. Для збереження таких видів (метеликикрасики, ведмедиці, джмелі, дикі бджоли) слід
зберігати досить великі популяції, які б могли
контактувати одна з одною. Це ж справедливо
і для великих жуків та метеликів, які мешкають
у старих лісах (стрічкарки, пасманці, сатурнії,
вусачі, жуки-самітники, райдужниці). У долині
Десни та її великих приток як раз існують умови для збереження великих, генетично багатих популяцій цих комах. Цінність регіону, як
осередку біорізноманіття комах, надає велика кількість корисних комах-запилювачів. Для
збереження такого цінного ресурсу треба зберегти в природному стані заплавні луки Десни
та суходоли по корінних берегах річок.

6. Гольян звичайний (Phoxinus phoxinus): – – +
7. Краснопірка (Scardinius erithrophthalmus): + – +
8. Білизна (Aspius aspius): – + –
9. Вівсянка (Leucaspius delineatus): – + +
10. Лин (Tinca tinca): + + –
11. Чебачок амурський (Pseudorasbora parva):
––+
12. Пічкур (Gobio gobio): + + –
13. Верховодка (Alburnus alburnus): + + +
14. Плоскирка (Blicca bjoerkna): + + +
15. Лящ (Abramis brama): + + +
16. Клепець (A. sapa): – + +
17. Синець (A. ballerus): – + +
18. Чехоня (Pelecus cultratus): – – +
19. Гірчак (Rhodeus sericeus amarus): + + +
20. Карась сріблястий (Carassius auratus gibelio):
–++
21. Короп (Cyprinus carpio): – – +
22. Щиповка (Cobitis taenia);
23. В’юн (Misgurnus fossilis): – + –

Іхтіофауна

24. Щука (Esox lucius): + + –

(За матеріалами О.В. Ткаченко та ін., 2008)
1. Тюлька азово-чорноморська (Clupeonella
cultriventris) (верхня ділянка / пониззя /
гирло Десни): – – +
2. Плітка (Rutilus rutilus): + + +
3. Ялець (Leuciscus leuciscus): + + +; ЧКУ, кат.
«вразливий вид»;

25. Минь (Lota lota): + + –; ЧКУ, кат. «вразливий
вид»;
26. Колючка мала південна дев’ятиголкова
(Pungitius platygaster): – – +
27. Колючка звичайна триголкова (Gasterosteus
aculeatus): – + +

4. Головень (L. сephalus): – + +

28. Іглиця чорноморська пухлощока (Syngnathus nigrolineatus): – + +

5. В’язь (L. іdus): + + –

29. Судак звичайний (Sande rlucioperca): – + –
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30. Окунь (Perca fluviatilis): + + +
31. Йорж звичайний (Gymnocephalus cernuus):
–+–
32. Йорж-носар (G. acerinus): – – +; ЧКУ, кат.
«зникаючий вид»;

регти аборигенні види, і забезпечити існування
найбільш багатих рибними запасами водойм (і
спільнот водних організмів), слід забезпечити
збереження у недоторканому стані долин річок басейну, насамперед, долини Десни.

33. Ротан-головешка (Percottus glenii): – – +

Батрахофауна

34. Бичок кругляк (Neogobius melanostomus):
––+

Зареєстровано 12 видів амфібій, з них популяції 2-х видів у даному регіоні – жаби трав’яної
та квакші, є маргінальними (розташовані на
краю ареалу).

35. Бичок головач (N. kessleri kessleri): – – +
36. Бичок бабка (N. fluviatilis (Pall.)): + + +
37. Бичок гонець (N. gymnotrachelus): – – +
38. Бичок цуцик (Proterorhinus marmoratus):
–++
Усього: 15 видів / 27 видів / 28 видів. Вся долина Десни – 38 видів. Разом із інтродуцентами
налічується не менше 48 видів риб (Ткаченко
та ін., 2008).
У «Червоній книзі України» можна знайти відомості ще про декілька видів (Ю.В. Мовчан,
2009; А.Я. Щербуха, 2009):
−− йорж Балона (G. baloni), кат. «неоцінений»,
−− мінога українська (Eudontomyzon mariae),
кат. «зникаючий вид».
Усього до «Червоної книги України» занесено
5 видів риб та рибоподібних тварин, але можливе перебування ще 1 виду – стерляді прісноводної (Acipenser ruthenus), кат. «зникаючий
вид» (Ю.В. Мовчан, 2009).
Актуальність збереження басейну Десни
(Деснянський екологічний коридор),
іхтіофауна
Слабка трансформація заплав, надзвичайне
різноманіття водойм та звивистість річища
Десни (завдяки цьому – дуже різноманітні умови режиму течії, аерації, тощо) роблять її долину та долини її приток одними з ключових територій по збереженню аборигенної іхтіофауни
та рибних запасів в Україні. Для того, щоб і збе-

Тритон гребінчастий (Triturus cristatus) – на
сьогодні тритони трапляються рідко, мешкають у різних типах прісних водойм зі стоячою
або повільно текучою водою: заплавних озерах, меліоративних каналах, ставках, калюжах. Цей вид було зареєстровано у Київській
області біля с. Залісся, Броварського р-ну
(1980, leg. Заброда С. Н., Исаев Ю. Н., ККЗМ
ННПМ НАНУ, 2003); у Чернігівській області
біля с. Вороб’ївка (х. Молчанів), НовгородСіверського р-ну (2001, leg. Коцержинская
И. М. ККЗМ ННПМ НАНУ, 2003), у НПП «Мезинський» (Коцержинська, 2010); у Сумській
області – в межах НПП «Деснянсько-Старогутський» (Гаврись і ін., 2007). Основні загрози – меліорація річкових заплав, вирубування старих лісів, зариблення, забруднення та
трансформація заплавних водойм.
Тритон звичайний (Lessotriton = T. vulgaris) –
широко розповсюджений але малочисельний
вид, населяє ліси різних типів, околиці кар’єрів
(у водоймах яких цей вид нереститься), парки
великих міст (за умов наявності нерестових
водойм). У Київській області також був знайдений біля с. Залісся (ККЗМ ННПМ НАНУ),
у Чернігівській області – РЛП «Міжрічинський»; НПП «Мезинський» (Коцержинська,
2010); у Сумській області – в межах НПП «Деснянсько-Старогутський» (Гаврись і ін., 2007).
Основні загрози – меліорація заплав, вирубування старих лісів, зариблення, забруднення
та трансформація заплавних водойм.
Кумка звичайна (Bombina bombina): широко
розповсюджений вид, населяє водойми різного розміру та трофності як річкових долин,
так і на верхових болотах вододілів уздовж
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Десни. Реєструвались візуально та акустично біля гирла Десни, на о-вах: Муромець, Великий, Любичів, біля Погребської Старухи,
с. Зазим’я, навпроти с. Воропаєв (в калюжі на
дорозі біля Десни), с. Жукін, ок. м. Чернігів,
у РЛП «Міжрічинський» тощо. На узбережжі
Десни (навпроти с. Подоляки, Чернігівська
обл.) чисельність – 13 ос./100 м, (juv., літо
2010). Кумка зустрічається в межах НПП «Мезинський» (Коцержинська, 2010); у Сумській
області – в межах НПП «Деснянсько-Старогутський» (Гаврись і ін., 2007). Основні загрози –
забруднення, трансформація й меліорація
у заплавах, зариблення заплавних озер.
Часничниця (Pelobates fuscus): звичайний, широко поширений вид. Населяє ліси різного
типу (переважно на піщаних грунтах), відкриті ландшафти (в т.ч. рілля) – на легких грунтах
(піски та супіщані). Найбільші скупчення спостерігалися на о-ві Любичів, Київської обл.
(2008 р.), біля м. Остер (2015 р.), на узбережжі
вздовж середньої частини Десни (навпроти
с. Подоляки, Чернігівська обл.) чисельність –
8 ос./100 м, (juv., літо 2010). В межах Чернігівської області цей вид трапляється в меліоративних каналах біля Десни, наприклад між
с. Крехаїв та с. Євминка у каналах порослих
ірисом (Iris pseudacorus) та орхідеями, у РЛП
«Міжрічинський», біля м. Чернігів, на околицях с. Воловиця (Стар. Десна), навпроти с.
Подоляки (чисельність становила 8 ос./100 м
маршруту, літком 2010), біля с. Собич на границі Сумської та Чернігівської областей, в межах НПП «Мезинський» (Коцержинська, 2010).
В Сумській області часничниця трапляється
в НПП «Деснянсько-Старагутський» (Гаврись і
ін., 2007). Основні загрози – меліорація в заплавах, зариблення та забруднення заплавних озер, трансформація аренних ділянок,
розбудова інфраструктури доріг без засобів
із запобігання загибелі дрібних тварин під час
міграцій.
Ропуха сіра (Bufo bufo): звичайний вид, але
малочисельний, населяє лісові біотопи різного типу. Зустрічається в Київській обл. – НПП
«Залісся», о-в Любичів і ін., у Чернігівській
обл. – у РЛП «Міжрічинський», біля м. Чернігів,
навпроти с. Подоляки (на узбережжі) чисельність – 8 ос./100 м (juv., літо 2010), НПП «Мезинський» (Коцержинська, 2010), в Сумській
області в НПП «Деснянсько-Старагутський»

(Гаврись і ін., 2007). Основні загрози – меліорація у заплавах, вирубування старих лісів,
зариблення заплавних озер, розбудова інфраструктури доріг без засобів із запобігання загибелі дрібних тварин під час міграцій.
Ропуха зелена (Bufo = Bufotes viridis): звичайний синантропний вид, населяє суходоли та
сухі ділянки відкритих заплав, рілля, огороди,
сади та урбанізовані території. Останнім часом чисельність дуже скорочується.
У Київській області зареєстрована біля гирла
Десни, на о-ві «Великий»; Чернігівській області – біля м. Чернігів, в НПП «Мезинський» (Коцержинська, 2010); в Сумській області – в НПП
«Деснянсько-Старогутський» (Гаврись і ін.,
2007). Основні загрози – забруднення, меліорація у заплавах, вирубування старих лісів,
зариблення заплавних озер, розбудова інфраструктури доріг без засобів із запобігання загибелі дрібних тварин.
Квакша, Жаба деревна, або райка звичайна (Hyla arborea (H. orientalis)): широко розповсюджений вид, проте басейн Десни лежить недалеко від північного краю ареалу,
чисельність поступово скорочується при
переході від південних та західних до північно-східних районів. Цей вид зареєстровано у трьох областях: в Київській – біля гирла
Десни (поблизу дамби, біля р.-с. бази «Десна»), на березі Десни навпроти с. Осещина,
біля Погребської Старухи, біля сс. Зазим’я,
Жукин, на о-ві Любичів (найбільші скупчення
до 50 ос./1000 м кв. спостерігалися восени
на півострові біля затоки Погребськая старуха (2010)); в Чернігівській – біля м. Чернігів, в НПП «Мезинський»; в Сумській – в НПП
«Деснянсько-Старагутський» (Гаврись і ін.,
2007). Основні загрози – меліорація в заплавах, вирубування старих лісів та розчищення
підліску, зариблення заплавних озер, розбудова інфраструктури доріг без засобів із запобігання загибелі дрібних тварин.
Жаба трав’яна (Rana temporaria): зрідка трапляється в долині Остеру та в долині середньої течії р. Десна (на межі Сумської та Чернігівської областей) (за матеріалами Фондових
колекцій Зоологічного музею ННПМ НАНУ).
Басейн Десни – найбільш східний регіон на
лівобережній частині України. Населяє зво-
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ложені ліси з моховим покривом, переважно
мішані (сосна, осика, вільха, береза), березові
та осикові гаї на другій річковій терасі, розріджених заболочених вербових гаях у річковій
заплаві. Основні загрози – меліорація в заплавах, вирубування старих лісів та розчищення
підліску, видалення захаращеності в лісах,
зариблення заплавних озер, розбудова інфраструктури доріг без засобів із запобігання
загибелі дрібних тварин.
Жаба гостроморда (R. arvalis): звичайний
вид, поширений по всьому регіону, частіше
зустрічається на відкритих ділянках та заплавних луках. В Чернігівській області цей
вид зареєстрований в РЛП «Міжрічинський»,
біля м. Чернігів, НПП «Мезинський», біля с.
Собич на межі Сумської та Чернігівської областей (чисельність – 8 ос./100 м покосів, літо
2010). В Сумській області цей вид зустрічається в НПП «Деснянсько-Старогутський» (Гаврись і ін., 2007). Основні загрози – меліорація
у заплавах, розчищення підліску та трансформація заплави річки, зариблення, зміна
гідрорежиму, забруднення заплавних озер
та заплавних луків.
Комплекс зелених жаб (Rana = Pelophylax
esculentus complex)
Цей комплекс утворено гібридизацією озерної
(P. ridibundus) та ставкової жаби (P. lessonae),
внаслідок чого утворюється стійка гібридна
алоплоїдна форма – Pelophylax kl. esculentus.
Жаба їстівна (R. = Pelophylax kl. esculentus):
звичайний, широко розповсюджений вид, населяє водойми різного типу. Гібрид зустрічається разом із батьківськими видами (чи з одним із них), найбільш поширений в середній
частині Деснянського басейну.
Жаба ставкова (R. = P. lessonae): нечисленний
вид, але широко розповсюджений в середній
частині Деснянського басейну, надає перевагу оліготрофним водоймам перехідних та
верхових боліт, озерам на 2 та 3 терасах річкових долин, переважно в оточенні вільшняків, березово-осикових та вербових гаїв. На
узбережжі Десни (навпроти с. Подоляки, Чернігівська обл.) чисельність – 2,6-10 ос./100 м,
(juv., літо 2010). Основні загрози – меліорація
в заплавах, зариблення заплавних озер, ви-

рубування старих лісів, гібридизація з жабою
озерною (що відбувається за умов суттєвих
перетворень водойм заплави та 2-3 терас, меліорації верхових та перехідних боліт, коли
в змінені біотопи жаби ставкової починає проникати жаба озерна).
Жаба озерна (R. = P. ridibundus): звичайний,
широко розповсюджений вид, населяє великі
водойми різного типу (пониззя Десни, антропогенні території тощо). Основні загрози –
останнім часом забруднення водойм приводить до скорочення чисельності цього виду на
антропогенних територіях.
Представники зелених жаб іноді зустрічаються разом у водоймах, утворюючи складні популяційні системи. Склад цих популяційних
систем жаб корелює з типом біотопу і залежить від пори року. Відомо, що озерна жаба
приурочена до крупних водотоків і водоймищ
лотичного характеру, а ставкова – до невеликих водойм, озер, торф’яних боліт, лентичного характеру, які заросли наземною та водною рослинністю.
У дослідженому регіоні були виявлені такі
типи популяційних систем зелених жаб:
R-тип – популяція, що складається з озерних
жаб, найбільш розповсюджений тип (частіше зустрічається в крупних водотоках, гирло
Десни, тощо); RE-тип – гібридна популяційна
система, що складається з озерних жаб і гібридів, зустрічається у затоках та старицях;
LER-тип – із гібридів та обох батьківських видів, зустрічається у більш заболочених місцеперебуваннях; LE-тип – із ставкових жаб та
гібридів, зустрічаються в невеликій кількості
в невеличких водоймах, затоках та старицях
біля заплавного лісу; L-тип – популяція ставкових жаб у болотах, невеличких водоймах
лентичного характеру біля заплавного лісу
(також зустрічались мігруючі поодинокі особини навіть на берегах Десни).
Актуальність збереження басейну Десни
(батрахофауна)
Амфібії є найбільш вразливою групою хребетних тварин, на них антропогенні перетворення природних місць існування впливають найбільшою мірою. По-перше, амфібії залежать
від постійної вологості наземних біотопів та
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наявності укриттів, місць для зимівлі та їжі,
а такі оптимальні умови є, насамперед, у природних старих та захаращених лісах. Санітарні вимоги в лісах України не дозволяють збереження цих біотопів. По-друге, вони залежні
від умов у нерестових водоймах, насамперед,
незабрудненої хімікатами води та відсутності
хижих риб, які винищують пуголовків та дорослих особин. Кліматичні зміни – більш континентальний клімат із більш інтенсивними
дощовими періодами та протяжними періодами посух, разом із меліорацією та вирубуванням лісів, призводить до погіршення умов
існування лісових видів та зменшенню кількості водойм, де амфібії можуть нереститись.
Зариблення природних озер сприяє появі нетипових хижаків (деякі далекосхідні окуневі
риби, яких випадково завозять разом із партіями молодняка амуру та інших промислових
риб), а також покращенню умов для місцевих
хижих риб. Слід також зазначити, що амфібії
мають дуже тонку шкіру із великими проникними властивостями (оскільки значну частину
кисню вони споживають саме через шкірне
дихання). Через таку шкіру дуже легко проникають різні отрутохімікати і швидко вбивають
тварину. Тому хімічне забруднення водойм і
повітря дуже швидко призводить до тотального вимирання великих популяцій цих тварин. Гинуть амфібії і під колесами автотранспорту, оскільки траси в Україні не обладнані
захисними засобами (високі бордюри та «жабоходи» під полотном дороги). Проблема загибелі амфібій (особливо часничниць та жаб)
під колесами авто особливо гостра у річкових
долинах, оскільки там проходять традиційні
маршрути міграції з місць літнього перебування до місць зимівлі й від останніх – до нерестових водойм.
Амфібії, значна частина яких харчується в воді
личинками кровососних комарів, і наземні
амфібії, що полюють уночі на комах у недоступних для птахів та кажанів місцях, є дуже
корисними для лісового та сільського господарства й потребують дбайливого до себе
ставлення.
Долина Десни (як і весь її басейн) є мало порушеним місцем існування великих популяцій
амфібій, осередком збереження біорізноманіття цих корисних тварин і потребує збереження у недоторканому стані.

Герпетофауна
Зареєстровано 7 видів, з них популяції 3-х видів – черепахи, ящірки живородної, веретільниці є маргінальними (розташовані на краю
ареалу).
Черепаха болотяна (Emys orbicularis): досить
чисельна в пониззі Десни, у верхній частині басейну останнім часом її майже не знаходили
в зв’язку з тим, що тут проходить межа її ареалу. Зустрічається вона в заплавних озерах і
затоках на річищах. Відповідно до оригінальних даних, цей вид у Київській області трапляється в межах о-ву Труханів та біля с. Рожівка,
де було знайдено декілька розритих кладок.
У Чернігівській області цей вид був зареєстрований біля с. Виползів, с. Авдіївка (Коцержинська, 2010), в Сумській – в НПП «ДеснянськоСтарогутський» (Гаврись і ін., 2007). Основні
негативні чинники – загибель гнізд від ущільнення грунту на місцях відпочинку в долинах
річок, а також при проведенні вирубок лісу на
піщаних ділянках (від проїзду транспортних
засобів); розорення гнізд лисицями та бродячими собаками.
Веретільниця звичайна (Anguis fragilis): малочисельний вид населяє лісові біотопи різного
типу. Доволі часто зустрічається в Міжріченському РЛП, трапляється в НПП – «Мезинський», «Деснянсько-Старагутський» (Коцержинська, 2010 Коцержинська, 2010; Гаврись і
ін., 2007). Основні негативні чинники – вирубування старих лісів, видалення захаращеності
та підліску, випасання худоби в лісі та на узліссях, пряме винищення населенням (вважають
за отруйну змію), загибель під колесами автотранспорту.
Ящірка прудка (Lacerta agilis chersonensis):
широко розповсюджена в басейні Десни, зустрічається на о-вах Муромець, Любичів, біля
Погребської Старухи, на березі Десни навпроти с. Зазим’я, с. Жукин, між с. Крехаїв та с. Євминка, біля Рожівського торфпідприємства –
50 ос./га (літо 2010). У Чернігівській області
цей вид трапляється на околицях с. Воловиця
(Стар. Десна), у НПП «Мезинський», у Сумській
області – в НПП «Деснянсько-Старогутський»
(Гаврись і ін., 2007). Населяє луки, суходоли,
межі рілля, бори (особливо з галявинами),
узлісся більш сухих лісів, перелоги, схили (еко-
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тонні та відкритті ділянки що не затоплюються). Основні негативні чинники – випасання
худоби у лісу та на узліссях, пряме винищення
та трансформація біотопів, загибель під колесами автотранспорту.
Ящірка живородна (Zootoca vivipara): малочисельний вид, населяє вологі лісові біотопи
різного типу. В басейні Десни мешкають маргінальні популяції цього виду. Населяє вологі
ліси (вільшняки, вербові заболочені гаї, березові та осикові гаї на 2 терасі річкових долин),
узлісся поблизу заплав (особливо на берегах
озер), верхові та перехідні болота. Збереглись популяції в ок. с. Літочки (Київська обл.),
у Міжрічинському РЛП, ок. Вертіївка (колекції Ніжинського університету), НПП – «Мезинський», «Деснянсько-Старагутський» (Коцержинська, 2010; Гаврись і ін., 2007) тощо.
Останнім часом чисельність ящірки скорочується. Основні негативні чинники – знищення
лісів, видалення захаращеності та підліску, випасання худоби в лісі та на узліссях, меліорація (осушення річкових заплав, перехідних та
верхових боліт).
Вуж звичайний (Natrix natrix): звичайний, іноді
масовий вид плазунів у басейні р. Десни. Населяє водно-болотні біотопи різного типу, зустрічається і в самій р. Десна.
Мідянка європейська (Coronella austriaca):
нечисленний широко розповсюджений вид.
Населяє узлісся дібров, старі бори з галявинами, суходоли. В Київській області була
знайдена біля с. Вища Дубечня (особ. повід.
Кузьмина Ю. І., 1987); біля с. Сувид (особ.
повід. Письменного К. А., 2009); Міжрічинський РЛП (Некрасова О.Д., 2015). В Чернігівській області цей вид спостерігався в заказнику «Покошицький» (Коцержинська,
2008), у НПП «Мез инський» біля с. Мезин
(Никопорець, 2009), біля с. Радичів (1998)
та с. Бужанка (1999) (Вобленко та ін., 2001),
остання знахідка була в серпні 2010 р. біля
с. Радичів (особ. повід. Мішта А. В.). У Сумській області цей вид зареєстровано в НПП
«Деснянсько-Старогутський» (Гаврись та ін.,
2007). Основні негативні чинники – вирубування старих соснових лісів, випас худоби
в лісі та на узліссях, надмірне пасовищне навантаження на суходолах, зменшення кормової бази (ящірка прудка, гадюки), пряме

винищення, загибель під колесами автотранспорту. Занесена до «Червоної книги
України» (кат. «вразливий вид»).
Гадюка звичайна (V. = P. berus): нечисленний
вид, зустрічається осередками. Населяє болота заплав, оліготрофні перехідні та верхові
болота з заболоченими березово-осиковими
та вільховими гаями. Частіше зустрічається
на межі Київської та Чернігівської областей
на правому березі Десни (сіл Н. та В. Дубечня, с. Пірнове, с. Жукин, Міжрічинський РЛП
тощо). Поширення у регіоні обмежено переважно долинами річок басейну Десни які є
коридорами проникнення цього бореального
виду на південь у лісостепову зону.
На теперішній час найбільшу небезпеку для
життя тварин заплави Десни становить трансформація природних біотопів та їхнє забруднення в процесі забудов та стихійної рекреації. Антропогенні фактори можна поділити
на фактори: непрямої дії (зміни гідрорежиму;
погіршення якості води; вплив на сукцесійні
процеси у заплаві); прямої дії (розчищення каналів; фактори стресу (шумові та ін.); пожежі
(вигорання очерету); браконьєрство, заготівля та ін.; пасовищне навантаження; забудова,
трансформація нерестових водойм та прилеглих територій; винищення рептилій та неконтрольований вилов амфібій; загибель на
дорогах під час весняних міграцій у водойми
амфібій та з зимівлі рептилій). Так, у заплаві
Десни (оз. Плеш, навпроти п. Березівка, Чернігівська обл.) на ґрунтовій дорозі біля 50 м
між частиною заплавного лісу та озером було
розчавлено 46 особин часничниці P. fuscus
(0,9 ос./1 м вздовж обох колій дороги, у період нересту, 2010 р.).
Рекомендації щодо охорони земноводних та
плазунів пойми Десни:
1. Найбільш пріоритетними треба вважати
такі види пойми Десни: Triturus cristatus,
Triturus vulgaris, Bufo bufo, Bufo viridis,
Bombina bombina, Hyla arborea, Pelobates
fuscus, Rana arvalis, Rana temporaria, Zootoca
vivipara, Anguis fragilis, Coronella austriaca,
Emys orbicularis. Необхідно сприяння розгортанню системи моніторингових досліджень у місцях мешкання видів. Санація
водоймищ та водозахисних зон.
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увагу приділяти роботі з учнями, туристами, мисливцями та створенню інформаційних центрів у найважливіших місцях перебування виду. Формування в суспільстві
думки про необхідність збалансованого
використання екосистем, де мешкають
земноводні та плазуни.

2. Потрібно сприяти розширенню мережі природоохоронних територій України та підготовці планів дій щодо їхнього збереження
(особливо в зонах з великим антропогенним
навантаженням). Надати природоохоронного статусу Заплаві Десни та її притокам.
3. Необхідні: контроль над господарською діяльністю та навантаженням на біотопи, запобігання забрудненню водойм у біотопах,
забезпечення охорони місць розмноження
земноводних, заборона обробки лісів та
заплавв річок пестицидами, регуляція спуску води в нерестових водоймах.

5. Розробити біотехнічні заходи, направлені
на збереження популяції під час весняних
і осінніх міграцій (тунелі під автомагістралями і застережливі знаки на дорогах «Увага, амфібії!»). Заборона на вилов, штрафні
санкції. Розробка цінових систем.

4. Потрібно підготувати інформаційну кампанію, спрямовану на підвищення рівня обізнаності населення в місцях перебування
виду з питань його збереження. Особливу

6. Налагодити міжнародне співробітництво
щодо створення транскордонних заповідних територій для охорони виду з найближчими країнами: Росією та Беларусією.

Орнітофауна
Відмічено 246 видів птахів, серед них 43 види занесені до «Червоної книги України», 13 – до «Червоного списку МСОП» і 15 – до «Червоного списку Європейського Союзу».
Латинська назва
таксону

Aves
Gaviiformes

Українська назва
таксону

Gavia arctica
Podicipediformes

Птахи
Гагароподібні
Гагара
червоношия
Гагара чорношия
Пірникозоподібні

Podiceps cristatus

Пірникоза велика

Gavia stellata

Podiceps grisegena
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis
Trachibaptus
ruficollis
Pelecaniformes
Phalacrocorax
carbo
Ciconiiformes
Ardea cinerea

Пірникоза
сірощока
Пірникоза
червонишия
Пірникоза
чорношия
Пірникоза мала

Біотоп

Статус перебування /
чисельність

Природоохоронний статус
(ЧКУ / ЧС МСОП
/ ЧС ЄС

Річкові заплави, озера

Рд, мігр

-/-/-

Річкові заплави, озера

Рд, мігр

-/-/VU

Річкові заплави, озера, болота
різних типів з озерами
Річкові заплави, озера, болота
різних типів з озерами
Річкові заплави, озера, болота
різних типів з озерами
Річкові заплави, озера, болота
різних типів з озерами
Річкові заплави, озера, болота
різних типів з озерами

Нечисленний
гніздовий

-/-/-/-/-

Рд, мігр., інколи гніздиться
Нечисленний,
гніздовий
Звичайний
гніздовий

-/-/-

Мігр., нечисленний

-/-/-

Зв., Гн.

-/-/-

Зв., Гн.

-/-/-

Нечисленний,
гн.

-/-/-

-/-/-

Пелеканоподібні
Баклан великий
Лелекоподібні
Чапля сіра

Ardea purpurea

Чапля руда

Egretta alba

Чепура велика

Долини великих річок
Долини великих річок
Долини великих річок із заростями очерету, озерами
Долини великих річок із заростями очерету, озерами

~ 64 ~

Загальна характеристика та природні умови долини річки Десни та її приток

Латинська назва
таксону

Українська назва
таксону

Ixobrychus minutus Бугайчик
Botaurus stellaris

Бугай

Nycticorax
nycticorax

Квак

Ciconia ciconia

Лелека білий

Ciconia nigra

Лелека чорний

Anseriformes

Гусеподібні

Anser anser

Гуска сіра

Anser fabalis
Anser albifrons
Cygnus cygnus
Cygnus bewickii
Cygnus olor

Гуменник
Гуска білолоба
Лебідь-кликун
Лебідь малий
Лебідь-шипун

Anas crecca

Чирянка мала

Anas querquedula

Чирянка велика

Anas penelope

Свищ

Anas clypeata

Широконіска

Біотоп

Болота (великі масиви) поблизу заплавних лук
Заплави великих річок, рілля
Заплави великих річок, рілля
Долини великих річок
Долини великих річок
Долини великих річок з озерами
Невеликі озера у лісах, посеред лук у заплавах

Anas strepera

Нерозень

Anas acuta

Шилохвіст

Aythya fuligula

Чернь чубата

Aythya marila

Чернь морська

Aythia rufina

Попелюх

Різні заплавні водойми

Bucephala clangula Гоголь

Лісові озера, вкриті лісом
береги річок

Melanitta fusca
Melanitta nigra
Mergus serrator
Mergus merganser
Mergus albellus

Заплави великих річок
Заплави великих річок
Річища великих річок
Річища великих річок
Річища великих річок

Турпан
Синьга
Крех середній
Крех великий
Крех малий

Природоохоронний статус
(ЧКУ / ЧС МСОП
/ ЧС ЄС

Озера із заростями очерету та
Зв., гн.
-/-/верб (кущі) по берегах
Долини великих річок із заЗв., гн, осеред-/-/ростями очерету, озерами
ками
Нечисленний,
Долини великих річок
-/-/гн.
Населені пункти поблизу заЗв., гн.
-/-/плавних лук та рілля
Великі масиви старих лісів із
Рідкісний, гн. ЧКУ, кат. «Рд.»
болотами, поблизу верхових
та мігр.
/ -/боліт або заплав великих річок

Різні заплавні водойми із
багатою навколоводною рослинністю
Різні заплавні водойми
Долини великих річок із
озерами, береги яких щільно
заросли рогозом, очеретом
Різні заплавні водойми, заболочені ділянки лісів (в т.ч.
верхові болота)
Долини великих річок із
озерами, береги яких щільно
заросли рогозом, очеретом
Долини великих річок із
озерами, береги яких щільно
заросли рогозом, очеретом
Долини великих річок із
озерами, береги яких щільно
заросли рогозом, очеретом
Долини річок, великі ставки

Anas platyrhynchos Крижень

Статус перебування /
чисельність
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Рідкісний, гн.,
мігр.
Зв., мігр.
Зв., мігр.
Рд., мігр
Рд., мігр
Рд., гн., мігр
Рд., мігр, поодинокі випадки гніздування

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/VU
-/-/-/-/-

Нечисленний,
гн., мігр

-/-/-

Рд., гн. та мігр

-/-/-

Рд., мігр та гн

-/-/-

Нечисленний,
мігр та гн
Мігр., можливе гніздування. Рд

Кат. «Рд.» /-/-

Нечисленна,
гн. та мігр

-/-/-

Нечисленна,
гн. та мігр

-/-/-

Зв., мігр
Нечисленна,
гн. та мігр
Рідкісний
гніздовий, звичайний мігр.
Мігр., рд.
Мігр., рд.
Мігр, рд
Мігр, рд
Мігр, рд

-/-/-/-/Кат. «Рд.»/-/-/-/-/-/Кат. «вр»/-/-/-/-/-/-

Обґрунтування створення охоронної природно-історичної зони «Подесення»

Латинська назва
таксону

Українська назва
таксону

Біотоп

Falconiformes

Соколоподібні

Pandion haliaetus

Скопа

Milvus migrans

Шуліка чорний

Pernis apivorus

Осоїд

Circus aeruginosus

Лунь очеретяний

Circus pygargus

Лунь лучний

Circus cyaneus

Лунь польовий

Circus macrourus

Лунь степовий

Accipiter nisus

Яструб малий

Ліси різного типу, парки міт

Accipiter gentilis

Яструб великий

Ліси різного типу, парки міст

Buteo lagopus

Зимняк

Відкриті ландшафти, узлісся

Buteo rufinus

Канюк степовий

Відкриті ландшафти, узлісся

Buteo buteo

Канюк звичайний

Ліси різного типу

Circaetus gallicus

Змієїд

Aquila = Hieraeetus
Орел-карлик
pennatus

Aguila clanga

Підорлик великий

Aquila pomarina

Підорлик малий

Aquila heliaca

Орел могильник

Aquila chrysaetos

Беркут

Haliaeetus albicilla

Орлан-білохвіст

Gyps fulvus

Сип білоголовий

Falco peregrinus

Сапсан

Ліси поблизу великих річко та
озер
Ліси поблизу боліт, річок,
ставків, озер
Ліси різних типів поблизу лук,
суходолів
Болота, зволожені луки,
порослі очеретом береги
ставків та озер
Заплавні луки, верхові та перехідні болота, заболочені галявини у лісах та узлісся, перелоги
Заплавні луки, суходоли, заболочені береги озер

Статус перебування /
чисельність

Мігр, гн, рд
Нечислен-ний,
мігр, гн

Природоохоронний статус
(ЧКУ / ЧС МСОП
/ ЧС ЄС

Кат. «зн»/-/Кат «вр»/-/VU

Зв., мігр., гн

-/-/-

Зв., мігр., гн

-/-/-

Зв., мігр., гн

Кат. «Вр»/-/-

Мігр., зим., гн.,
рд

Кат. «Рд»/-/-

Мігр., зим.,
Кат. «зн»/NT/
гн?, рд
EN
Мігр., зим., гн.,
-/-/звичайний
Мігр., зим., гн.,
-/-/звичайний
Мігр., зим.;
-/-/звичайний
Мігр., можливе гніздування; Кат. «рд»/-/VU
рд
Мігр., зим., гн.,
-/-/звичайний

Ліси (переважно соснові) поМігр., гн.; неблизу верхових та перехідних
Кат. «Рд.»/-/численний
боліт, великих річкових долин
Мігр, поодинокі випадки
Листяні ліси – нагірні діброви
Кат. «Рд.»/-/гніздування;
рд.
Мігр, поодиЛистяні ліси (заболочені –
нокі випадки
Кат. «Рд.»/VU/
вільшняки) поблизу озер та
гніздування;
EN
великих лук
рд.
Ліси різного типу поблизу
Мігр., гн.; неКат. «Рд.»/-/боліт та лук
численний
Мігр, поодиМішані та соснові ліси побли- нокі випадки
Кат. «Рд.»/VU/
зу відкритих ландшафтів
гніздування;
EN
рд.
Великі лісові масиви поблизу
Мігр., зим.,
заплав, різних боліт, агроКат «вр»/-/літує; рд.
ландшафтів
Гн., мігр., зим;
Ліси поблизу великих річок
Кат «Рд.»/-/рд.
Різні відкриті ландшафти
Залітний, Рд.
Кат. «вр»/-/Долини річок, відкриті ландМігр., зим.; рд. Кат. «Рд.»/-/шафти, населені пункти
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Загальна характеристика та природні умови долини річки Десни та її приток

Латинська назва
таксону

Українська назва
таксону

Falco cherrug

Балабан

Falco subbuteo

Підсоколик
великий

Falco columbarius

Підсоколик малий

Falco vespertinus

Кібчик

Galliformes

Боривітер
звичайний
Куроподібні

Tetrastes bonasia

Орябок

Lyrurus tetrix

Тетерук

Tetrao urogallus

Глушець

Perdix perdix
Coturnix coturnix
Gruiformes

Куріпка сіра
Перепілка
Журавлеподібні

Falco tinnunculus

Біотоп

Долини річок, ліси біля заплав,
відкриті ландшафти з осередками лісу,
Долини річок, ліси різного
типу біля заплав, відкриті
ландшафти з осередками лісу,
Долини річок, ліси біля заплав,
відкриті ландшафти з осередками лісу,

Природоохоронний статус
(ЧКУ / ЧС МСОП
/ ЧС ЄС

Мігр., можливе гніздування; рд.

Кат. «вр.»/EN/
EN

Мігр., гн.; зв.

-/-/-

Мігр., зим.; рд.

-/-/-

Мігр., можлиЗаплави річок (відкриті), агрове гніздування;
ландшафти
рд.
Агроландшафти, долини річок
Мігр., гн.; зв.
(відкриті ландшафти)
Мішані ліси з великою кількісГн., рд.
тю ягідних чагарників
Мішані ліси з великою кількістю ягідних чагарників; узлісся,
рідколісся, часто поблизу
боліт
Старі мішані та соснові ліси,
часто – поблизу верхових та
перехідних боліт
Різні відкриті ландшафти
Зв., гн.
Різні відкриті ландшафти
Зв., гн..

Верхові та перехідні болота,
очеретяні болота у заплавах
великих річок
Rallus aquaticus
Пастушок
Болота різних типів
Crex crex
Деркач
Луки, рілля
Озера, оточені очеретяними
Porzana porzana
Погонич звичайний
болотами
Озера, оточені очеретяними
Porzana parva
Погонич малий
болотами
Fulica atra
Лиска
озера
Різні заплавні водойми, озерGallinula chloropus Курочнка водяна
ця на верхових та перехідних
болотах
Заплавні луки, агроландшафOtis tarda
Дрохва
ти
Charadriiformes
Сивкоподібні
Береги річок зі швидкою
Haematopus
Кулик-сорока
течією, порослі деревами, із
ostralegus
піщаними косами
Pluvialis squatarola Сивка морська
Відкриті ландшафти
Pluvialis apricaria
Сивка звичайна
Відкриті ландшафти
Відкриті ділянки узбережжя
Charadrius dubius Пісочник малий
біля різних водойм
Відкриті ділянки узбережжя
Charadrius hiaticula Пісочник великий
біля різних водойм
Grus grus

Статус перебування /
чисельність

Журавель сірий
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-/NT/VU
-/-/-

Кат. «вр.»/-/Кат. «зник.»/-/-

Кат. «зник.»/-/-/-/VU
-/-/-

Рд, гн., мігр.

Кат. «Рд.»/-/-

Зв., мігр., гн.
Зв., мігр., гн.
нечисленний,
мігр., гн.

-/-/-/NT/-

Зв., мігр., гн.

-/-/-

Зв., мігр., гн.

-/-/-

Зв., мігр., гн.

-/-/-

Рд, статус???

Кат. «зник.»/
VU/VU

Рд., гн., мігр..

Кат. «вр.»/-/-

-/-/-

Мігр., рд.
Мігр., рд.

-/-/-/-/-

Гн., мігр.; звич.

-/-/-

Гн., мігр.; рд.

Кат. «Рд.»/-/-

Обґрунтування створення охоронної природно-історичної зони «Подесення»

Латинська назва
таксону

Українська назва
таксону

Біотоп

Vanellus vanellus

Чайка

Луки, рілля

Tringa ochropus

Коловодник
лісовий

Tringa glareola

Коловодник
болотяний

Ліси поблизу верхових та
перехідних боліт
Болота різних типів – переважно низькотравні, а також
узлісся зволожених лісів поблизу лук

Tringa totanus
Tringa erythropus
Tringa nebularia
Tringa stagnatilis

Коловодник
звичайний
Коловодник
чорний
Коловодник
великий
Коловодник
ставковий

Xenus cinereus
Actits hypoleucos

Мородунка
Набережник
Плавунець
Phalaropus lobatus
круглодзьобий
Philomachus
Брижач
pugnax
Calidris minuta
Побережник малий
Побережник
Calidris temminckii
білохвостий
Побережник
Calidris ferruginea
червоногрудий
Побережник
Calidris alpina
чорногрудий
Побережник
Calidris maritima
морський
Побережник
Calidris canutus
ісландський
Calidris alba
Побережник білий
Побережник
Limicola falcinellus
болотяний

Статус перебування /
чисельність

Гн., мігр.,
звичайний, але
чисельність
скорочується
Нечисленний,
гн., мігр.

Природоохоронний статус
(ЧКУ / ЧС МСОП
/ ЧС ЄС

-/-/VU
-/-/-

Нечисленний,
мігр.

-/-/-

Заболочені луки

Нечисленний,
мігр., гн.

-/-/-

Заболочені луки

Рд., мігр.

-/-/-

Рд., мігр.

-/-/-

Заболочені луки, відкриті
береги ставків та озер
Заболочені луки з ділянками
високотравних боліт поблизу
озер
Заболочені береги озер
Береги річок

Рд, гн., мігр.
Звич., гн., мігр.

-/-/-/-/-

Різні заплавні водойми

Рд, залітн.

-/-/-

Заболочені луки біля озер

Рд., гн., мігр.

-/-/-

Відкриті береги водойм

Рд.; мігр.

-/-/-

Відкриті береги водойм

Звич., мігр.

-/-/-

Відкриті береги водойм
Відкриті береги водойм

Рд, гн., мігр.

Нечислен-ний,
мігр.
Нечислен-ний,
мігр.

Кат. «зник.»/-/-

-/-/-/-/-

Відкриті береги водойм

Рд., мігр.

-/-/-

Відкриті береги водойм

Рд., мігр.

-/-/-

Відкриті береги водойм

Звич., мігр.

-/-/-

Відкриті береги водойм

Звич., мігр.

-/-/-

Рд., мігр.

-/-/-

Зв., гн., мігр

-/-/-

Заболочені осокові луки, вільшняки, верхові та перехідні
мохові болота
Заболочені луки, болота,
вільшняки
Осокові луки та болота у заплавах великих річок
Зволожені мішані та листяні
ліси

Limnocryptes
minimus

Баранець малий

Gallinago gallinago

Баранець
звичайний

Gallinago media

Баранець великий

Scolopax rusticola

Слуква

Numenius arquata

Кульон великий

Луки заплавні

Рд., мігр.

Кат. «зник.»/
NT/-

Numenius
phaeopus

Кульон середній

Луки заплавні

Рд., мігр

Кат. «зник.»/-/-
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Гн., мігр., нечисленний
Звичайний, гн.,
мігр..

Кат. «зник.»/
NT/-/-/-

Загальна характеристика та природні умови долини річки Десни та її приток

Латинська назва
таксону

Limosa limosa
Limosa lapponica
Larus ridibundus
Larus minutus
Larus cachinnans
Larus canus

Українська назва
таксону

Біотоп

Заболочені луки з ділянками
очерету поблизу озер у заплавах
Грицик малий
Заплави великих річок
Околиці різних водойм, переМартин звичайний
важно – великих річок
Околиці різних водойм, переМартин малий
важно – великих річок
Мартин
Околиці різних водойм, пережовтоногий
важно – великих річок
Околиці різних водойм, переМартин сивий
важно – великих річок
Грицик великий

Заболочені озера, протоки
Chlidonias hybridus Крячок білощокий
річок з повільною течією
Chlidonias niger
Chlidonias
leucopterus
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Columbiformes
Columba oenas
Columba livia

Заболочені озера, протоки
річок з повільною течією
Заболочені озера, протоки
Крячок білокрилий
річок з повільною течією
Береги великих річок із піщаКрячок річковий
ними косами, пляжами
Береги великих річок із піщаКрячок малий
ними косами, пляжами
Голубоподібні
Старі ліси з великою кількістю
Голуб-синяк
дуплистих дерев поблизу відкритих ландшафтів
Крячок чорний

Сизий голуб

Columba palumbus Припутень
Streptopelia
decaocto

Горлиця садова

Streptopelia turtur Горлиця звичайна
Cuculiformes

Зозулеподібні

Cuculus canorus

Зозуля звичайна

Strigiformes

Совоподібні

Asio flammeus

Сова болотяна

Asio otus

Сова вухата

Athene noctua

Сич хатній

Aegolius funereus

Сич волохатий

Glaucidium
passerinum

Сичик-горобець

Bubo bubo

Пугач

Статус перебування /
чисельність

Природоохоронний статус
(ЧКУ / ЧС МСОП
/ ЧС ЄС

Нечислен-ний,
гн., мігр..

-/NT/VU

Рд., мігр.

-/-/-

Зв., гн., мігр.

-/-/-

Рд., гн., мігр.

-/-/-

Нечислен-ний,
гн., мігр.

-/-/-

Зв., гн., мігр.

-/-/-

Рд.; залітний,
поодинокі випадки гніздування
Звич.; гн., мігр.

-/-/-

Звич.; гн., мігр.

-/-/-

Нечисленний,
гн., мігр..
Нечисленний,
гн., мігр..

Мігр., гн.; рд.

Звичайний,
гніздовий
Різні ліси, невеликі гаї, населе- Звичайний, гн.,
ні пункти
мігр.
Звичайний,
Населені пункти
гніздовий
Різні ліси, невеликі гаї, населе- Звичайний, гн.,
ні пункти
мігр.
Населені пункти

Різні відкриті та лісові біотопи
Заплавні луки, суходоли, болота поблизу лук
Узлісся, заплавні рідколісся,
населені пункти, старі сади
Населені пункти, урвища корінних берегів річок
Мішані ліси, старі, частіше –
поблизу боліт
Мішані ліси, старі, частіше –
поблизу боліт
Старі ліси поблизу великих
боліт та лучних масивів
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Звичайний, гн.,
мігр.
Рд.; гн., мігр.
Звичайний, гн.,
мігр.
Нечисленний,
гн.

-/-/Кат. «Рд.»/-/-

Кат. «вр.»/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

-/-/-

Кат. «Рд.»/-/-/-/-/-/-

Рд., гн.

Кат. «Рд.»/-/-

Рд., гн.

Кат. «Вр.»/-/-

Рд., гн., мігр.

Кат. «Рд.»/-/-

Обґрунтування створення охоронної природно-історичної зони «Подесення»

Латинська назва
таксону

Українська назва
таксону

Otus scops

Совка

Strix aluco
Caprimulgiformes

Сова сіра
Дрімлюгоподібні

Caprimulgus
europaeus

Дрімлюга

Apodiformes

Серпокрильце
подібні

Apus apus

Серпокрилець
чорний

Upupiformes

Одудоподібні

Upupa epops

Одуд

Coraciiformes

Ракшеподібні

Alcedo atthis

Голуба рибалочка

Coracias garrulus

Сиворакша

Merops apiaster

Бджолоїдка
звичайна

Piciformes

Дятлоподібні

Dryocopus martius

Жовна чорна

Біотоп

Статус перебування /
чисельність

Узлісся поблизу лук, рідколісРд.; гн., мігр.
ся у заплавах, старі сади
Ліси різних типів, міські парки Звичайний, гн.
Луки, перелоги, соснові сухі
ліси, ділянки піщаного степу
на річкових терасах

Природоохоронний статус
(ЧКУ / ЧС МСОП
/ ЧС ЄС

Кат. «Рд.»/-/-/-/-

Звичайний,
гніздовий та
мігр..

-/-/-

Звичайний,
Населені пункти, старі соснові
гніздовий та
ліси
мігр..

-/-/-

Населені пункти, узлісся, перелоги, заплавні та суходільні
Звичайний,
луки, рідколісся, старі сади,
гніздовий та
урвища корінних річкових
мігр..
берегів

-/-/-

Звичайний,
гніздовий та
мігр..

-/-/-

Береги озер, ставків, річок

Узлісся старих лісів, перелоги,
заплавні та суходільні луки,
Рд.; гн., мігр.
рідколісся, старі сади, урвища
корінних річкових берегів
Cтарі кар’єри, урвища річкоЗвич., гн. та
вих берегів, курті схили на
мігр.
суходолах.
Старі мішані ліси

Різні ліси, старі сади, рідколісся, населені пункти
Dendrocopos
Старі мішані ліси із старими
Дятел білоспинний
leucotos
березами та осиками
Dendrocopos
Листяні та мішані ліси із велиДятел середній
medius
кою часткою дубу.
Різні ліси, старі сади, рідколісDendrocopos minor Дятел малий
ся, населені пункти
Dendrocopos
Дятел сирійський старі сади, населені пункти
syriacus
Різні ліси (переважно – старі і
зволожені листяні та мішані),
Picus canus
Жовна сива
старі сади, рідколісся, населені пункти
Старі розріджені листяні ліси
Picus viridis
Жовна зелена
(переважно діброви)
Різні ліси, старі сади, рідколісJynx torquilla
Крутиголовка
ся, населені пункти
Passeriformes
Горобцеподібні
Riparia riparia
Ластівка берегова Кар’єри, берегові урвища
Dendrocopos major Дятел звичайний
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Кат. «зник.»/
NT/VU
-/-/-

Нечисленний
гн.

-/-/-

Звич., гн.

-/-/-

Гн., рд.

Кат. «Рд.»/-/-

Звич., гн.

-/-/-

Нечислен-ний,
гн.

-/-/-

Звич., гн.

-/-/-

Звич., гн.

-/-/-

Рд., гн.

Кат. «Вр»/-/-

Нечислен-ний,
гн.

-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Загальна характеристика та природні умови долини річки Десни та її приток

Латинська назва
таксону

Українська назва
таксону

Hirundo rustica

Ластівка сільська

Delichon urbica

Ластівка міська

Eremophila
alpestris

Жайворонок
рогатий

Galerida cristata

Посмітюха

Alauda arvensis
Lullula arborea
Anthus cervinus

Жайворонок
польовий
Жайворонок
лісовий
Щеврик
червоногрудий

Anthus trivialis

Щеврик лісовий

Anthus campestris
Anthus pratensis
Motacilla flava

Щеврик польовий
Щеврик лучний
Плиска жовта
Плиска
жовтоголова

Motacilla citreola
Motacilla alba

Плиска біла

Lanius collurio

Сорокопуд
терновий

Lanius minor
Lanius borealis
sibiricus

Сорокопуд
чорнолобий
Сорокопуд
північний

Lanius excubitor

Сорокопуд сірий

Oriolus oriolus

Вивільга

Sturnus vulgaris

Шпак звичайний

Garrulus glandarius Сойка
Pica pica

Сорока

Corvus monedula

Галка

Corvus frugilegus

Грак

Corvus cornix

Ворона сіра

Corvus corax

Крук

Біотоп

Статус перебування /
чисельність

Населені пункти, великі урвиЗвич., гн., мігр.
ща корінних берегів
Населені пункти, техногенні
споруди (мости, тощо), великі Звич., гн., мігр.
урвища корінних берегів
Відкриті ландшафти

Рд., мігр., зим.

Сільгоспугіддя, населені
Звич., гн.
пункти
Рілля, перелоги, степи, заЗвич., гн., мігр.
плавні та суходільні луки
Соснові ліси, узлісся листяних
Звич., гн., мігр.
лісів, старі сади, рідколісся
Відкриті ландшафти
Соснові ліси, узлісся листяних
лісів, старі сади, рідколісся
Перелоги, степи, суходоли
Луки у заплавах
Відкриті ландшафти
Заболочені луки поблизу
озер, боліт
Населені пункти, береги
водойм, рідше – узлісся, старі
сади, різні відкриті ландшафти
Чагарники у рідколіссях, на
суходолах, старих садах, в населених пунктах, по узліссях
Рідколісся, старі сади
Узлісся, відкриті ландшафти
Заболочені луки із рідколіссями
та чагарниками, узлісся у заплавах – поблизу лук та боліт,
верхові та перехідні болота
Різні ліси, сади, парки
Узлісся поблизу відкритих
ландшафтів, заплави річок
(рідколісся, ліси), сади, населені пункти
Ліси, сади, населені пункти
Заплави річок, сади, населені
пункти, чагарники по ярах посеред перелогів та суходолів
Населені пункти
Населені пункти, агроландшафти
Заплави річок, сади, узлісся,
населені пункти, чагарники
по ярах посеред перелогів та
суходолів
Різні ліси
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Природоохоронний статус
(ЧКУ / ЧС МСОП
/ ЧС ЄС

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Звич., мігр.

-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Рд, гн., мігр.
Звич., гн., мігр.
Звич., гн., мігр.

-/-/-/-/-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

нечисленний,
гн., мігр.
Рідкісний залітний взимку
Рд., гн., мігр.,
зим.

-/-/-/-/Кат. «Рд.»/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Звич., гн.

-/-/-

Звич., гн.

-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Звич., гн.

-/-/-

Звич., гн.

-/-/-

Обґрунтування створення охоронної природно-історичної зони «Подесення»

Латинська назва
таксону

Українська назва
таксону

Nucifraga
caryocatactes

Горіхівка

Troglodytes
troglodytes

Волове очко

Bombycilla garrulus Омелюх
Prunella modularis

Тинівка лісова

Locustella
luscinioides

Кобилочка
солов’їна

Біотоп

Рд, залітний,
гніздовий

-/-/-

Рд., гн., мігр.

-/-/-

Зв., зим.

-/-/-

Рд., гн., мігр.

-/-/-

Очеретяні болота

Зв., гн., мігр.

-/-/-

Зв., гн., мігр.

-/-/-

Нечисленний,
місцями – звичаний, гн., мігр.

-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Нечисленний,
місцями – звичайний вид

Кат. «Зник.» /
VU/VU

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Нечислен., гн.
та мігр.

-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Нечислен-ний,
гн., мігр.

-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Заболочені луки із чагарниками, поблизу водойм

Locustella naevia

Кобилочка-цвіркун

Acrocephalus
schoenobaenus

Очеретяні зарості між дзеркалом води (озеро) та луками
Заболочені луки із осоковими
Очеретянка прудка (низько травними), переважно оліготрофними болотами
Очеретянка
Очеретяні зарості на узбережставкова
жі озер
Очеретянка
Болота із чагарниками
чагарникова

Acrocephalus
scirpaceus
Acrocephalus
palustris
Acrocephalus
arundinaceus

Очеретянка лучна

Очеретянка велика Різні зарості очерету

Hippolais icterina

Берестянка
звичайна

Sylvia atricapilla

Кропив’янка
чорноголова

Sylvia nisoria

Кропив’янка
рябогруда

Sylvia borin

Кропив’янка
садова

Sylvia curruca

Кропив’янка
прудка

Sylvia communis

Кропив’янка сіра

Phylloscopus
collybita

Вівчарик-ковалик

Природоохоронний статус
(ЧКУ / ЧС МСОП
/ ЧС ЄС

Мішані та хвойні ліси, залітні –
у різних біотопах
Зволожені листяні та мішані
ліси із галявинами, верховими
та перехідними болотами, заболоченими ярами
Узлісся, заплави, населені пункти, різні відкриті ландшафти
Зволожені листяні та мішані
ліси із галявинами, верховими
та перехідними болотами, заболоченими ярами

Високотравно-низькотравні
Locustella fluviatilis Кобилочка річкова болота та заболочені луки із
вербовими чагарниками

Acrocephalus
paludicola

Статус перебування /
чисельність

Березові гаї, рідколісся на корінних берегах та у заплавах,
мішані ліси із болотами та галявинами, вільшняки, узлісся
поблизу лук та борових терас
Різні мішані та листяні ліси,
сади, парки
Чагарники по заплавах, вирубках, на узліссях різних лісів,
рідколісся
Зволожені ліси та рідколісся,
чагарники у заплавах (вільшняки та черемхові зарості)
Населені пункти, сади, рідше –
чагарники по суходолах, на
узліссях
Бур’яни на суходолах, у агроландшафтах, в населених
пунктах; чагарники по суходолах, суходоли, заплавні луки.
Сади, ліси, рідколісся, населені пункти
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Загальна характеристика та природні умови долини річки Десни та її приток

Латинська назва
таксону

Українська назва
таксону

Біотоп

Листяні та мішані ліси із
галявинами (переважно – із
Вівчарик весняний
болотами), верхові та перехідні болота
Ліси, особливо –із нерівномірPhylloscopus
Вівчарик
но розвинутим підліском та
sibilatrix
жовтобровий
підростом
Phylloscopus
Листяні ліси на крутих схилах
Вівчарик зелений
trochiloides
корінних берегів
Зоглотомушка
Хвойні та мішані ліси («тайгоRegulus regulus
жовточуба
вого» типу)
Різні ліси, переважно – сосноMuscicapa striata
Мухоловка сіра
ві, сади, населені пункти
Листяні та мішані ліси із добре
розвинутим підростом та підFicedula parva
Мухоловка мала
ліском, переважно молоді та
середнього віку
Мухоловка
Різні ліси, парки, особливо
Ficedula hypoleuca
строката
мішані старі ліси
Переважно листяні та мішані
Мухоловка
ліси, парки, особливо – старі
Ficedula albicollis
білошия
діброви та заплавні гаї
Saxicola rubetra
Трав’янка лучна
Луки, суходоли
Трав’янка
Луки, суходоли, перелоги
Saxicola torquata
чорноголова
Суходоли-пасовища, околиці
Oenanthe oenanthe Кам’янка звичайна
ферм, населені пункти
Мішані та хвойні ліси із різним
Phoenicurus
Горихвістка
ступенем розвитку підліску та
phoenicurus
звичайна
підрості
Phornicurus
Горихвістка чорна Населені пункти
ochruros
Phylloscopus
trochilus

Erithacus rubecula
Luscinia luscinia

Luscinia svecica

Вільшанка

Різні ліси, переважно – вологі

Узлісся. Заплавні ліси, луки
із чагарниками, суходоли із
Соловейко східний
заростями чагарників, сади,
населені пункти
Заболочені луки, узлісся волоСиньошийка
гих лісів, чагарники та очерети на болотах

Turdus pilaris

Чикотень

Заболочені ліси, парки

Turdus merula

Дрізд чорний

Різні ліси, чагарники

Дрізд білобровий

Зволожені відкриті ландшафти із чагарниками, узлісся
вологих листяних та мішаних
лісів, рідше – парки (під час
міграції та зимівлі)

Turdus iliacus

~ 73 ~

Статус перебування /
чисельність

Природоохоронний статус
(ЧКУ / ЧС МСОП
/ ЧС ЄС

Нечислен-ний,
гн. та мігр.

-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Рідкісний, гн.
та мігр.
Нечислен-ний,
гн., мігр.

-/-/-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Нечислен-ний,
гн. та мігр.

-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Звич., гн., мігр.

-/-/-

Звич., гн., мігр.
Нечислен-ний,
гн., мігр.
Звич., гн. та
мігр.

-/-/-

Звич., гн. та
мігр.
Звич., гн. та
мігр.
Звич., гн. та
мігр.

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Звич., гн. та
мігр.

-/-/-

Звич., гн. та
мігр.

-/-/-

Звич., гн. та
мігр., але
трапляється
осередками
Звич., гн. та
мігр.
Рд, гн., мігр.,
зим.

-/-/-/-/-

-/-/-
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Латинська назва
таксону

Українська назва
таксону

Біотоп

Turdus philimelos

Дрізд співочий

Різні ліси, чагарники

Turdus viscivorus

Дрізд-омелюх

Мішані та хвойні ліси
Очеретяні зарості, переважно – у заплавах великих річок;
також – болота перехідні та
верхові
Різні вологі ліси із галявинами,
узлісся
Рідколісся з чагарниками в
заплавах
Різні ліси, очеретяні зарості,
сади, населені пункти
Хвойні та мішані ліси, часто –
старі, із великою кількістю бурелому та сухостійних дерев
Зволожені ділянки мішаних
лісів, осичники, зволожені
балки у дібровах
Вільшняки, зволожені ділянки
у мішаних та листяних лісах,
рідше – у борах

Panurus biarmicus

Синиця вусата

Aegithalos
caudatus

Синиця
довгохвоста

Remiz pendulinus

Ремез

Parus caeruleus

Синиця блакитна

Parus cristatus

Синиця чубата

Parus montanus

Гаїчка-пухляк

Parus palustris

Гаїчка болотяна

Parus ater

Синиця чорна

Бори

Parus major

Синиця велика

Усі типи ландшафтів

Sitta europea

Повзик

Ліси, сади, парки

Certhia familiaris

Підкоришник
звичайний

Ліси (переважно мішані та
листяні), сади, парки

Passer domesticus

Горобець хатній

Населені пункти

Passer montanus

Горобець
польовий

Населені пункти, сади, рідколісся, узлісся старих лісів

Fringilla coelebs

Зяблик

Різні ліси, сади, парки

Fringilla
montifringilla

В’юрок

Spinus spinus

Чиж

Serinus serinus

Щедрик

Chloris chloris

Зеленяк

Acanthis flammea

Чечітка звичайна

Acanthis
hornemanni

Чечітка біла

Статус перебування /
чисельність

Звич., гн. та
мігр.
Звич., гн. та
мігр.
Рд., гн, мігр.
Звич., гн. та
мігр.
Звич., гн. та
мігр.
Звич., гн. та
мігр.

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Звич., гн. та
мігр.

-/-/-

Звич., гн. та
мігр.

-/-/-

Звич., гн. та
мігр.

-/-/-

Звич., гн. та
мігр.
Звич., гн. та
мігр.
Звич., гн. та
мігр.
Звич., гн. та
мігр.
Звич., гн. та
мігр.
Звич., гн. та
мігр.
Звич., гн. та
мігр.
Звич., зим. та
мігр.

Різні відкриті та напіввідкриті
ландшафти
Мішані та хвойні ліси, часто –
поблизу перехідних та верхоЗвич., зим., гн.
вих боліт; під час міграції та
та мігр.
зимівлі – різні напіввідкриті та
відкриті ландшафти
Рідкісний, гн.
Населені пункти, парки
та мігр.
Різні типи лісів, напіввідкритих
Звич., зим., гн.
ландшафтів, населені пункти,
та мігр.
сади
Різні відкриті ландшафти, на- Звич., зим. та
селені пункти
мігр.
Різні відкриті ландшафти, на- Рідк., зим. Та
селені пункти
мігр.
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Латинська назва
таксону

Українська назва
таксону

Acanthis cannabina Коноплянка

Біотоп

Різні відкриті ландшафти, населені пункти
Різні відкриті ландшафти, населені пункти, сади, узлісся,
рідколісся
Заплавні заболочені луки із
чагарниками та рідколіссями,
лісові галявини поблизу вологих лук та боліт

Carduelis carduelis

Щиглик

Carpodacus
erythrinus

Чечевиця

Pinicola enucleator

Смеречник

Loxia curvirostra

Шишкар ялиновий Хвойні та мішані ліси

Loxia
pytyopsittacus

Шишкар сосновий

Хвойні та мішані ліси

Pyrrhula pyrrhula

Снігур

Гніздиться у мішаних лісах,
мігрує та зимує скрізь

Coccothraustes
coccothraustes

Костогриз

Різні ліси, сади, населені
пункти

Miliaria calandra

Просянка

Суходоли, перелоги, рідше –
заплавні луки, рідколісся

Хвойні та мішані ліси

Статус перебування /
чисельність

Природоохоронний статус
(ЧКУ / ЧС МСОП
/ ЧС ЄС

Звич., гн., зим.
та мігр.

-/-/-

Звич., мігр,
зим. та гн.

-/-/-

Звич., гн. та
мігр.

-/-/-

Рд., залітний
взимку
Рд, гн. та зим.,
мігр.
Рд, зим., мігр.
Звич. Зим. Та
мігр, дуже
рідкісний гніздовий
Звич., гн., зим.
та мігр.
Дуже рідкісний гніздовий
та мігр.

Відкриті ландшафти, ліси та
Звич., гн., зим.
рідколісся, населені пункти, сута мігр.
ходоли, заплавні луки, вирубки
Emberiza
Звич., гн., зим.
Вівсянка очеретяна Очеретяні болота
schoeniculus
та мігр.
Відкриті ландшафти та рідко- Нечисленна.,
Emberiza hortulana Вівсянка садова
лісся, суходоли
гн. та мігр.
Осокові заболочені луки із
Embariza = Ocyris
чагарниками, оліготрофні
Нечисленна.,
Вівсянка лучна
aureolus
осокові болота – по заплавах гн. та мігр.
великих річок
Calacarius
Подорожник
Нечисленний
Відкриті ландшафти
lapponicus
лапландський
зим. та мігр..
Дуже рідкісOcyris pusillus
Вівсянка-крихітка Заплавні болота та луки
ний залітний
Plectrophenax
Нечисленний
Пуночка
Відкриті ландшафти
nivalis
зим. та мігр..
Emberiza citrinella

Вівсянка звичайна

Більш детально зупинимось на рідкісних видах, занесених до «Червоної книги України»
(2009, далі – ЧКУ), «Червоного списку МСОП»
(далі ЧС МСОП), «Червоного списку Європейського Союзу» (далі ЧСЄС).
Лелека чорний: кат. «Рідкісний» ЧКУ. Відомо
6 локалітетів (Фесенко, Бокотей, 2009). Населяє великі масиви мішаних та соснових лісів

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/VU/-/-/-/-/-/-/-

поблизу річкових долин та верхових / перехідних боліт. Основні лімітуючи чинники – вирубування старих лісів, меліорація боліт.
Скопа: кат. «зникаючий» ЧКУ. Відомо 1 випадок гніздування – у долині Десни на крайній
півночі Сумської області (Афанасьев, 1998).
Гніздиться на ділянках старих мішаних та соснових лісів поблизу великих річкових долин,
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озер, в т.ч. на верхових та перехідних болотах. Основні лімітуючи чинники – брак мисливських водойм (з чистою, прозорою водою та
великою кількістю риби), вирубування старих
лісів, переслідування людиною.
Шуліка чорний: кат. «Вразливий» ЧКУ. Досить
поширений у лісах різного типу (особливо – старих), частіше за все – поблизу річкових долин.
Лунь польовий: кат. «Рідкісний» ЧКУ. Населяє луки, вирубки, верхові та перехідні болота, узлісся. Відомий 1 локалітет в басейні
р. Десни – в долині р. Івотка (Домашевський,
Горбань, 2009). Основні негативні чинники –
меліорація боліт, розорювання лук, переслідування (знищення птахів), випалювання трави навесні, розорювання перелогів.
Лунь степовий: кат. «зникаючий» ЧКУ. Є дані (які
слід уточнити) щодо гніздування у річкових долинах (басейн Десни) на півночі Сумської області (Афанасьев, 1998). Населяє луки низькотравні, невеликі ділянки боліт по балках, верхові та
перехідні болота. Таких біотопів досить багато в
басейні Десни. Основні негативні чинники – меліорація боліт, розорювання лук, переслідування (знищення птахів), випалювання трави навесні, розорювання перелогів, степів, суходолів.
Лунь лучний: кат. «Вразливий» ЧКУ. Досить
поширений у агроландшафтах та на луках
у долинах річок, особливо – у долині Десни та
Снову (Полуда, 2009). Основні негативні чинники – меліорація боліт, розорювання лук, переслідування (знищення птахів), випалювання
трави навесні, розорювання перелогів, степів,
суходолів, надмірний випас худоби на перелогах, луках, степових балках.
Змієїд: кат. «Рідкісний» ЧКУ. У басейні Десни
гніздиться, за різними даними, від 20 до 30
пар (Афанасьев, 1998; Афанасьев, Белик, 1998;
Домашевський, Письменний, 2009; наші дані).
Населяє переважно соснові та мішані ліси поблизу долин великих річок, верхових та перехідних боліт, суходолів – переважно місць, де
значної чисельності досягають основні кормові об’єкти – змії. Основні лімітуючи фактори:
зменшення чисельності змій внаслідок розорювання перелогів, лук, меліорації боліт,
вирубування старих лісів – місць гніздування
змієїда, відстріл птахів.

Орел-карлик: кат. «Рідкісний» ЧКУ. Населяє
листяні масиви поблизу відкритих ландшафтів, переважно – старі діброви та заплавні
ліси. Відоме гніздування у пониззі Десни (Вєтров, Мілобог, 2009). Основні негативні чинники: вирубування старих лісів, знищення птахів людьми.
Малий підорлик: кат. «Рідкісний» ЧКУ. В басейні Десни – від 20 до 40 потенційних гніздових ділянок (Домашевський, 2009; наші дані).
Населяє старі мішані та листяні ліси поблизу
річкових долин, у долинах, поблизу верхових та перехідних боліт, не уникає близькості агроландшафтів, поселень людей. Основні
лімітуючи фактори: розорювання перелогів,
лук, тотальна меліорація боліт (часткові зміни можуть навіть мати позитивний ефект),
вирубування старих лісів – місць гніздування
підорлика, турбування птахів під час насиджування та на самому початку гніздування (вибір
території), відстріл птахів.
Підорлик великий: кат. «Рідкісний» ЧКУ, кат.
«VU» ЧС МСОП, кат «EN» ЧС ЄС. В басейні Десни відомо 2 локалітети – у долині р. Івотка та
долині р.Сейм (Домашевський, 2009а). Населяє великі старі ліси поблизу великих масивів заболочених лук у долинах річок. Нетерпимий до перетворення місць гніздування,
присутності людей. Через це останнім часом
частіш за все гніздиться у великих масивах
вільхових боліт. Основні лімітуючи фактори:
розорювання перелогів, лук, тотальна меліорація боліт, вирубування старих лісів – місць
гніздування підорлика, турбування птахів
під час насиджування та на самому початку
гніздування (вибір території), відстріл птахів,
гібридизація з малим підорликом, який проникає в частково меліоровані болотні екосистеми (великі болота), де до змін гніздився
великий підорлик.
Могильник: кат. «Рідкісний» ЧКУ, кат. «VU»
ЧС МСОП, кат «EN» ЧС ЄС. У басейні Десни
гніздиться в лісостепових ландшафтах «Глухівського полісся» – до 3-4 пар (Афанасьев,
1993, 1998). Населяє мішані ліси та острівці
сосен, біля відкрити ландшафтів. Основні
лімітуючі фактори: вирубування старих дерев на узліссях, відстріл птахів, скорочення
кормових ресурсів (водно-болотяні птахи,
граки).
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Беркут: ЧКУ, кат. «Вразливий». Не виключено
гніздування на крайній півночі Сумської області. Зустрічається переважно під час міграцій
та зимівлі, особливо у пониззі Десни (Домашевський, Годованець, 2009). Біотопи – великі старі ліси поблизу відкритих ландшафтів.
Основні негативні чинники: відстріл, скорочення чисельності здобичі (заєць-біляк, куріпки, качки), вирубування старих лісів та заміна
їх молодими культурами, отруєння приманками для хижих ссавців, відстріл, потрапляння
у капкани для ссавців, турбування.
Орлан-білохвіст: кат. «рідкісний» ЧКУ. Відоме
гніздування на р. Івотка, у пониззі та середній
течії Десни. Населяє старі ліси поблизу та в долинах великих річок, поблизу риборозплідних
ставків. В басейні Десни може гніздитись не
менше 10 пар. Основні лімітуючі чинники: відстріл, вирубування старих лісів та заміна їх
молодими культурами, отруєння приманками для хижих ссавців, відстріл, потрапляння
у капкани для ссавців, турбування.
Тетерук: кат. «зникаючий» ЧКУ. Населяє мішані ліси, узлісся – місця з великою кількістю
ягідних чагарників. В басейні Десни відомо
7 локалітетів (Кратюк, 2009). Основні негативні чинники: вирубування старих та взагалі
природних лісів, розчищення підліску, заміна
багатих природних лісів монокультурами, відстріл, випалювання рослинності на болотах,
меліорація річкових долин, верхових та перехідних боліт.
Глушець: кат. «зникаючий» ЧКУ. Біотопи – багаті природні мішані та хвойні ліси, особливо – поблизу перехідних та верхових боліт. В басейні
Десни – 2 локалітети на території НПП «Деснянсько-Старогутський» та прилеглих районах
на півночі Сумської області (Кратюк, Химин,
2009). Основні негативні чинники: вирубування
старих та взагалі природних лісів, розчищення
підліску, заміна багатих природних лісів монокультурами, відстріл, випалювання рослинності на болотах, меліорація річкових долин, верхових та перехідних боліт.
Орябок: ЧКУ, кат. «вразливий». В басейні Десни поширений переважно у долині Снову та
йього приток, а також у середній частині долини Десни, відомо всього 9 локалітетів (Кратюк, 2009). Населяє мішані ліси, узлісся – міс-

ця із великою кількістю ягідних чагарників,
особливо – поблизу верхових та перехідних
боліт. Основні негативні чинники: вирубування старих та взагалі природних лісів, розчищення підліску, заміна багатих природних
лісів монокультурами, відстріл, випалювання
рослинності на болотах, меліорація річкових
долин, верхових та перехідних боліт.
Журавель сірий: кат. «рідкісний» ЧКУ. Гніздиться у масивах очерету в заплавах великих
річок. В басейні Десни, де мало заболочених
вільшняків, чисельність виду незначна, є дефіцит гніздових ділянок (Гаврись, Вєтров, 1993).
Відомо 9 локалітетів, загальна чисельність –
до 30 пар (Фесенко, 2009; наші дані). Основні
негативні чинники: меліорація річкових долин,
випалювання очерету (навесні – гинуть гнізда,
восени – у заплавах не залишається укриттів
для гнізд).
Кулик-сорока: ЧКУ, кат. «вразливий». Гніздиться на річищах річок зі швидкою течією,
піщаними пляжами та косами, завалами дерев у воді. Відомо не менше 15 локалітетів,
основна українська популяція зосереджена
саме в долині Десни (Гаврись, 2009). Основні
лімітуючі чинники: забудова піщаних пляжів
та кос, турбування, відстріл з метою виготовлення опудала.
Коловодник ставковий: ЧКУ, кат. «зникаючий».
Зустрічається в середній течії Десни на межі
Сумської та Чернігівської областей (Гаврись,
2009а). Основні біотопи – заболочені луки поблизу озер. Причини зменшення чисельності:
зменшення рівня води у водоймах (кліматичні
чинники та господарська діяльність), надмірне
випасання худоби на заболочених луках, меліорація боліт, заболочених лук.
Баранець великий: ЧКУ, кат. «зникаючий»,
кат. NT – ЧСМСОП. Основна популяція виду
в Україні зосереджена у середній течії Десни
та пониззі Сейму, тут щільність може становити до 4-6 гнізд / кв. км. Унікальні заболочені
осокові луки непорушеної людською діяльність заплави Десни є справжнім останнім бастіоном виду в Україні й однією з небагатьох
територій у Європі, де баранець великий ще
досить звичайний. Причини скорочення чисельності: надмірне випасання худоби на луках, меліорація річкових долин, випалювання
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трави, зменшення або збільшення рівня води
у заплавах – порушення гідрорежиму річок,
забудова річкових заплав, неконтрольована
рекреаційна діяльність, незаконне полювання,
розорення гнізд наземними хижаками (особливо – єнотовидним собакою), раннє сінокосіння з порушенням природоохоронних рекомендацій (Гаврись, 2009; Гаврись, 2011).
Голуб-синяк: ЧКУ кат. «вразливий». Населяє
старі ліси з великою кількістю дуплистих дерев, поблизу агроландшафтів (рілля) та лук.
Основні негативні чинники: вирубування старих лісів, видалення дуплистих дерев, застосування отрутохімікатів у сільському господарстві, полювання.
Пугач: ЧКУ, кат. «рідкісний». Відомі випадки
гніздування на півночі Сумської області – у басейні р. Десна (Афанасьев, 1998). Населяє
старі розріджені ліси поблизу великих лук
та боліт (в т.ч. верхових та перехідних), яри,
урвища (але не в басейні Десни). Основні лімітуючи фактори: вирубування старих лісів,
відстріл, турбування, скорочення кормових
ресурсів (водно-болотяні птахи, граки, зайці),
випалювання рослинності навесні по степових
балках.
Сова болотяна: ЧКУ, кат. «рідкісний». Басейн
р. Десна – основний гніздовий регіон виду
в Україні, тут відомо не менше 13 локалітетів
(Кузьменко, 2009). Основні негативні чинники: випалювання рослинності, меліорація боліт та лук, розорювання перелогів, степових
ділянок, суходолів, заплавних лук, надмірне
випасання худоби, застосування отрутохімікатів у сільському господарстві.
Совка: ЧКУ, кат. «рідкісний». Можливе гніздування в рідколіссях та на узліссях старих лісів
поблизу річкових долин, у старих садах. Основні лімітуючі фактори: застосування отрутохімікатів у сільському та лісовому господарстві,
вирубування старих садів, вирубвання старих
лісів на узліссях та видалення дуплистих дерев.
Сичик-горобець: ЧКУ, кат. «вразливий». Відмічений на півночі Сумської області – в Деснянсько Старогутському НПП (Башта, Кузьменко,
2009). Населяє різні ліси, переважно хвойні та
мішані, частіше поблизу боліт та лук. Основні
лімітуючи фактори: меліорація верхових та

перехідних боліт, вирубування старих, природних лісів та заміна їх молодими монокультурами, застосування отрутохімікатів у лісовому господарстві.
Сич волохатий: ЧКУ, кат. «рідкісний». У межах регіону відмічений в басейні Десни (її лівобережні притоки) на півночі Сумської області
(Башта, Кузьменко, 2009). Основні лімітуючі
фактори: вирубування старих, природних лісів та заміна їх молодими монокультурами,
застосування отрутохімікатів у лісовому господарстві.
Сиворакша: ЧКУ, кат. «зникаючий». Територія
басейну р. Десна лежить у зоні спорадичного
гніздування (Гаврись, 2009). Населяє урвища,
степові яри, узлісся старих лісів, рідколісся,
сади. Основні лімітуючі фактори: вирубування
старих лісів на узліссях, старих садів, видалення дуплистих дерев, застосування отрутохімікатів у лісовому та сільському господарстві.
Жовна зелена: ЧКУ, кат. «вразливий». Сучасні
знахідки виду в Україні відомі саме з басейну
Десни – долини р.Сейм та НПП «ДеснянськоСтарогутський» (Гаврись, 2009). Населяє старі
мішані та листяні ліси, частіше – розріджені.
Основні негативні чинники: вирубування старих природних лісів та заміна їх молодими
монокультурами.
Білоспинний дятел: ЧКУ, кат. «рідкісний». Населяє долину р. Снов (Горбань та ін., 2009).
Гніздиться в старих лісах, переважно – мішаних, з великою кількістю старих вільх, осик та
беріз. Основні негативні чинники: вирубування старих природних лісів та заміна їх молодими монокультурами.
Сірий сорокопуд: ЧКУ, кат. «рідкісний». Населяє долини великих річок, переважно – Снову та його правобережних приток (Полуда,
2009а). Біотопи – порослі рідколіссям та чагарниками заболочені луки, узлісся листяних
лісів поблизу полів та лук, рідколісся та зарості чагарників на суходолах, старі сади. Основні
негативні чинники: випалювання трави навесні, вирубування старих садів, чагарників, розчистка підросту та підліску на лісових узліссях
при проведенні санітарних рубок, застосування отрутохімікатів у сільському та лісовому
господарстві.
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Очеретянка прудка: ЧКУ, кат. «зникаючий»,
ЧСМСОП, кат. VU, ЧС ЄС, кат. VU. Басейн Десни (а саме – басейн Снову), разом із басейном
Сули є основними місцями гніздування цього
рідкісного виду в Україні (Полуда, 2009). Унікальні заболочені осокові луки цих регіонів
є біотопом очеретянки прудкої. Основні негативні чинники: надмірне випасання худоби,
меліорація заболочених лук та осокових боліт, застосування отрутохімікатів.

Актуальність збереження річкових
долин Деснянського екологічного
коридору (орнітофауна)
Басейн Десни є особливим регіоном не тільки, як екологічний коридор, що пов’язує південні (степові) та північні (бореальні) фауни
птахів, але й через деякі природні умови, які
надзвичайно вирізняють долини цього річкового басейну з-поміж інших. Передусім, це
майже недоторкані ландшафти заплав, над-

звичайна мозаїчність біотопів, величезні масиви заболочених та сухих лук, низькотравних (осокових) боліт. Такі біотопи майже не
зустрічаються у інших регіонах України. З луками та низькотравними болотами пов’язана
більшість лучних видів птахів, які більше за інших пернатих страждають від господарського освоєння річкових долин. У басейні Десни
збереглися великі популяції очеретянки прудкої та баранця великого – найбільш рідкісних
лучних та лучно-болотяних видів птахів. Луки
та низькотравні болота підтримують також
досить високу чисельність рідкісного хижака – змієїда. Для збереження унікальних біотопів та угруповань лучних птахів в Україні
(серед яких – два найрідкісніших види фауни
Європи та України зокрема) слід зберегти долини річок басейну Десни (насамперед – долин Десни, Снову та Сейму) у мало зміненому
стані, для чого найкращим варіантом було б
створення біосферного заповіднику в межах
Деснянського екологічного коридору.

Теріофауна
Налічує не менше 60 видів.
Таблиця 2. Теріофауна басейну р. Десни
Латинська назва
таксону (дата
першої згадки*)

Lagomorpha
Leporidae
Fischer, 1817
Lepus
Linnaeus, 1758
Lepus europaeus
Pallas, 1778
Lepus timidus
Linnaeus, 1758

Rodentia
Sciuridae
Fischer, 1817
Sciurus
Linnaeus, 1758
Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Українська назва
таксону

Біотоп

Охоронна
Відносна чисельність
категорія, ЧКУ / Джерело
/ причини скорочення
ЧСМСОП / ЧСЄС

ряд
Зайцеподібні
родина Зайцеві
рід Заєць
Заєць сірий
Заєць-біляк

Відкриті біотопи або
лісові біля зрубів
Ліси, переважно із Рідкісний – до
верховими та пере- 170 особин / вирубухідними болотами вання старих лісів,
заміна їх на монокультури молодих
дерев, меліорація,
полювання

нд
Рд / - / -

Гаврись,
2009

-

нд

Ряд
Мишоподібні
родина
Вивіркові
рід Вивірка
Вивірка
звичайна

Лісові біотопи
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Латинська назва
таксону (дата
першої згадки*)

Українська назва
таксону

Gliridae
Muirhead, 1819
Glis
Brisson, 1762
Glis glis
Linnaeus, 1766
Dryomys
Thomas, 1906
Dryomis nitedula
Pallas, 1779
Eliomys
Wagner, 1840
Eliomys quercinus
Linnaeus, 1766

родина
Вовчкові
рід Вовчок

Castoridae
Hemprich, 1820
Castor
Linnaeus, 1758
Castor fiber
Linnaeus, 1758
Spalacidae
Gray, 1821
Spalax
Gueldenstaedt,
1770
Salax
microphthalmus
Gueldenstaedt,
1770
Muridae
Illiger, 1811
Micromys
Dehne, 1841
Micromys minutus
(Pallas, 1771)
Apodemus
Kaup, 1829
Apodemus
agrarius
Pallas, 1771
Sylvaemus
Ognev, 1924
Sylvaemus
tauricus
Pallas, 1811
Sylvaemus
sylvaticus
Linnaeus, 1758

родина
Боброві
рід Бобер

Вовчок сірий

Біотоп

Ліси

Охоронна
Відносна чисельність
категорія, ЧКУ / Джерело
/ причини скорочення
ЧСМСОП / ЧСЄС

нечисленний

-

нд

-

нд

рід Соня
Соня лісова

Лісові біотопи, інко- звичайний
ли у будівлях

рід Еліоміс
Мало порушені
мішані ліси

Зникаючий, 1 локалі- Зник. / NT / NT Загороднюк,
тет – у пониззі Десни
2009
/ вирубування старих
лісів, заміна їх монокультурами молодих
дерев, застосування
отрутохімікатів в лісовому господарстві

Заплава ставки,
русла

звичайний

-

нд

Суходільні луки,
перелоги

звичайний

-

нд

Заплави, лісові
галявини

звичайний

-

нд

Луки, узлісся, галявини

звичайний

-

нд

мишак
жовтогрудий

Листяні ліси

звичайний

-

нд

мишак
європейський

Ліси, узлісся, людські поселення

звичайний

-

нд

Соня садова

Бобер
родина
Сліпакові
рід Сліпак
Сліпак
звичайний
родина
Мишеві
рід Мишка
Мишка лучна
рід Житник
Житник
пасистий
рід Мишак
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Латинська назва
таксону (дата
першої згадки*)

Українська назва
таксону

Біотоп

Охоронна
Відносна чисельність
категорія, ЧКУ / Джерело
/ причини скорочення
ЧСМСОП / ЧСЄС

Sylvaemus
uralensis
Pallas, 1811
Mus
Linnaeus, 1758
Mus musculus
Linnaeus, 1758

мишак
уральський
(малий)
рід Миша

Ліси, людські оселі

звичайний

-

нд

миша хатня

-

нд

Mus spicilegus
Petenyi, 1882
Rattus
Fischer, 1803
Rattus norvegicus
Berkenhout, 1769
Rattus rattus
Linnaeus, 1758

миша
курганцева
рід Пацюк

Людські оселі,
звичайний
ймовірно, існують
сезонні поселення у
заплаві р. Гомільша
Суходільні луки
звичайний

-

нд

Людські оселі

звичайний

-

нд

Узбережжя річок,
ставків, часто – поблизу людських
поселень

Рд / меліорація,
конкуренція з боку
сильнішого пацюка
мандрівного

-

нд

Dipodidae
Fischer de
Waldheim, 1817
Allactaga

Родина Тушкани

Рідкісний / розорювання перелогів, суходолів, застосуван
ня отрутохімікатів
у сільському господарстві

Рд / - / NT

Волох,
2009

Суходільні луки

Рідкісний, / розорювання перелогів, суходолів, застосуван
ня отрутохімікатів

Недостатньо
відомий / - / -

Межжерін,
2009

Суходоли, перелоги, узлісся

Рідкісний / розорювання перелогів, суходолів, застосування отрутохімікатів

Неоцінений
/-/-

Межжерін,
2009

Заплава

звичайний

-

нд

Allactaga major

пацюк
мандрівний
Пацюк чорний

Рід Земляні зайці, або справжні
тушкани
Тушкан великий,
або земляний
заєць великий

Cricetidae
Fischer, 1817
Cricetulus
Milne-Edwards,
1867
Cricetulus
migratorius
Pallas, 1773

родина
Хом’якові
рід Хом’ячок

Cricetus
Linnaeus, 1758
Cricetus cricetus
Linnaeus, 1758

Рід Хом’як

Arvicolidae
Gray, 1821
Ondatra Link,
1795
Ondatra
zibethicus
Linnaeus, 1766

родина Щурові

хом’ячок сірий

Хом’як
звичайний

рід Ондатра
ондатра
мускусна
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Латинська назва
таксону (дата
першої згадки*)

Українська назва
таксону

Lagurus
Gloger, 1841

рід Строкатка

Lagurus lagurus
Pallas, 1773

Строкатка

Myodes
Pallas, 1811

рід Нориця

Myodes glareolus нориця руда
Schreber, 1780
Arvicola
Lacepede, 1799

Біотоп

Охоронна
Відносна чисельність
категорія, ЧКУ / Джерело
/ причини скорочення
ЧСМСОП / ЧСЄС

Суходільні луки

звичайний

-

нд

Лісові біотопи

звичайний

-

нд

Біляводні біотопи

звичайний

-

нд

рід Щур

Arvicola amphibius щур водяний
Linnaeus, 1758
Terricola
Fatio, 1867

рід Норик

Terricola
subterraneus
SelysLongchamps,
1836

норик підземний Листяні ліси

звичайний

-

нд

Microtus levis
Miller, 1908

полівка лучна

Суходільні луки,
узлісся, галявини

звичайний

-

нд

Microtus arvalis
Pallas, 1779

полівка
європейська

Діброва, відкриті
біотопи, людські
споруди

звичайний

-

нд

Microtus
oeconomus
Pallas, 1776

полівка
сибірська
(шапарка)

Заплави

Звичайний
(?)

-

нд

Zapodidae
Coues, 1875

Родина
Мишівкові

Sicista
Gray, 1827

Рід Мишівка

Sicista betulina
Pallas, 1779

Мишівка лісова

Ліси з галявинами,
ділянками лук,
чагарники

Рідкісний, вся тери
торія / вирубування
природних старих
лісів, видалення підліску та захаращеності, застосування
отрутохімікатів
в лісовому госп.

Рд / - / -

Мішта,
2009

SORICIFORMES,
SEU
SORICOMORPFA

ряд
МІДИЦЕПОДІБНІ

Erinaceidae
Fischer, 1814

родина Їжакові

Erinaceus
Linnaeus, 1758

рід Їжак
Різноманітні,
переважно лісові
біотопи

звичайний

-

нд

Erinaceus
їжак
roumanicus
білочеревий
Barrett-Hamilton,
1900
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Латинська назва
таксону (дата
першої згадки*)

Українська назва
таксону

Біотоп

Desmanidae
Родина Хохулеві
Thomas, 1912
Desmana
Рід Хохуля
Guldenstadt, 1777
Desmana
Хохуля руська
Заплави великих
moschata
річок
Linnaeus, 1758

Talpidae
Fischer, 1814
Talpa
Linnaeus, 1758
Talpa europaea
Linnaeus, 1758
Soricidae
Fischer, 1814
Crocidura
Wagler, 1832
Crocidura
suaveolens Pallas,
1811
Crocidura
leucodon
Hermann, 1780
Neomys
Kaup, 1829
Neomys fodiens
Pennant, 1771
Neomys
anomalus
Cabrera, 1907

родина Кротові

Srex
Linnaeus, 1758
Sorex araneus
Linnaeus, 1758

Мідиця

Sorex minutus
Linnaeus, 1766
Sorex caecuriens
Laxmann, 1788

Охоронна
Відносна чисельність
категорія, ЧКУ / Джерело
/ причини скорочення
ЧСМСОП / ЧСЄС

Рідкісний, бл. 500
особин / меліорація, забудова
берегів річок, пере
випас худоби, застосування сітей
при рибальстві,
застосування
отрутохімікатів,
бракон’єрство

Зник. / VU / VU

Мішта,
Мерзлікін,
2009

рід Кріт
кріт
європейський
родина
Мідицеві
рід Білозубка

Переважно нелісові звичайний
біотопи

-

нд

білозубка мала

Лісові біотопи

звичайний

-

нд

Білочерева
білозубка

Лісові біотопи,
високотравні луки,
узлісся, чагарники

звичайний

-

нд

Лісові біотопи біля
води
Лісові біотопи біля
води

звичайний

-

нд

Рд. / - / -

Мішта,
2009

мідиця звичайна Переважно лісові біотопи, луки,
заплави, населені
пункти, чагарники
мідиця мала
Переважно лісові біотопи, луки,
чагарники
Мідниця
Переважно лісосередня
ві біотопи, луки,
чагарники

звичайний

-

нд

звичайний

-

нд

? можливо, нечис
ленний, північні
райони Сумської
області

-

нд

рід Рясоніжка
рясоніжка
велика
Рясоніжка мала
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Не чисельний, НПП
«Деснянсько –
Старогутський»
та долина Сейму /
забруднення води,
вирубування лісу на
берегах, тощо

Обґрунтування створення охоронної природно-історичної зони «Подесення»

Латинська назва
таксону (дата
першої згадки*)

CHIROPTERA
/ VESPERTILIOFORMES
Vespertilionidae
Gray, 1821
Myotis
Kaup, 1829
Myotis brandtii
Eversmann, 1845
Myotis
dasycneme Boie,
1825

Українська назва
таксону

Біотоп

Охоронна
Відносна чисельність
категорія, ЧКУ / Джерело
/ причини скорочення
ЧСМСОП / ЧСЄС

Ряд КАЖАНИ
АБО ЛИЛИКОПОДІБНІ
родина
Лиликові
рід Нічниця
нічниця північна Лісові біотопи
(брандтова)
нічниця ставЛісові біотопи
кова

Myotis
нічниця водяна
daubentonii Kuhl,
1817
Plecotus
Geoffroy, 1818
Plecotus auritus
Linnaeus, 1758

рід Вухань

Nyctalus
Bowdich, 1825
Nyctalus leisleri
Kuhl, 1817

рід Вечірниця

вухань бурий

Лісові біотопи

Рідкісний / вируЗник. / NT / NT Годлевбування старих
ська,
2009
лісів із дуплистими
деревами
Звичайний / вирубу
Годлеввання старих лісів із
ське,
дуплинтими дере2009
вами

Лісові біотопи

Нечисленний /
вирубування старих
лісів із дуплинтими
деревами

Вр. / - / -

Загороднюк,
2009

вечірниця мала

Лісові біотопи

Рідкісний / - / -

Тищенко, 2009

Nyctalus noctula
Schreber, 1774

вечірниця руда

Лісові біотопи

Вразливий
/-/-

Башта,
2009б

Pipistrellus
Kaup, 1829
Pipistrellus kuhlii
(Kuhl, 1817)
Pipistrellus
pipistrellus
(Schreber, 1774)

рід Нетопир

рідкісний / вирубу
вання старих лісів із
дуплистими деревами
Звичайний / вирубування старих лісів із
дуплистими деревами
Звичайний

Вр. / - / -

Нечисленний /
вирубування старих
лісів із дуплистими
деревами
Нечисленний /
вирубування старих
лісів із дуплистими
деревами
Нечисленний /
вирубування старих
лісів із дуплистими
деревами

Вр. / - / -

Башта,
2009б
Башта,
2009б

нетопир
Населені пункти
білосмугий
Нетопир-карлик

Pipistrellus
Нетопир-пігмей
pygmaeus Leach,
1825
Pipistrellus
nathusii
Keyserling,
Blasius, 1839
Vespertilio
Linnaeus, 1758
Vespertilio
murinus
Linnaeus, 1758

Лісові біотопи та
бази відпочінку

нетопир лісовий Лісові біотопи та
бази відпочінку
рід Лилик
лилик
двоколірний

Населені пункти,
бази відпочінку
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Нечисленний /
вирубування старих
лісів із дуплистими
деревами

Неоціненний
/-/-

Башта,
2009б

Неоцінений
/-/-

Башта,
2009б

Вр. / - / -

Годлевська,
2009

Загальна характеристика та природні умови долини річки Десни та її приток

Латинська назва
таксону (дата
першої згадки*)

Українська назва
таксону

Біотоп

Охоронна
Відносна чисельність
категорія, ЧКУ / Джерело
/ причини скорочення
ЧСМСОП / ЧСЄС

Eptesicus
Кажан
Rafinesque, 1820
Eptesicus
serotinus
Schreber, 1774

Кажан пізній

CARNIVORA

ряд
ПСОВОПОДІБНІ

Felidae
Fischer, 1817

родина Котові

Felis
Linnaeus, 1758

рід Кіт

Felis catus
Linnaeus, 1758

кіт свійський

Lynx
Kerr, 1792

Рід рись

Lynx lynx
Linnaeus, 1758

Рись звичайна

Ursidae
G. Fischer de
Waldheim, 1817

Родина Ведмежі

Ursus
Linnaeus, 1758

Рід Ведмідь

Ursus arctos
Linnaeus, 1758

Ведмідь бурий

Canidae
Fischer, 1817

родина Псові

Nyctereutes
Temminck, 1839

рід Єнотовидний
собака

Nyctereutes
procyonoides
Gray, 1834

Єнотовидний
собака усурійський

Canis
Linnaeus, 1758

рід Пес

Canis familiaris
Linnaeus, 1758

Canis lupus
Linnaeus, 1758

Населені пункти,
бази відпочінку

Застосування
отрутохімікатів,
руйнування старих
будівельу лісах та
поблизу

Ліси та луки у околицях сел.

Звичайний

Ліси із буреломом,
захаращені, поблизу боліт (верхові, перехідні) та
великих річкових
долин

Рідкісний / відстріл, розчищення
захаращуності, скорочення кормової
бази (насамперед –
зайця-біляка)

Ліси з великою кіль- Рідкісний / відкість буреламу та
стріл, розчищення
ягідних чагарників буреламу, санітарні
рубки та меліорація
боліт, внаслідок
чого зникає кормова база

Вр. / - / -

Башта,
2009

-

нд

Рд / - / -

Шквиря, Шевченко,
2009

Зникаючий
/-/-

Шевченко,
Шквиря, 2009

Біляводні біотопи,
заплави

Звичайний

-

нд

пес свійський

Уся територія,
переважно біля
населених пунктів.
Розмноження у лісових біотопах

Звичайний

-

нд

[пес] вовк

Уся територія

нечисленний

-

нд
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Латинська назва
таксону (дата
першої згадки*)

Українська назва
таксону

Vulpes
Frisch, 1775

рід Лис

Vulpes vulpes
Linnaeus, 1758

лиc рудий

Mustelidae
Fischer, 1817

родина
Мустелові

Mustela
Linnaeus, 1758

рід Мустела

Mustela erminea
Linnaeus, 1758

Біотоп

Охоронна
Відносна чисельність
категорія, ЧКУ / Джерело
/ причини скорочення
ЧСМСОП / ЧСЄС

Лісові та відкриті
біотопи

Звичайний

-

нд

[мустела]
горностай

Лісові та біляводні
біотопи

Звичайний

Неоцінений
/-/-

нд

Mustela nivalis
Linnaeus, 1766

[мустела] ласиця

Лісові та біляводні
біотопи

Звичайний

-

нд

Mustela lutreola
(Linnaeus, 1761)

[мустела] норка Заплава

Зникаючий /
EN / EN

Волох,
Роженко, 2009

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

тхір темний

Фраґментовані лісо- Звичайний
ві біотопи, заплавні
ліси

Неоцінений
/-/-

нд

Mustella
eversmanni
Lesson, 1827

Тхір степовий

Суходоли, перелоги Рідкісний, долина
Сейму та Десни трохи вище Чернігова

Зник. / - / -

Волох,
2009

Neovison
Baryshnikov &
Abramov, 1997

рід Візон

Neovison vison
Schreber, 1777

візон річковий,
або американський

Martes
Pinel, 1792

рід Куниця
(куна)

Martes martes
Linnaeus, 1758

Рд, долина Івотки,
північ Сумської області / меліорація,
полювання, конкуренція з боку візона
річкового

Заплава, ставки

Звичайний

-

нд

куниця лісова

Лісові біотопи

Звичайний

-

нд

Martes foina
Erxleben, 1777

куниця кам’яна

Людські поселення, степові яри та
урвища

Звичайний

-

нд

Meles
Boddaert, 1785

рід Борсук

Meles meles
Linnaeus, 1758

борсук європей- Лісові біотопи, неський
великі гаї посеред
суходолів

Звичайний

-

нд

Lutra
Brunnich, 1771

рід Видра

Lutra lutra
Linnaeus, 1758

видра річкова

Неоцінений /
NT / NT

Волох,
Роженко, 2009

Заплава, ставки
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Нечисленний /
бракон’єрський відстріл, потрапляння
у рибацькі сіти
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Латинська назва
таксону (дата
першої згадки*)

Українська назва
таксону

Охоронна
Відносна чисельність
категорія, ЧКУ / Джерело
/ причини скорочення
ЧСМСОП / ЧСЄС

Біотоп

ARTIODA
CTULA / SEU
CERVIFORMES

ряд ПАРНО
КОПИТНІ, АБО
ОЛЕНЕПОДІБНІ

Suidae
Gray, 1821

родина Свиневі

Sus
Linnaeus, 1758

рід Свиня

Sus scrofa
Linnaeus, 1758

свиня лісова
(дик)

Cervidae
Goldfuss, 1820

родина Оленеві

Cervus
Linnaeus, 1758

рід Олень

Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

олень шляхетний

Cervus nippon
Temminck, 1838

олень японський Ліси, переважно
заплавні

Capreolus
Gray, 1821

рід Сарна

Capreolus
capreolus
Linnaeus, 1758

сарна європейська

Alces
Gray, 1821

рід Лось

Alces alces
Linnaeus, 1758

лось європейський

Ліси, заплави

Звичайний

-

нд

Ліси

Рд, у мисливських
господарствах

-

нд

Нечисл., переважно – у мисливських
госп.

-

нд

Ліси

Звич.

-

нд

Ліси, заплави

рідкісний

-

нд

Зниклий у
дикій природі /
VU / VU

Межжерін,
2009

Bison
Рід Бізон
Hamilton, Smith,
1827
Bison bonasus
Linnaeus, 1758

Зубр

Мисливські госпо- рідкісний
дарства, пітомники

Примітка: нд – наші дані.

Актуальність збереження Деснянського екологічного коридору (теріофауна). Басейн
Десни є основним місцем існування деяких
рідкісних видів ссавців у межах України,
а саме: хохулі руської, зайця-біляка. Надзвичайне ландшафтне різноманіття території
та добре збережені біотопи річкових долин роблять регіон ключовим у збереженні

кажанів, хижих ссавців (горностай, видра
річкова, норка європейська), гризунів (соня
садова). Досить перспективним є відновлення дикої популяції зубра. Річкові долини є
коридорами для міграцій кажанів – саме по
долині Десни проходить один із ключових
міграційних шляхів цих глобально вразливих ссавців.
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2. Антропогенний вплив на ландшафти
долини Десни та її приток
Підрозділ висвітлює вплив діяльності людини
на природу й антропогенні зміни ландшафтів
долини Десни, необхідність зменшення потужної перетворювальної діяльності людини
задля максимального збереження природних
інваріантів долинних ландшафтів і їхніх станів,
наближених до природних.
Автор дотримується тієї точки зору, що антропогенізовані ландшафти – це ландшафти, змінені під впливом діяльності людини.
Вона впливає на всі ландшафтні компоненти
й фактори, геоматичні (тектонічні структури
надр, гірські породи, форми рельєфу, підземні й поверхневі води, атмосферне повітря) та
біотичні (рослинний і тваринний світ, мікроорганізми і ґрунти). Всі антропогенно змінені
геокомпоненти й геокомплекси продовжують
функціонувати за законами природи, це не
повністю штучні утворення, бо сформовані
з природних компонентів, мають природну
основу, хоч можуть мати різний ступінь трансформації їх людиною.
Постає питання, чи можна розуміти знищення
ландшафту, як повне знищення, а не трансформацію матерії, переходу її форм в інші? Адже
природна матерія не зникає безслідно, вона
трансформується, і тоді можна говорити про
зникнення однієї форми та появу іншої. Однак
попередня форма все одно буде зруйнована.
Концентрують енергію люди – у собі й довкола
себе. Чи не можуть антропогенно змінені ландшафти перетворитися на пустелю? Якщо людська цивілізація почне гинути, чи не почнеться
відтік енергії з антропогенно змінених ландшафтів? Чи зможе природа відродитися у формах, найбільше насичених життєвою енергією?
Багато річководолинних ландшафтів під тиском господарювання людини зазнають перетворень і нищень. Відбувається інтегративне
полікомпонентне забруднення ландшафтів –
механічне, теплове, шумове, електромагнітне, хімічне й біотичне. Триває знедуховлення
ландшафтів.

На прапорі Чернігівської області зелений колір символізує щедру землю Чернігівщини;
білим зображено річку Десну, яка перетинає
всю область і є її живильною артерією. Десна є
джерелом питного водопостачання і для міста Києва.
Радіоактивне забруднення ландшафтів, ризики та вплив атомної енергетики. Внаслідок
Чорнобильської катастрофи в 1986 р. в результаті випадання з атмосфери радіоактивних аерозолів, у геоматичних та біотичних
компонентах річководолинних ландшафтів
басейну Десни було зареєстровано 13 основних радіонуклідів Чорнобильського викиду
(стронцій-90, цезій-137, -134, -144, -141, йод-131,
рутеній-103, -106, цирконій-95, ніобій-95, лантан-140, барій-140, празеодим-144) (рис. 2.1).
Особливістю радіоактивного забруднення
території було його плямисте поширення.
Радіоактивність води за короткоживучими
радіонуклідами в окремих пробах перевищувала більше ніж у 100 000 разів доаварійні показники. Концентрація стронцію-90 і цезію-137
у воді Десни з 1987 по 1994 роки знижувалася,
а в 1995 році перевищувала доаварійні значення в 2 і 10 разів [1].
Найбільші коефіцієнти накопичення стронцію-90 і цезію були характерні для зависей,
молюсків, водних рослин і донних відкладів.
Затоки, стариці та ділянки заростей відігравали роль біофільтрів та були місцями підвищеного рівня вмісту радіонуклідів у донних
відкладах [3]. Дослідники засвідчили хронічне й довготривале радіоактивне забруднення ландшафтів долини Десни, однак воно не
перевищувало гранично допустимих рівнів.
Чіткої закономірності в зміні концентрації радіонуклідів у водах річки вздовж її течії відзначено не було [1].
За даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів у 3-му кварталі 2014
року радіологічні спостереження проводились на всіх транскордонних створах, на
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всіх створах р. Десни (крім м. Чернігова)
та р. Сейму. Результати радіологічних аналізів на визначення цезію-137 та стронцію-90
засвідчують, що вміст контрольованих радіонуклідів у воді вказаних створів упродовж
згаданого періоду переходив нижче встановлених норм (137 CS : < 2,7 пКі/дм3; 90 Sr : 0,11 –
0,85 пКі/дм3) [3].
У басейні Десни атомні електростанції, які
несуть потенційну загрозу природному середовищу, розташовані на території Російської Федерації. Це Смоленська і Курська
АЕС. Смоленська АЕС (рис. 2.2), розташована
в Смоленській області, працює з 1976 р. Її водоймою-охолоджувачем є руслове Десногорське водосховище, створене в 1979-1984 рр.
на Десні в місті Десногорськ (довжина 44 км,
максимальна ширина 3 км, площа дзеркала
44 км2, середня глибина 7,6 м, максимальна –
22 м, висота греблі 17 м).
При побудові водосховища порушено водний
режим частини басейну ріки, затоплено землі, під час функціонування в штатному режимі
здійснюється теплове забруднення річкових
вод. В долині ріки Сейм зведено Курську АЕС
(1971 р.) з наливним водосховищем-охолоджувачем, який відділяється від русла Сейму
дамбою (рис. 2.3).
Десну перетинають нафтопровід «Дружба»
на території Брянської області Російської Федерації, газопровід Брянськ – Київ вище Чернігова із відгалу-женнями на Чернігів і Гомель
(рис. 2.4).
Промисловими центрами в долині Десни, за
даними Національного атласу України (карта
«Промисловість», автор Г. П. Підгрушний) є Чернігів (40 % – харчова, 13 % – машинобудування,
10 % – легка промисловість, 10 % – хімічна, 7 % –
виробництво та розподілення електроенергії);
Шостка (53 % – харчова, 32 % – виробництво та
розподілення електроенергії, 6 % – хімічна);
Мена (80 % – харчова, 17 % – виробництво деревини); Сосниця (65 % – легка, 32 % – харчова);
Новгород-Сіверський (90 % – харчова, 5 % – легка); Короп (79 % – харчова) [2].
Головними джерелами забруднення поверхневих водних об’єктів, за даними колишніх
Управлінь охорони навколишнього природ-

ного середовища в Чернігівській і Сумській
областях Десняського басейнового управління, наданими на наш запит, є підприємства комунального господарства. Один із
найбільших забруднювачів – Комунальне підприємство «Чернігівводоканал». Головними
проблемами, які виникають в результаті експлуатації комплексу очисних споруд КП «Чернігівводоканал», є переван-таженість, застарілість технологічного обладнання та
використання водокористувачами фосфатомістких миючих засобів. Існуючі технологічні регламенти роботи очисних споруд на
сьогодні не можуть забезпечити ефективну
очистку зворотних вод і як наслідок проводиться скид недостатньо очищених стічних
вод до поверхневих водойм. Частина стічних
вод Чернігова потрапляє безпосередньо до
ґрунтових вод і в річки, через відсутність каналізації. ТОВ «Комунальник» та ПрАТ «Новгород-Сіверський сирзавод» (м. НовгородСіверський) здійснюють скид недостатньо
очищених стічних вод безпосередньо в русло річки. Основними речовинами-забруднювачами є завислі речовини, хлориди,
фосфати та синтетичні поверхнево-активні
речовини. В Сумській області основними забруднювачами вод басейну р. Десни також
є підприємства житлово-комунального господарства, які скидають до 86% недостатньо очищених та неочищених стічних вод.
В першу чергу це КП Виробниче управління
водопровідно-каналізаційного господарства
(ВУВКГ) у м. Конотоп. Воно скидає недостатньо очищені стічні води в річку Езуч. Інші забруднювачі – КП ВУВКГ в м. Шостці, «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон»,
КП «Водоканал» у м. Білопіллі (річка Вір), КП
«Аква-сервіс» в м. Ямполі (річка Івотка), підприємства ВАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів» і КП ШКЗ «Зірка» в м. Шостці.
Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря є КЕП «Чернігівська ТЕЦ» (більше
20 тис. тон у 2011 р., входить до переліку екологічно небезпечних підприємств державного рівня, Шосткинська ТЕЦ.
Більшість населених пунктів у долині Десни
не є каналізованими, що спричиняє забруднення ґрунтів і ґрунтових вод. Відсутність
водоохоронних зон, невпорядкованість
прибережних захисних смуг, недотримання режиму господарської діяльності в них
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і неорганізоване скидання забруднених
стічних вод, що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів з території населених пунктів, поверхневий стік із сільгоспугідь, – все це негативно впливає на стани
річководолинних ландшафтів. Катастрофами локального рівня є відстійники колишніх
тваринницьких комплексів.
За даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів, відповідно до «Програми державного моніторингу довкілля в частині здійснення лабораторією Чернігівської
гідрогеолого-меліоративної експедиції контролю якості поверхневих вод» в IV кварталі
2014 року державний моніторинг проводився
в 20 створах на 13 водних об’єктах. На річці
Десна дані моніторингу показали, що кисневий режим задовільний – 8,15 – 9,22 мг О2 /дм3,
перевищення норм ГДК по залізу загальному –
у 2,4 разу (0,24 мг/дм3), марганцю – у 7,1 разу
(0,071 мг/дм3). Концентрації інших гідрохімічних показників перебувають в межах норм
ГДК для водойм рибогосподарського призначення. У річці Острі кисневий режим задовільний – 9,19 мг О2/ дм3. Перевищення ном ГДК
марганцю – у 7,2 разу (0,072 мг/дм3), заліза загального – у 2,8 разу (0,28 мг/дм3). У річці Сейм
спостерігалось перевищення ГДК по марганцю – у 7,2 разу (0,072 мг/ дм3). У річці Стрижень
спостерігалось перевищення вмісту заліза
загального – у 5,8 разу (0,58 мг/дм3), марганцю – у 8,6 разу (0,086 мг/дм3), нітрит-іонів –
у 1,6 разу (0,13 мг/дм3). Річка протікає територією м. Чернігова і в неї потрапляють дощові
й талі води з 24 водовипусків. У річці Білоус перевищення значень ГДК, встановлених для водойм рибогосподарського призначення, таке:
заліза загального – у 4,5 разів (0,45 мг/дм3),
марганця – у 10,3 рази (0,103 мг/дм3), нітритіонів – у 2,9 разів (0,23 мг/дм3). Річка протікає
по сільській місцевості, де в неї потрапляють
стічні води з сільгоспугідь, на яких широко застосовуються мінеральні добрива [41].
Зв даними досліджень [4, с. 130] з 1959-2011
роки хімічний склад атмосферних опадів внаслідок антропогенного впливу змінився з гідрокарбонатно-кальцієвого на сульфатний
кальцієво-натрієво-магнієвий.
Екосистемну модель, алгоритм та систему прийняття рішень з екологічної оцінки

якості води розроблено співробітниками Інституту водних проблем і меліорації
НААН П. І. Ковальчуком, А. В. Герусом та
Р. Ю. Коваленко та апробовано на прикладі
річки Десни у 2009-2011 роках. За результатами дослідження води річки Десни характеризуються як перехідні за якістю від «відмінних», «дуже чистих» до «дуже добрих»,
«чистих» [5].
Місця зберігання непридатних та заборонених до використання пестицидів (НЗП)
в басейні Десни. Одним із найбільших місць
накопичення НЗП була станція «Побєда» Середино-Будського району, де з 1975 р. зберігалося 940 тон НЗП. У 2014 р. їх було вивезено
на переробку, на місці залишилися лише конструкції сховища. НЗП також зберігалися на
складі колишнього ВАТ «Ямпільський «Агрохім» (смт Свеса Ямпільського району) 84,401
т, їх було вивезено на переробку. Зазначений
склад розташовувався у безпосередній близькості до житлової забудови і перебував у напівзруйнованому стані. Пестициди зберігалися насипом у порушеній тарі. Розгерметизація
контейнерів та зберігання пестицидів насипом
є причиною самовиникнення хімічних реакцій
з виділенням токсичних газів, що може призвести до забруднення атмосферного повітря
й становить потенційну загрозу забруднення
всіх компонентів довкілля високотоксичними
сполуками.
Штучне регулювання режиму стоку Десни
здійснюється в її верхів’ї Десногорським
водосховищем. В гирловій частині спостерігаються явища підпору води, зумовлені побудовою Київського (1964 р.) і Канівського
(1974 р.) водосховищ, що спричиняє гальмування течії Десни, внутрішньодобових коливань рівня води, виникнення протитечії, що
призводить до інтенсивного переформування русла внаслідок акумуляції річкових наносів, занесення русла, утворення боковиків, перекатів, островів. Часткове підняття
рівня ґрунтових вод вплинуло на стани урочищ заплавної місцевості Десни при впадінні
в Дніпро.
Для забезпечення водою Трубізької осушувально-зволожувальної системи побудовано водоподаючий тракт Десна–Остер–Трубіж. Подачу води здійснюють насосними
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станціями за потребою у меженний літній
період при наявному дефіциті стоку. Воду
перекачують по відрегульованому руслу
річки Остер до села Данівка, протяжністю
43,4 км і далі по вододілу дериваційним каналом протяжністю 8,8 км. На висоту підйому води 16,5 м [6].
Зведення Київського водосховища. Водосховище є потужним фактором впливу на
природні умови. На його лівому березі зведено систему захисних споруд від затоплення й підтоплення, яка простягається на 70
км. З ритмом зміни рівнів води в водосховищі пов’язані коливання рівнів ґрунтових
вод у зоні його впливу. Після заповнення
водосховища у прибережній зоні спостерігалися піднімання рівнів ґрунтових вод, що
призвело до підтоплення і заболочування
значних територій. Крім узбережної смуги,
підтоплюються і частково заболочуються
землі в межиріччях: Дніпро–Десна, Дніпро–
Припять. Відбуваються зміни кліматичних
умов у зв’язку з посиленням випаровування,
вирівнювання температур ночі й дня, зими
й літа, появою місцевої бризової циркуляції
повітря [7, с. 5.].
Руслоспрямлювальні роботи. Для потреб
судноплавства на окремих ділянках річки
були виконані руслоспрямлювальні роботи,
проведено укріплення берегів, споруджено
водообмежувальні дамби, проводилося поглиблення дна, однак, починаючи з 1996 р.,
через брак коштів державного бюджету на
підтримання судноплавства на р. Десні роботи було припинено. Тепер функціонує лише
один річковий порт – Чернігів. Спрямлення
русла призвело до порушень його природних характеристик, порушення підземного
живлення, нівелювання перепад ів швидкості
течії, які забезпечувалися існуванням меандрів, підсилення ерозії берегів через природну активізацію утворення меандр.
На багатьох ділянках уздовж річки зведено
захисні дамби. Зокрема в межах Київської
області експлуатуються дамби, що захищають села Хотянівка, Нижня Дубечня, Вища
Дубечня, Пірнове, Жукин, Боденьки, Сувид.
Деснянським басейновим управлінням експлуатується 140 км дамб обвалування [8].
На десятках кілометрів виконано укріплен-

ня берегів. В багатьох місцях утворюються великі піщані коси, ці процеси пов’язані
з припиненням русловипрямних і днопоглиблювальних робіт. Тривале видобування
руслового алювію позначилося на рівнях
води [9].
За даними порівняння новітніх карт із аркушами «Военно-топографической карты России»
масштабу 3 версти в дюймі (1:126000). Ряди
XXII, XXI, XX, аркуш 9, 1911 р., 1915 рр. між Черніговом та Києвом спрямлення проведено на
ділянках між селами Вища Дубечня – Пірнове, Воропаїв – Жукин, Жукин – Боденьки, біля
села Рудня та сіл Короп’я, Моровська, Соколівки, Смолина, Слабина, Шестовиці. На старому руслі біля сіл Пірнове та Вища Дубечня
Вишгородського району Київської області
(рис. 2.5) відбувається обміління, замулення
та заростання, його ширина значно скоротилася, на фотознімках можна бачити його теперішній стан. На березі збереглися залишки
старого причалу, до якого, за згадками місцевих жителів, приставали теплоходи «Ракета» й баржі.
В 2007-2009 роках на замовлення Деснянського басейнового управління з метою захисту с. Змітнів Сосницького району Чернігівської області виконано спрямлення русла
Десни шляхом прокопу довжиною 890 м, шириною по дну 25 м, глибиною 5 м. Впродовж
2009-2015 років поглиблення та розчищення
русла річки Десни на замовлення басейнового управління не здійснювалося.
Урболандшафти. На берегах Десни і в її долині розташовані міста – концентратори
промислового, транспортного, комунальнопобутового, рекреаційного антропогенного
впливу на ландшафти. Це Чернігів (з населенням 300 тис. чол. і площею 79 км2), Новгород-Сіверський (15 тис. чол., 11,81 км2), Мена
(13 тис. чол., 9,95 км2), Остер (7 тис. чол.,
14,3 км2), 13 селищ міського типу. І численні села. Середня густота населення в Чернігівській і Сумській областях в долині Десни
складає до 30 осіб на 1 км2 і збільшується
в Київській області до 66 осіб на 1 км2 [2].
Найбільшим забруднювачем басейну Десни
є місто Брянськ Російської Федерації, в якому проживає близько 400 000 чол., площа
230 км2 .
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В урболандшафтах відбувається порушення
літогенної основи, трансформація рельєфу,
зміна властивостей гірських порід, активізація зсувів, ерозії, просідання, трансформація
ґрунтів та їхнє забруднення. Фізичне забруднення середовища – шумове, електромагнітне, теплове. Хімічне забруднення –
в результаті викидів промислових та комунальних підприємств, об’єктів енергетики,
транспорту.

випасати худобу − 5 діб; не можна допускати потрапляння в ґрунт, не можна допускати
потрапляння в каналізацію, поверхневі води,
ґрунтові води.

Неодноразово виникали проекти побудови
в долині Десни об’єктів, що несуть небезпеку
для природи, зокрема у 2014 р. – проект будівництва комплексу для вирощування качок
у Козелецькому районі.

Побутові відходи. У сільській місцевості
практично відсутні спеціалізовані підприємства з переробки твердих побутових
відходів (ТПВ) та санкціоновані полігони
відходів. Сільські населені пункти розсіяні
та віддалені від районних центрів, де розміщені підприємства, що надають послуги
з вивезення ТПВ. Централізоване збирання
та вивезення ТПВ тут не здійснюється – населення самостійно вивозить відходи на
сільські звалища, які не обладнані герметичними дренажними системами і гідроізоляційним покриттям у підошві (рис. 2.6). Це
призводить до проникнення агресивного
фільтрату в ґрунтовий покрив, у поверхневі
та ґрунтові води. До того ж відсутній будьякий контроль за складуванням твердих побутових відходів, які вивозяться на ті звалища, в тому числі медичних та небезпечних
відходів. Збільшується кількість стихійних,
несанкціонованих сміттєзвалищ. Під час горіння і тління звалищ у повітря виділяються
токсичні й шкідливі для здоров’я і довкілля
хімічні речовини: чадний газ, канцерогенні
бензапірени, діоксини. Безконтрольне масове використання поліетиленових пакетів
та пластикових пляшок призводить до повсюдного забруднення ними. Через відсутність коштів у бюджетах органів місцевого
самоврядування для багатьох сільських
населених пунктів придбання сміттєвозів і
приведення сміттєзвалищ до екобезпечного стану є проблемою, яку неможливо вирішити без допомоги держави та залучення
інвестицій.

Застосування отрутохімікатів у лісовій галузі
для боротьби зі шкідниками лісового господарства. За даними Національного екологічного центру України у 2011 році на території
від села Новосілки до Чернігова розпорошили отруту проти соснового пильщика, було
використано препарати вірін-діпріон та фастак. Фастак є дуже токсичним препаратом,
2-го класу небезпеки, важко піддається біотичному розпаду. Залежно від доз обробітку
лісових насаджень: не можна відпочивати
в лісі − 4 доби, збирати гриби і ягоди − 10 діб,

Спалювання трави і листя. Продукт спалювання листя і випалювання трави – дим – може
бути шкідливим для здоровя людини. Разом із
листям і травою може згорати і токсичне сміття. Від спалювання трав згорають комахи та
інші тварини, що не змогли втекти від вогню,
пошкоджується верхній шар ґрунту (вигорають рослинні залишки й гуміни, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми), пошкоджуються
нижні частини дерев і кущів та верхні частини
їхніх коренів, виникає загроза перекидання
вогню на дерева, очерет, житлові будинки.

Вплив сільського господарства здійснюється
через оранку полів, привнесення у ландшафт
органічних та мінеральних добрив, відходів
тваринницьких комплексів, сінокосіння, випасання худоби. Найбільше освоєні ландшафти
лесових островів, вони розорані майже на
80 %. Основні сільськогосподарські культури:
озиме жито, гречка, овес, ячмінь, просо, каропля, горох. Значні простори долини Десни
розпайовані.
Антропогенізовані зміни ландшафтних комплексів під впливом сільськогосподарської
діяльності призвели до перетворення природного рослинного покриву на ріллю, до
кардинальної перебудови структури продукування біомаси, до порушення механічної
структури ґрунтів внаслідок обробітку їх важкою технікою, винесення з урожаєм поживних
речовин і ґрунту, посилення ерозії ґрунтів, забруднення ґрунтів внаслідок нераціонального
внесення добрив і отрутохімікатів, збіднення
тваринного населення територій.
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Компостувати листя екологічно доцільніше,
ніж спалювати.
Знищення природних ділянок заплави забудовою житлових споруд. До цього призводить зміна ціьового призначення земельних ділянок у заплавних урочищах з метою
ведення житлового та дачного будівництва
(рис. 2.7). Прикладами є частково вирубаний під будівництво орнітологічний заказник Пірнівський, гідронамивні роботи та
забудова берегів Десни в Київській області,
зокрема в межах територій, підпорядкованих кільком сільським радам Броварського
району [10].
В межах заплави р. Десна та її приток було
здійснено та здійснюється ряд будівельних
робіт для постійного та тимчасового проживання людей (котеджні та дачні містечка),
подекуди з грубим порушенням законодавства України. Прикладом є наміри забудови
острова Любичів, що розташований в межах
Броварського та Вишгородського районів
Київської області між р. Десна та її рукавом
Любич (Старик, Рать, Сліпець). Більша частина площі острова розпайована і переводиться в статус «особисте селянське господарство», вже зараз надані ділянки під створення
садових товариств та котеджних містечок.
В межах території о. Любичів надані ділянки
під ОК СТ «Олімп», ОК СТ «Острів», ОСГ «ВВО
Славутич», ПП «Десна-Буд» (Літківська сільська рада), ОК СТ «Любич Сад» (Літочківська
сільська рада) та ін. Влітку 2009 р., за 250
000 грн, виділених з Бюджету Броварського
району, на територію острова збудували міст
вантажопідйомністю 25 т. в р-ні с. Літочки.
Селяни стверджують, що потреби в мосту не
було і що головне його завдання – завезення
будівельних матеріалів на заплановані будівництва. Станом на 2012 р., на території острову були вириті котловани, що свідчить про
почате, проте закинуте будівництво. Слід зазначити, що згідно Водного кодексу України
острови прирівняні статусом до прибережних захисних смуг і будівництво чи інші форми господарської діяльності тут заборонені.
Водним кодексом України обмежене користування землями водного фонду та прибережними захисними смугами. Проте, це не
заважає сільким радам надавати такі ділянки
підприємствам. Наприклад, згідно проекту

формування території та встановлення меж
Погребської сільської ради та с. Погреби, на
території Погребської сільської ради надані
ділянки ТОВ «Щедра сіножать» в прибережній захисній смузі заплавного озера в заплаві
р. Десни та ОК СТ «Первоцвіт – 2007» в акваторії заплавного озера.
У 2007 році на території заплави р. Десни
в районі с. Соболівка (адміністративно –
землі Літочківської сільради) Броварського
району Київщини активно велось масштабне будівництво в межах 100-метрової прибережної захисної смуги, що грубо порушує
Водний кодекс України. Було спотворено
велику ділянку природної заплави Десни,
збудовано захисну споруду входу в канал і
розпочато риття самого каналу. Такими діями, забудовник грубо порушив низку норм
чинного земельного та водного законодавства, адже будівництво розпочате на заплавних землях, без дотримання вимог до
прибережних захисних смуг. Перед початком будівництва не було зібрано належний
пакет погоджувальної документації, у тому
числі, відсутня екологічна експертиза.
Розташування в долині діючих військових
полігонів і полігонів зі знищення боєприпасів. З одного боку, території полігонів є
закритими, на них не відбувається господарська діяльність, завдяки чому природні
ділянки збереглися краще; з іншого боку,
військові навчання з використанням важкої
техніки, вибухових засобів завдають значної
шкоди місцевій природі через переміщення
техніки, вибухи боєприпасів, риття окопів,
облаштування бойових позицій, забруднення металевими відходами, вибуховими речовинами, боєприпасами, які не розірвалися, забруднення ґрунтів нафтопродуктами
та відпрацьованими мастилами.
У Кролевецькому районі Cумської області на
кордоні з Глухівським районом (5-10 км від
села Дубовичі) на території колишньої ракетної частини протягом близько 10 років здійснюється діяльність, яка супроводжується
постійними вибухами, утворенням вибухових
хвиль і токсичними викидами в атмосферу.
Місцеві мешканці скаржаться на пошкодження житлових будинків, і зростання кількості
випадків онкологічних захворювань.
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3. Існуючі та проектовані
природоохоронні території
3.1. Існуючі території природно-заповідного фонду
В межах території долин річок Десни, Сейму,
Снову, Остра та Івотки розміщені 198 об’єктів
природно-заповідного фонду, що розподілені між трьома областями – Чернігівською (166 об’єктів), Київською (6) та Сумською (25). Перелік цих природоохоронних
територій містить різн оманітні категорії:
біосферний резерват, національні природні
парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, заповідні урочища, пам’ятки природи,
дендропарки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Сумарна площа існуючих
об ’єктів ПЗФ в межах трьох областей складає 290 686,17 га (з врахуванням перекриття
площ деяких об’єктів) (рис. 3.1.1).

Сумська область
В межах долин річок Десна, Сейм та Івотка у Сумській області вже створений національний природний парк «ДеснянськоСтарогутський» площею 16 215,1 га, та один
регіональний ландшафтний парк – «Сеймський» – площею 98 857,9 га. Площа заказників різних типів складає 7 107,1 га, пам’яток
природи – 106,05 га. Заповідні урочища займають площу 69,5 га, парки-пам’ятки садовопаркового мистецтва – 153,4 га. 9 об’єктів розміщені в складі РЛП «Сеймський», а пам’ятка
природи «Прудищанська дача» – у складі заказника «Прудищанський». Враховуючи це,
загальна площа ПЗФ в межах долин зазначених річок становить 121 261,21 га.
Долина р. Десни
Національний природний парк «Деснянсько-Старогутський». Оголошений Указом
Президента України від 23.02.1999 № 196
«Про створення національного природного парку «Деснянсько-Старогутський». Роз-

ташований у Середино-Будському районі:
на території Зноб-Трубчевської, Старогутської, Стягайлівської, Очкинської, Нововасилівської, Кривоносівської та Кренидівської
сільських рад, в межах ДП «Середино-Будський агролісгосп» – квартали 1-10, 12-14, 18,
20, 21 (вид. 1-11, 17), 22, 23 (вид. 1-12, 19), 51,
52 (вид. 10-46), 53, 76-77, 78 (вид. 1-27), 80
(вид. 1-22), 81 (вид. 23), 29, 31 (вид. 1-13, 17-41).
Землекористувачі території – НПП «Деснянсько-Старогутський» Мінприроди України,
Середино-Будська райдержадміністрація,
ДП «Середино-Будський агролісгосп», сільськогосподарські підприємства, громадяни,
яким надані землі у власність і користування. Площа – 16 215,1 га.
Лісовий заказник загальнодержавного значення «Урочище Великий бір». Оголошений Постановою Ради Міністрів УРСР від
03.08.1978 р. № 383. Розташований у Шосткинському районі, на території Собицької,
Тиманівської сільських рад, Собицького лісництва (кв. 25-27, 29, 35-36, 39-41, 46). Землекористувач території – ДП «Шосткинське лісове
господарство». Площа – 1167,0 га.
Гідрологічна пам’ятка природи місцевого
значення «Панська криниця». Оголошена
Рішенням Сумської облради від 04.03.1999.
Розташована у Середино-Будському районі,
на території села Очкине. Землекористувач
території – Очкинська сільська рада. Площа –
1,0 га.
Долина р. Сейм
Регіональний ландшафтний парк «Сеймський».
Створений Розпорядженням голови Сумської
облдержадміністрації від 14.12.1995 р. № 237.
РЛП включає долину Сейму від мосту в с. Чумакове до межі з Чернігівською областю.
До складу РЛП входять:
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−− У Буринському районі: Червонослобідська,
Олександрівська, Гвинтівська с/р; кв. 1
(вид. 6-23), 2 (6, 18-26), 3 (вид. 4-7, 14-32),
8 (вид. 1-4, 7-15), 9 (вид. 8-10).
−− У Конотопському районі: Кузьківська, Козацька, Вирівська, Попівська, Хижківська,
Мельнянська, Бочечківська, Присеймівська, Духанівська с/р. ДП «Конотопський
лісгосп»: Конотопське лісництво: кв. 77 (діл.
21, 27, 29-30); Новомутинське лісництво: кв.
1-43, 50-54, 65-70, 81-84, 94-98, 99-109. Землекористувач – ДП «Конотопський агролісгосп«: кв. 1 (вид. 1, 4-9, 13-43), 2-3, 4 (вид.
14-19), 11, 12 (вид. 29-34, 42-44), 13 (вид. 1431), 14-15, 16 (вид. 1-4, 13-25, 29-31), 17 (15-16,
18), 18-31, 32 (вид. 1-16, 24-26), 33 (вид. 6-14),
34-36, 37 (вид. 1-20, 23-60), 38 (вид. 1-19), 42
(вид. 1-2), 44, 46, 48 (вид. 1-2), 49 (вид. 1-4,
13-26), 51 (вид. 1-5), 52 (вид. 2-3), 59, 72 (вид.
28-31), 73 (вид. 42).
−− У Кролевецькому районі: Зазірківська, Локнянська, Литвиновицька, Камінська, Мутинська, Ярівська, Дубовицька, Алтинівська,
Червоноранківська, Ленінська с/р. Землкористувач – ДП «Кролевецький агролісгосп»:
Ярославецьке лісництво, кв. 45, 47, 48 (вид.
12-22), 49 (вид. 2, 6, 8-24), 50-58; Червоноранківське лісництво, кв. 18 (вид. 46-69, 72,
75-77), 20 (вид. 79, 87-91), 29 (вид. 6-15, 3095), 30, 31 (вид. 16-67, 12), 33, 34 (вид. 45), 3540, 41 (вид. 19-21), 42-46, 47 (вид. 1-37, 39-51,
55-66), 48-53.
−− У Путивльському районі: Волокитинська,
Стрільниківська, Яцинська, Бобинська, Сафонівська, Зіннівська, Князівська, Октябрьська, Чорнобривківська с/р. ДП «Кролевецьке лісомисливське господарство«:
Ярославецьке лісництво, кв. 48 (діл. 1, 5)**.
ДП «Конотопський лісгосп»: Путивльське
лісництво: кв. 25-27, 32-34, 36, 42-44, 48-72,
80-86**. ДП «Путивльський агролісгосп»:
кв. 1-11, 47-51, 56-58, 88-102, 103 (вид. 1-14),
104, 114-118, 120. Землекористувачі – Буринський районі: Червонослобідська, Олександрівська, Гвинтівська сільська рада, ДП «Буринський агролісгосп».
−− У Конотопському районі: Кузьківська, Козацька, Вирівська, Попівська, Хижківська,
Мельнянська, Бочечківська, Присеймівська,

Духанівська сільські ради, ДП «Конотопське
лісове господарство», ДП «Конотопський агролісгосп».
−− У Кролевецькому районі: КСП «Заозерне», КСП «Ленінський шлях», КСП «Ковпаківець», КСП «Присеймівське», КСП «Україна»,
КСП ім. Петровського, КСП ім. Карла Маркса,
КСП ім. Горького, КСП ім. Мічуріна, КСП «Ленінське», ДП «Кролевецький агролісгосп».
−− У Путивльському районі: КСП «Світанок»,
КСП «Україна», КСП ім. Ковпака, КСП «Перемога», КСП «Мир», ТОВ «Колос», «Промінь»,
КСП «Росія», КСП ім. Леніна, КСП «Славінь»,
асоціації кооперативів ім. Карла Маркса,
АТ «Октябрьське», ДП «Конотопське лісове
господарство», ДП «Кролевецьке лісомисливське господарство», ДП «Путивльський
агролісгосп».
Площа – 98857,9 га.
Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва
місцевого значення «Камінський» (входить
до складу РЛП «Сеймський»). Створений Рішенням облвиконкому від 31.12.1980 р. № 704.
Розміщений у Кролевецькому районі, в межах Камінської сільської ради (в с. Камінь).
Площа – 3,9 га.
Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва
місцевого значення «Кочубеївський». Створений Рішенням Сумського облвиконкому від
21.12.1983 р. № 407, перезатверджений Рішенням Сумської обласної ради від 15.10.2010 р.
Розміщений у Кролевецькому районі (Гружчанська сільська рада). Віднесений до земель
державного лісового фонду (ДП «Кролевецьке лісомисливське господарство»: Гружчанське лісництво, кв. кв. 57, 58 (діл. 17-30, 33),
59 (діл. 11-16, 18, 20, 21.1, 22-23), 60 (діл. 13-14,
21.1), 70 (діл. 21). Землекористувачем є ДП
«Кролевецьке лісомисливське господарство».
Площа – 149,5 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення
«Єзучський» (у складі РЛП «Сеймський»). Створений Рішенням облвиконкому від 21.12.1983
р. № 407. Розташований у Конотопському районі (Вирівська сільрада; між м. Конотоп, с. Вирівка та с. Лисогубівка). Землекористувачем є
Вирівська сільська рада. Площа – 669,3 га.
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Гідрологічний заказник місцевого значення
«Присеймський» (у складі РЛП «Сеймський»).
Створений Рішенням обласному виконкому
від 21.12.1983 р. № 407.. Розташований у Конотопському районі (Присеймівська сільрада; заболочене пониження правобережної
надзаплавної тераси Сейму. Землекористувач – Присеймівська сільська рада. Площа –
101,7 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення
«Бочечанський» (у складі РЛП «Сеймський»).
Створений Рішенням облвиконкому від
21.12.1983 р. № 407. Розміщений у Конотопському районі: Бочечківська с/р; на північ від
с. Бочечки. ДП «Конотопський агролісгосп«,
кв. 52 (вид. 1). Землекористувачі – Бочечківська сільська рада, ДП «Конотопський агролісгосп». Площа – 97,8 га.
Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Середньосеймський». Створений Постановою Ради Міністрів УРСР від
07.01.1987 р. № 2, та перезатверджений Рішенням Сумської облради від 13.10.1994 р.
Розміщений у заплаві р. Сейм від кордону
з Росією до сіл Козлівка, Чаплині, між селами Бояро-Лежачі, Манухівка-Нові Вирки, Іванівка, Волинцеве-Піски (Білопільський р-н:
Нововирківська, Рижівська сільрада). Знаходиться на землях держлісфонду (ДП «Білопільський агролісгосп»: кв. 1-3, 4, 8) у Буринському районі (Пісківська сільрада) а також
на землях ДП «Буринський агролісгосп» (кв.
14 (вид. 1-6, 17-29) у Путивльському районі
(Волокитинська, Стрільниківська, Яцинська,
Бобинська, Сафонівська, Зіннівська, Князівська, Октябрьська, Чорнобривківська сільради) і у ДП «Путивльський агролісгосп» (кв.
103 (вид. 15), 108, 112, 119, 124 (вид. 10-13), 129
(вид. 12-21), 133). Землекористувачами є Білопільська райдержадміністрація, ДП «Білопільський агролісгосп», ісківська сільська рада
Буринського району, ДП «Буринський агролісгосп», Путивльська райдержадміністрація
та ДП «Путивльський агролісгосп». Площа –
2020,8 га.
Ботанічний заказник місцевого значення «Мутинський» (у складі РЛП «Сеймський»). Створений Рішенням облвиконкому від 27.07.1977 р.
№430. Розміщений у Конотопському районі
(Козацька с/р; одна ділянка біля дороги між

селами Гута – Жолдаки, друга – на схід від
с. Новомутин) на території ДП «Конотопський
держлісгосп» (Новомутинське лісництво, кв.
39-40, 54, 66, 99-100), що є землекористувачем
території заказника. Площа – 347,0 га.
Загальнозоологічний заказник місцевого
значення «Бобровий». Створений Рішенням
Сумського облвиконкому від 23.12.1981 р.
№ 609. Розміщений у Білопільському районі
(Рижівська сільрада, Ворожбянська і Білопільська селищні ради; одна ділянка в заплаві
Сейму біля с. Рижівка, друга – в заплаві Виру
біля м. Ворожба) на території ДП «Сумський
лісгосп«(Сумське лісництво, кв. 85, 93, 95),
Землекористувачем є ДП «Сумське лісове господарство». Площа – 163,0 га.
Геологічний заказник місцевого значення «Камінські піщаники» (у складі РЛП «Сеймський»).
Створений Рішенням Сумського облвиконкому від 31.12.1980 р. № 704. Розміщенний у Кролевецькому районі (Камінська сільська рада;
південна околиця с. Камінь на березі Сейму).
Землекористувач – Камінська сільська рада.
Площа – 2,5 га.
Заповідне урочище місцевого значення «Драгомирівщина» (у складі РЛП «Сеймський»).
Створений Рішенням Сумського облвиконкому від 20.06.1972 р. № 305. Розташований
у Конотопському районі: Кузьківська с/р,
на відстані близько 5 км від Конотопу. Знаходиться на землях Держлісфонду, в межах ДП «Конотопський лісгосп»: Конотопське
лісництво, кв. 77 (діл. 21, 27, 29-30). Землекористувач – ДП «Конотопське лісове господарство». Площа – 6,5 га.
Зоологічна пам’ятка природи «Урочище Боромля» (у складі РЛП «Сеймський»). Створена Розпорядженням Ради Міністрів УРСР від
14.10.1975 р. № 780-Р. Розміщена у Конотопському районі: Хижківська сільска рада в заплаві Сейму нижче с. Камінь. ДП «Конотопський лісгосп»: Новомутинське лісництво, кв.
102 (діл. 1-9, 11-12), 103 (діл. 1-8, 12). Землекористувач – ДП «Конотопське лісове господарство». Площа – 55,0 га.
Гідрологічна пам’ятка природи «Спадщанське озеро» (в складі РЛП «Сеймський»). Створена Рішенням облвиконкому від 15.04.1975 р.
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№ 219, перезатверджена Рішенням облради
від 19.10.2000 р. Розміщена у Путивльському
районі: Сафонівська с/р, в с. Спадщина. Землекористувач – Сафонівська сільська рада.
Площа – 15,3 га.
Гідрологічна пам’ятка природи «Озеро Червоне». Створена Рішенням облвиконкому
від 23.12.1981 р. № 609, рішення облради від
19.10.2000 р. Розміщена у Путивльському районі: Червоноозерська с/р, в селі Червоне
Озеро. Землекористувач – Червоноозерська
сільська рада. Площа – 30,9.
Ботанічна пам’ятка природи «Новослобідські дуби» (у складі заказника «Монастирський ліс»). Створена Рішенням Сумського
облвиконкому від 20.06.1972 р. № 305. Розміщений у Путивльському районі: Линівська
с/р; на відстані понад 10 м від зовнішньої стіни монастиря «Софіївська пустинь». Розміщений в межах ДП «Конотопський лісгосп»:
Бунякінське лісництво, кв. 75. Землекористувач – ДП «Конотопське лісове господарство».
Площа – 0,04 га.
Ботанічна пам’ятка природи «Дуб в с. Ширяєве». Створена Рішення облвиконкому
від 23.12.1981 р. № 609, рішення облради від
26.05.2004 р. Розміщена в Путивльському
районі: Князівська с/р; в с. Ширяєве на старому кладовищі. Землекористувач – Князівська
сільська рада. Площа – 0,01 га.
Долина р. Івотка
Пам’ятка природи «Прудищанська дача»
(у складі заказника «Прудищанський»).
Створена Розпорядження облвиконкому
від 28.07.1970 р. № 456. Розміщена у Ямпільському районі (Ямпільська селищан рада)
на відстані 2 км на захід від с. Прудище
в межах ДП «Свеський лісгосп»: Свеське лісництво, кв. 62 (діл. 16). Землекористувач –
ДП «Свеське лісове господарство». Площа –
3,8 га.
Заповідне урочище «Кремлянська дача».
Створене Розпорядженням облвиконкому
від 28.07.1970 р. № 456. Розташоване у Ямпільському районі (Ямпільська селищна рада;
біля с. Білиця) в межах ДП «Свеський лісгосп»
(Дружбівське лісництво, кв. 53 (вид. 6). Зем-

лекористувач – ДП «Свеське лісове господарство». Площа – 11,0 га.
Заповідне урочище «Ділянка лісу» (1). Створене розпорядженням облвиконкому від
28.07.1970 р. № 456. Розташоване у Ямпільському районі, на території Ямпільської селищної ради, Дружбівського лісництва (кв.
84 (вид. 2). Землекористувач – ДП «Свеське
лісове господарство». Площа – 1,6 га.
Заповідне урочище «Ділянка лісу» (2). Створене розпорядженням облвиконкому від
28.07.1970 р. № 456. Розташоване Ямпільський р-н: Свеська селищна рада; біля залізниці між ст. Свеса – ст. Дружба. ДП «Свеський
лісгосп» (Свеське лісництво, кв. 57 (вид. 1, 7,
9). Землекористувач – ДП «Свеське лісове господарство». Площа – 20,1 га.
Заповідне урочище «Ділянка лісу» (3). Створене розпорядженням облвиконкому від
28.07.1970 р. № 456. Розташоване на території Ямпільського району (Свеська селищна
рада; біля залізниці між ст. Свеса – ст. Дружба.
Примикає до заповідного урочища «Ділянка
лісу» – 2) на території ДП «Свеський лісгосп»:
Свеське лісництво, кв. 57 (вид. 2). Землекористувач – ДП «Свеське лісове господарство».
Площа – 5,3 га.
Заповідне урочище «Подівоцько-Чуйківська дача». Створене розпорядженням облвиконкому від 28.07.1970 р. № 456. Розташоване на території Ямпільського району
(Чуйківська сільська рада; на відстані близько 3 км на південний схід від с. Чуйківка)
в межах ДП «Свеський лісгосп» (Чуйківське
лісництво, кв. 32 (вид. 18). Землекористувач – ДП «Свеське лісове господарство».
Площа – 25,0 га.
Ландшафтний заказник «Прудищанський».
Створений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14.12.1995 р.
№ 237. Розташований в межах Ямпільського
району (Ямпільська селищна рада, Паліївська
сільська рада; в лісовому масиві на захід від
с. Прудище) на території ДП «Свеський лісгосп» (Прудищанське лісництво, кв. 21-72).
Землекористувач – ДП «Свеське лісове господарство». Площа – 2538,0 га, рішення обл
ради від 25.12.2002 р.
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Чернігівська область
В межах Подесення у Чернігівській області
міститься два національних природних парки, «Мезинський» та «Залісся», загальною
площею 32 322,7 га, та один регіональний
ландшафтний парк – «Міжрічинський» – площею 78 753,95 га. Площа заказників різних
типів складає 33 637,5 га, пам’яток природи –
353,11 га. Заповідні урочища займають площу
3 817,2 га, парки-пам’ятки садово-паркового
мистецтва – 47 га. Три об’єкти загальною площею 1 432 га знаходяться у складі РЛП «Міжрічинський», тому загальна площа ПЗФ складає
148 931,46 га.
Долина р. Остер
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Біле». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року № 454;
від 28.08.1989 року № 164. Розташований
у Бобровицький районі, Кобижчанському лісництві (квартали 47, 48, 62, 63, 75, 76, 64). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове господарство». Площа – 304 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Грабівське». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Бобровицькому районі, Кобижчанському лісництві (квартали 42-44, 57-61, 71). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове
господарство». Площа – 137 га.
Ботанічний заказник місцевого значення
«Кобижчанська дача». Оголошений Рішенням Чернігівської обласної ради від 27.12.2001
року. Розташований у Бобровицькому районі, Кобижчанському лісництві (кв. 1, 2, 42-48,
56-62, 69-76, 102-106). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове господарство».
Площа – 1684 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Біле». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року № 454;
від 28.08.1989 року № 164. Розташований
у Козелецькому районі, Козелецькому лісництві (кв. 28, 32, 33). Землекористувач території – ДП «Остерське лісове господарство».
Площа – 16 га.

Ботанічний заказник місцевого значення «Козарська дача». Оголошений Рішенням Чернігівської обласної ради від 11.04.2000 року.
Розташований у Носівському районі, Іржавському лісництві (кв. 71-74, 83-85). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове
господарство». Площа – 387 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Козарське». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Бобровицькому районі, Кобижчанському лісництві (кв. 66, 82, 83). Землекористувач
території – ДП «Ніжинське лісове господарство». Площа – 43 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Бурчак». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 24.12.1979 року № 561;
від 27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164. Розташований у Бобровицькому районі, біля сіл Кобижча і Браниця. Землекористувачі території – Браницька і Кобижчанська
сільські ради. Площа – 113 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення «Окське». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Бобровицькому районі, Кобижчанському лісництві (кв. 50, 51). Землекористувач
території – ДП «Ніжинське лісове господарство». Площа – 25 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Черепаха». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Бобровицькому районі, Кобижчанського лісництві (кв. 4, 50). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове господарство».
Площа – 29 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення
«Кобижчанська дача – ІІ». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
04.12.1978 року № 529; від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Бобровицькому районі, Кобижчанського лісництві (кв. 24-40). Землекористувач
території – ДП «Ніжинське лісове господарство». Площа – 610 га.
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Ботанічний заказник місцевого значення «Коляжинська дача». Оголошений Рішенням Чернігівської обласної ради від 27.12.2001 року.
Розташований у Бобровицькому районі, Коляжинському лісництві (кв. 30, 31, 32, 43) Ніжинського держлісгоспу. Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове господарство».
Площа – 237 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Турчинове». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року № 454;
від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Бобровицькому районі, Коляжинському лісництві
(кв. 37-38). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове господарство». Площа – 14 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Велике». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташований у Бобровицькому районі, Коляжинському лісництві (кв.
41-43). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове господарство». Площа – 23 га.

№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Носівському районі, Носівському
лісництві (кв. 43, 47). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове господарство».
Площа – 24 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення «Загірне». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Носівському районі, Носівському
лісництві (кв. 48, 49). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове господарство».
Площа – 14 га.
Ботанічний заказник місцевого значення «Горішне». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 04.12.1978 року № 529;
від 27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164. Розташований у Носівському районі,
Носівському лісництві (кв. 48-58). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове
господарство». Площа – 500 га.

Гідрологічний заказник місцевого значення
«Вовчий круг». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Козелецькому районі, Козелецькому лісництві (кв. 8, 9). Землекористувач території – ДП
«Остерське лісове господарство». Площа – 21 га.

Гідрологічний заказник місцевого значення «Козаче». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Носівському районі, Іржавському лісництві (кв. 34, 35, 41). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове господарство».
Площа – 19 га.

Ботанічний заказник місцевого значення
«Німцево». Оголошений Рішенням Чернігівської обласної ради від 11.04.2000 року. Розташований у Носівському районі, Мринському
лісництві (кв. 41, 44, 47, 54-58). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове господарство». Площа – 338 га.

Ботанічний заказник місцевого значення
«Клепали». Оголошений Рішенням Чернігівської обласної ради від 11.04.2000 року. Розташований у Носівському районі, Носівському
лісництві (кв. 13, 14, 21-25). Землекористувач
території – ДП «Ніжинське лісове господарство». Площа – 446 га.

Гідрологічний заказник місцевого значення
«Колісниківський». Оголошений Рішеннями
Чернігівського облвиконкому від 24.12.1979
року № 561; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташований у Ніжинському районі, біля с. Колісники. Землекористувач території – Колісниківська сільська
рада. Площа – 77 га.

Ботанічний заказник місцевого значення «Іржавська дача». Оголошений Рішенням Чернігівської обласної ради від 11.04.2000 року.
Розташований у Носівському районі, Іржавському лісництві (кв. 1, 3, 13, 27, 28). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове
господарство». Площа – 296 га.

Гідрологічний заказник місцевого значення
«Куликове». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року

Лісовий заказник місцевого значення «Модринник». Оголошений Рішенням Чернігівської обласної ради від 14.05.1999 року. Розташований у Носівському районі, Іржавецькому
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лісництві (кв. 17 вид. 2, кв. 4 вид. 7). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове
господарство». Площа – 6,9 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Кам’яне». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Носівському районі, Іржавському лісництві (кв. 16, 17, 29). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове господарство».
Площа – 36 га.
Лісовий заказник місцевого значення «Пізній дуб». Оголошений Рішенням Чернігівської
обласної ради від 14.05.1999 року. Розташований у Носівському районі, Іржавському лісництві (кв. 21 вид. 21). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове господарство».
Площа – 3,9 га.
Лісовий заказник місцевого значення «Чорний ліс». Оголошений Рішенням Чернігівської
обласної ради від 14.05.1999 року. Розташований у Носівському районі, Іржавському лісництві (кв. 5 вид. 20). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове господарство».
Площа – 1,6 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення
«Чирвине». Оголошений Рішенням Чернігівської обласної ради від 21.03.1995 року. Розташований у Ніжинському районі, м. Ніжин.
Землекористувач території – Агрофірма «Ніжинська». Площа – 4,3 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Черняхівський». Оголошений Рішеннями
Чернігівського облвиконкому від 24.12.1979
року № 561; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташований у Ніжинському районі, с. Черняхівка. Землекористувач території – Черняхівська сільська
рада. Площа – 106 га.
Ботанічний заказник місцевого значення
«Луки». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 04.12.1978 року № 529;
від 27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164. Розташований у Ніжинському районі,
Ніжинському лісництві (кв. 56-60). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове
господарство». Площа – 243 га.

Ботанічний заказник місцевого значення «Великий ліс». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 04.12.1978 року № 529;
від 27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164. Розташований у Ічнянському районі, Ічнянському лісництві (кв. 95, 96). Землекористувач території – ДП «Прилуцьке лісове господарство». Площа – 104 га.
Ботанічний заказник місцевого значення
«Урочище Твани». Оголошений Рішенням Чернігівської обласної ради від 11.04.2000 року.
Розташований у Ніжинський районі, Ніжинського лісництві (кв. 61-84). Землекористувач
території – ДП «Ніжинське лісове господарство». Площа – 767 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення «Веселе». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Бахмацький районі, Бахмацького лісництві (кв. 16, 17). Землекористувач території – ДП «Борзнянське лісове господарство».
Площа – 60 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення «Біловежівський». Оголошений Рішенням Чернігівської обласної ради від
21.03.1995 року. Розташований у Бахмацький
районі, біля сіл Біловежі-Перші і Вишнівське.
Землекористувач території – Рубанська сільська рада. Площа – 149 га.
Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва
місцевого значення «Графський парк» («Парк
ніжинського педінституту»). Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
28.03.1964 року № 121; від 10.06.1972 року № 303;
від 27.12.1984 року № 454. Розташований у Ніжинському районі, м. Ніжин. Землекористувач
території – КП «Графський парк». Площа – 5 га.
Ботанічна пам’ятка природи місцевого
значення «Дуб віковий». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
18.10.1965 року № 643; від 10.06.1972 року
№ 303; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташована у Козелецькому районі, смт. Козелець, вул. Даневича. Землекористувач території – Козелецьке
виробниче управління житлово-комунального
господарства, смт. Козелець. Площа – 0,01 га.
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Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Дуб віковий». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.04.1964 року
№ 236; від 10.06.1972 року № 303; від
27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164. Розташована у Козелецькому районі,
смт. Козелець, на території районної лікарні.
Землекористувач території – Козелецька районіна лікарня. Площа – 0,01 га.
Ботанічна пам’ятка природи місцевого
значення «Козарська дача». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
10.06.1972 року № 303; від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташована у Носівському районі, Іржавському
лісництві (кв. 59). Землекористувач території – ДП «Ніжинське лісове господарство».
Площа – 3 га.
Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Дуб Заньковецької». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
10.06.1972 року № 303; від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташована у Ніжинський районі, м. Ніжин. Землекористувач території – Ніжинське виробниче
управління житлово-комунального господарства. Площа – 0,01 га.
Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Дуб багатовіковий». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
10.06.1972 року № 303; від 27.12.1984 року № 454;
від 28.08.1989 року № 164; від 31.07.1991 року
№ 159. Розташована у Ніжинський районі, с. Липів Ріг. Землекористувач території – Липоворізька сільська рада. Площа – 0,01 га.
Заповідне урочище місцевого значення «Чернещина». Оголошене Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 13.10.1966 року № 643;
від 10.06.1972 року № 303; від 28.08.1989 року
№ 164. Розташоване у Козелецькому районі,
Козелецького лісництві (кв. 45, 46). Землекористувач території – ДП «Остерське лісове
господарство». Площа – 134 га.
Заповідне урочище місцевого значення
«Ветхе». Оголошене Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 28.03.1964 року № 121;
від 10.06.1972 року № 303; від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164; від

31.07.1991 року № 159. Розташоване у Ніжинський районі, м. Ніжин. Землекористувач
території – ДП «Ніжинрайагролісництво».
Площа – 46 га.
Долина р.Десни
Національний природний парк «Мезинський». Оголошений Указом Президента
України № 122/2006 від 10.02.2006 року. Розташований у Коропському районі. Землекористувач території – Мінприроди України. Площа – 31035,2 га.
Національний природний парк «Залісся».
Оголошений Указом Президента України
№ 1049/2009 від 11.12.2009 року. Розташований у Козелецькому районі. Землекористувач території – Мінприроди України. Площа –
1287,5 га.
Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Озеро Солонецьке» (в межах РЛП «Міжрічинський»). Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
27.04.1964 року № 236; від 10.06.1972 року
№ 303; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташована у Козелецькому районі, м. Остер. Землекористувач території – Карпилівська сільська рада.
Площа – 13 га.
Ботанічна пам’ятка природи місцевого
значення «Козлянське». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
27.04.1964 року № 236; від 10.06.1972 року
№ 303; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташована у Чернігівському районі, Чернігівському лісництві
(вид. 4 кв. 90). Землекористувач території – ДП «Чернігівське лісове господарство».
Площа – 1,2 га.
Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Татарська гірка» («Анисівська дача»).
Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 08.09.1958 року № 861; від
10.06.1972 року № 303; від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташована у Чернігівському районі, Красилівському
лісництві (кв. 3, 4). Землекористувач території – ДП «Чернігівське лісове господарство».
Площа – 2 га.
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Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Багатовікові дуби». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
27.04.1964 року № 236; від 10.06.1972 року № 303;
від 27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164. Розташована у м. Чернігів, урочище
«Святе». Землекористувач території – Чернігівське РБД «Зеленбуд». Площа – 0,02 га.

Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Урочище Лош». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.04.1964 року
№ 236; від 10.06.1972 року № 303; від
27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164. Розташована у Менському районі, біля
с. Максаки. Землекористувач території – Лісківська сільська рада. Площа – 5 га.

Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Багатовіковий дуб». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
27.04.1964 року № 236; від 10.06.1972 року
№ 303; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташована у м.
Чернігів, урочище «Святе». Землекористувач території – Чернігівське РБД «Зеленбуд».
Площа – 0,01 га.

Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Озеро Тихе». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
27.04.1964 року № 236; від 10.06.1972 року
№ 303; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташована у Менському районі, с. Максаки. Землекористувач території – Лісківська сільська рада.
Площа – 6 га.

Гідрологічна пам’ятка природи місцевого
значення «Озеро Глушець». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
27.04.1964 року № 236; від 10.06.1972 року
№ 303; від 28.08.1989 року № 165. Розташована у м. Чернігів, лівий берег р. Десна. Землекористувач території – Чернігівське РБД «Зеленбуд». Площа – 40 га.

Гідрологічна пам’ятка природи місцевого
значення «Озеро Гайтан». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
27.04.1964 року № 236; від 10.06.1972 року
№ 303; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташована у Менському районі, смт. Макошино. Землекористувач території – Макошинська сільська рада.
Площа – 5 га.

Гідрологічна пам’ятка природи місцевого
значення «Озеро Магістратське». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому
від 27.04.1964 року № 236; від 10.06.1972 року
№ 303; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташована у м. Чернігів, на лівому березі р. Десни. Землекористувач території – Чернігівський технологічний
інститут. Площа – 63 га.
Гідрологічна пам’ятка природи місцевого
значення «Заплавні озера». Оголошена Рішенням Чернігівської облради від 21.03.1995 року.
Розташована у Куликівський районі, с. Кладьківка. Землекористувач території – СВК «Десна». Площа – 76 га.
Зоологічна пам’ятка природи місцевого значення «Топильне». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.04.1964 року
№ 236; від 10.06.1972 року № 303; від
27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164. Розташована у Менському районі, смт.
Макошино. Землекористувач території – Макошинська селищна рада. Площа – 10 га.

Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Урочище Бурімка». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
08.09.1958 року № 861; від 10.06.1972 року
№ 303; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164; від 31.07.1991 року
№ 159. Розташована у Менському районі, Сосницького лісництві (кв. 45). Землекористувач
території – ДП«Холминське лісове господарство». Площа – 5 га.
Зоологічна пам’ятка природи місцевого значення «Лаврик». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.04.1964 року
№ 236; від 10.06.1972 року № 303; від
27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164. Розташована у Борзнянському районі,
с. Галайбино. Землекористувач території – Височанська сільська рада. Площа – 5 га.
Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Урочище Лобанівщина». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому
від 10.06.1972 року № 303; від 27.12.1984 року
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№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташована у Коропському районі, с. Шабалинів.
Землекористувач території – Коропське спеціалізоване лісогосподарське підприємство
«Агролісгосп». Площа – 5 га.
Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Озеро Соловйове». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.04.1964 року № 236; від 10.06.1972
року № 303; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164; рішення Чернігівського облвиконкому від 31.07.1991 року № 159.
Розташована у Сосницький районі, кв. 134 Сосницького лісництві. Землекористувач території – ДП «Холминське лісове господарство».
Площа – 2,4 га.
Гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Озеро Вить». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
27.04.1964 року № 236; від 10.06.1972 року № 303;
від 27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164. Розташована у Коропському районі, смт.
Короп. Землекористувач території – Коропська
селищна рада. Площа – 12 га.
Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Дуб вільнянський». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
10.06.1972 року № 303; від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташована у Коропському районі, с. Вільне. Землекористувач території – Вільненська сільська
рада. Площа – 0,01 га.
Гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення «Вадень». Оголошена Указом Президента України № 715/96 від
20.08.1996 року. Розташована у Новгород-Сіверському районі, біля сіл Кудлаївка, Дігтярівка. Землекористувач території – Кудлаївська
сільська рада. Площа – 20 га.
Геологічна пам’ятка природи місцевого значення «Крейдяні поклади». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
27.04.1964 року № 236; від 10.06.1972 року
№ 303; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташована у Новгород-Сіверському районі, біля с. Чулатів. Землекористувач території – Команська сільська
рада. Площа – 5 га.

Гідрологічна пам’ятка природи місцевого
значення «Ковпинський вихід». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому
від 27.04.1964 року № 236; від 10.06.1972 року
№ 303; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташована у Новгород-Сіверському районі, с. Ковпинка, с. Пушкарі. Землекористувач території – Ковпинська
сільська рада. Площа – 0,1 га.
Гідрологічна пам’ятка природи місцевого
значення «Джерело». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
10.06.1972 року № 303; від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташована у Новгород-Сіверському районі,
м. Новгород-Сіверський. Землекористувач
території – Новгород-Сіверська міська рада.
Площа – 0,01 га.
Гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення «Мурав’ївська». Оголошена Указом Президента України № 715/96 від
20.08.1996 року. Розташована у НовгородСіверському районі, с. Мурав’ї. Землекористувач території – Грем’ячська сільська рада.
Площа – 40 га.
Гідрологічна пам’ятка природи місцевого
значення «Озеро Тиха Десна». Оголошена
Рішенням Чернігівського облвиконкому від
28.08.1989 року № 164. Розташована у Куликівському районі, с. Кладьківка. Землекористувач території – Кладьківська сільська рада.
Площа – 8,1 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Заліське». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 24.12.1979 року
№ 561; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташований у Козелецькому районі. Землекористувач території – Державна Резиденція «Залісся».
Площа – 275 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Журавлине». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Козелецькому районі, Остерському
лісництві (кв. 2, 3). Землекористувач території – ДП «Остерське лісове господарство».
Площа – 17 га.
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Гідрологічний заказник місцевого значення
«Кругле-ІІ». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Козелецькому районі, Остерському
лісництві (кв. 9). Землекористувач території – ДП «Остерське лісове господарство».
Площа – 12 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Бондарівське болото» (в межах РЛП «Міжрічинський»). Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 24.12.1979 року
№ 561; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташований у Козелецькому районі, біля с. Отрохи. Землекористувач території – Остерський, Чернігівський
військові лісгоспи. Площа – 1300 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Жеведський». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 24.12.1979 року
№ 561; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташований у Чернігівському районі, біля сіл Жеведь та Смолин.
Землекористувач території – Смолинська, Жеведська сільські ради. Площа – 236 га.
Ботанічний заказник місцевого значення «Борова». Оголошений Рішенням Чернігівського
облвиконкому від 04.12.1978 року № 529; від
27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164; від 31.07.1991 року № 159. Розташований у Чернігівському районі, Ревунівському
лісництві (кв. 84, 85). Землекористувач території – ДП «Чернігівське лісове господарство».
Площа – 110 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Ладинський». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 24.12.1979 року
№ 561; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташований у Чернігівському районі, с. Ладинка. Землекористувач території – Ладинська сільська рада.
Площа – 200 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Гмир». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року № 454;
від 28.08.1989 року № 164; від 31.07.1991 року
№ 159. Розташований у Чернігівському районі, Красилівському лісництві (кв. 29, 39, 40, 46,

47, 50, 51, 55). Землекористувач території –
Чернігівський держлісгосп. Площа – 136 га.
Ботанічний заказник місцевого значення
«Колодливе». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 04.12.1978 року
№ 529; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташований у Чернігівському районі, Чернігівському лісництві
(кв. 118, 119). Землекористувач території – ДП
«Чернігівське лісове господарство». Площа –
109 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення «Болото Колодливе». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164; від 31.07.1991 року № 159. Розташований у Чернігівському районі, Чернігівському
лісництві (кв. 123, 124). Землекористувач території – ДП «Чернігівське лісове господарство».
Площа – 13,3 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Іванівський». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 24.12.1979 року
№ 561; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташований у Чернігівському районі, с. Іванівка. Землекористувач території – Іванівська сільська рада. Площа – 102 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення
«Шестовицький». Оголошений Рішенням Чернігівського облвиконкому від 31.07.1991 року
№ 159. Розташований у Чернігівському районі,
Чернігівському лісництві (кв. 129-136). Землекористувач території – ДП «Чернігівське лісове господарство». Площа – 542 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення
«Коровель». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 08.09.1958 року
№ 861; від 10.06.1972 року № 303; від
27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164. Розташований у Чернігівському районі, с. Шетовиця. Землекористувач території –
ДП «Чернігівагролісгосп». Площа – 50 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення
«Золотинка». Оголошений Рішенням Чернігівського облвиконкому від 31.07.1991 року
№ 159. Розташований у Чернігівському районі,
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Красилівському лісництві (кв. 76-86). Землекористувач території – ДП «Чернігівське лісове господарство». Площа – 527 га.
Лісовий заказник місцевого значення «Ялівщина». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 08.09.1958 року № 861;
від 28.03.1964 року № 121; від 10.06.1972 року
№ 303; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164; від 31.07.1991 року
№ 159; від 28.03.1992 року № 56. Розташований на північній околиці м. Чернігів. Землекористувач території – Чернігівське РБД «Зеленбуд». Площа – 6,2 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Анисівський». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 24.12.1979 року № 561;
від 27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164. Розташований у Чернігівському районі,
с. Анисів. Землекористувач території – Анисівська сільська рада. Площа – 132 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Провалля». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 24.12.1979 року
№ 561; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164; та Рішенням Чернігівської обласної ради від 21.03.1995 року.
Розташований у Чернігівському районі, с. Боромики. Землекористувач території – Боромиківська сільська рада. Площа – 50 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення
«Демінка». Оголошений Рішенням Чернігівської обласної ради від 21.03.1995 року. Розташований у Куликівському районі, с. Авдіївка.
Землекористувач території – Авдіївська сільська рада. Площа – 1431 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення
«Горицький». Оголошений Рішенням Чернігівського облвиконкому від 31.07.1991 року № 159.
Розташований у Менському районі, Березнянському лісництві (кв. 103-106, 108-113, 115-120).
Землекористувач території – ДП «Чернігівське
лісове господарство». Площа – 796 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення
«Ковчинський». Оголошений Рішенням Чернігівського облвиконкому від 31.07.1991 року
№ 159. Розташований у Куликівському районі,
Дроздівському лісництві (кв. 50-60). Землеко-

ристувач території – ДП «Чернігівське лісове
господарство». Площа – 311 га.
Ботанічний заказник місцевого значення
«Домницький». Оголошений Рішенням Чернігівської обласної ради від 11.04.2000 року.
Розташований у Менському районі, Березнянському лісництві (кв. 62 вид. 9, кв. 63 вид 4).
Землекористувач території – ДП «Чернігівське
лісове господарство». Площа – 17,1 га.
Ботанічний заказник місцевого значення «Ледань». Оголошений Рішеннями Чернігівського
облвиконкому від 04.12.1978 року № 529; від
27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164; від 31.07.1991 року № 159. Розташований у Куликівському районі, Дроздівському
ліснитцві (кв. 61-64). Землекористувач території – ДП «Чернігівське лісове господарство».
Площа – 211 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Янчево-Козарівщина». Оголошений Рішенням Чернігівської облради від 21.03.1995 року.
Розташований у Куликівському районі, біля
сіл Вересоч і Салтикова Дівиця. Землекористувачі території – Салтиково-Дівицька, Вересоцька сільські ради, ТОВ ім. Шевченка с. Вересоч. Площа – 1283 га.
Ботанічний заказник місцевого значення «Селецьке». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 28.08.1989 року № 164; від
31.07.1991 року № 159; та Рішенням Чернігівської
облради від 21.03.1995 року. Розташований у Куликівському районі, Дроздівському лісництві
(кв. 10-12), біля с. Жуківка. Землекористувачі території – ДП «Куликівкарайагролісництво», Чернігівський держлісгосп. Площа – 310 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення
«Задеснянський». Оголошений Рішенням Чернігівської обласної ради від 21.03.1995 року.
Розташований у Куликівському районі, біля
с. Салтикова Дівиця. Землекористувачі території – СВК «Деснянський» (с. Салтикова Дівиця),
Салтиково-Дівицька сільська рада. Площа –
940 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Блистовське». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташо-
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ваний у Менському районі, с. Блистова. Землекористувач території – Блистівська сільська
рада. Площа – 400 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Конохове». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Менському районі, с. Блистова. Землекористувач території – Блистівська сільська
рада. Площа – 54 га.
Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення «Каморетський». Оголошений Постановою Ради Міністрів УРСР
№ 500 від 28.10.1974 року. Розташований у
Менському районі, Березнянському лісництві (кв. 94-102). Землекористувач території – ДП «Чернігівське лісове господарство».
Площа – 515 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення «Макошинський». Оголошений Рішенням Чернігівського облвиконкому від
31.07.1991 року № 159. Розташований у Менському, Сосницькому, Куликівському і Борзнянському районіах, Сосницькому лісництві
(кв. 28, 42-47, 49-59). Землекористувач території – ДП «Холминське лісове господарство». Площа – 1533 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Лебединське». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 24.12.1979 року
№ 561; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташований у Борзнянському районі, с. Степанівка. Землекористувач території – Степанівська сільська рада.
Площа – 184 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення «Топило». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 24.12.1979 року
№ 561; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташований у Борзнянському районі, с. Сидорівка. Землекористувачі території – Ховмівська сільська рада.
Площа – 108 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Чорторій». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташо-

ваний у Борзнянському районі, Берестовецькому лісництві (кв. 121, 122, 124). Землекористувач території – ДП «Борзнянське лісове
господарство». Площа – 12 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Поповичове». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Борзнянському районі, Берестовецькому лісництві (кв. 122, 124, 125). Землекористувач території – ДП «Борзнянське лісове
господарство». Площа – 11 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Бідновщина». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Борзнянському районі, Берестовецькому лісництві (кв. 120-121, 123). Землекористувач
території – ДП «Борзнянське лісове господарство». Площа – 11 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення «Круча». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Менському районі, біля смт. Макошино.
Землекористувач території – Макошинська
селищна рада. Площа – 117 га.
Орнітологічний заказник місцевого значення
«Вузьке». Сосницькому районі, Сосницькому
лісництві (кв. 42 вид. 2-4, кв. 43 вид. 1-3). Землекористувач території – ДП «Холминське лісове господарство». Площа – 26,2 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення
«Спаський». Оголошений Рішенням Чернігівського облвиконкому від 31.07.1991 року
№ 159. Розташований у Сосницькому районі,
Сосницькому лісництві (кв. 130-137). Землекористувач території – ДП «Холминське лісове
господарство». Площа – 543 га.
Ботанічний заказник місцевого значення
«Шабалинів бір». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 04.12.1978 року
№ 529; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташований у Коропському районі, Коропському лісництві (кв.
24-29). Землекористувач території – ДП «Борзнянське лісове господарство». Площа – 313 га.
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Ландшафтний заказник місцевого значення
«Спаський – І». Оголошений Рішенням Чернігівського облвиконкому від 31.07.1991 року
№ 159. Розташований у Сосницькому районі,
Гутянському лісництві (кв. 29-31, 34). Землекористувач території – ДП «Холминське лісове
господарство». Площа – 214 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище Кути» (в межах НПП «Ічнянський»). Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 04.12.1978 року №
529; від 27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989
року № 164. Розташований у Ічнянському районі, Жадьківському лісництві (кв. 35-42, 4446). Землекористувач території – ДП «Прилуцьке лісове господарство». Площа – 450
га.
Гідрологічний заказник місцевого значення «Смирновщина». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164; від 31.07.1991 року № 159. Розташований у Сосницькому районі, Сосницькому
лісництві (кв. 111). Землекористувач території – ДП «Холминське лісове господарство».
Площа – 11 га.
Лісовий заказник місцевого значення «Лісопарк». Оголошений Рішенням Чернігівського
облвиконкому від 31.07.1991 року № 159. Розташований у Сосницький районі, Сосницького
лісництві (кв. 106, 109). Землекористувач території – ДП «Холминське лісове господарство».
Площа – 80 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Масалаївське». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164; від 31.07.1991
року № 159. Розташований у Сосницькому
районі, Сосницькому лісництві (кв. 107, 108).
Землекористувач території – ДП «Холминське
лісове господарство». Площа – 23 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення «Урочище Лутава». Оголошений Рішенням Чернігівської обласної ради від
11.04.2000 року. Розташований у Коропському
районі, Коропському лісництві (кв. 1-6). Землекористувач території – ДП «Борзнянське лісове господарство». Площа – 358 га.

Ботанічний заказник загальнодержавного значення «Оболонський». Оголошений Указом
Президента України № 715/96 від 20.08.1996
року. Розташований у Коропському районі,
с. Оболоння. Землекористувач території – Приватне підприємство «Оболонь». Площа – 400 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення «Жорнівський бір». Оголошений Рішенням Чернігівського облвиконкому від
29.07.1975 року № 319; від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164; та Рішенням Чернігівської обласної ради від
14.05.1999 року. Розташований у Коропському районі, Коропського лісництві (кв. 14-17).
Землекористувач території – ДП «Борзнянське лісове господарство». Площа – 232 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення
«Криничне». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.04.1964 року
№ 236; від 10.06.1972 року № 303; від
28.08.1989 року № 164; від 31.07.1991 року
№ 159. Розташований у Коропському районі,
Понорницькому лісництві (кв. 72). Землекористувач території – ДП «Холминське лісове
господарство». Площа – 36 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення
«Зміївщина». Оголошений Рішенням Чернігівської обласної ради від 11.04.2000 року. Розташований у Коропському районі, Понорницькому лісництві (кв. 67-71). Землекористувач
території – ДП «Холминське лісове господарство». Площа – 247 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення
«Свердловський». Оголошений Рішенням Чернігівського облвиконкому від 31.07.1991 року
№ 159. Розташований у Коропський районі,
Понорницького лісництві (кв. 73, 74). Землекористувач території – ДП «Холминське лісове
господарство». Площа – 159 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення «Мезинська Швейцарія». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
08.09.1958 року № 861; від 10.06.1972 року
№ 303; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Коропському районі, поблизу сіл Мезин
та Свердловка. Землекористувач території –
ТОВ «Авангард», с. Свердловка. Площа –
154 га.
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Гідрологічний заказник місцевого значення
«Болото Гнатівське-Лосківське». Оголошений Рішенням Чернігівської обласної ради від
14.05.1999 року. Розташований у НовгородСіверському районі, с. Ігнатівка. Землекористувач території – Об’єднанська сільська рада.
Площа – 400 га.

го облвиконкому від 27.04.1964 року № 236;
від 10.06.1972 року № 303; від 28.08.1989 року
№ 164; від 31.07.1991 року № 159. Розташоване у Козелецькому районі, Остерському
лісництві (кв. 38-40). Землекористувач території – ДП «Остерське лісове господарство».
Площа – 119 га.

Ботанічний заказник загальнодержавного
значення «Путивський». Оголошений Указом
Президента України № 715/96 від 20.08.1996
року. Розташований у Новгород-Сіверському
районі, с. Путивськ. Землекористувач території – Горбівська сільська рада. Площа – 150 га.

Заповідне урочище місцевого значення «Копачівська дача». Оголошене Рішеннями Чернігівського облвиконокому від 24.04.1964 року
№ 236; від 10.06.1972 року № 303; від
27.12.1984 року № 454; від 31.07.1991 року
№ 159. Розташоване у Чернігівському районі,
Красилівському лісництві (кв. 67-75). Землекористувач території – ДП «Чернігівське лісове
господарство». Площа – 248 га.

Іхтіологічний заказник місцевого значення
«Кам’яна гряда». Оголошений Рішенням Чернігівської обласної ради від 14.05.1999 року.
Розташований у Новгород-Сіверському районі, м. Новгород-Сіверський. Землекористувач
території – Новгород-Сіверська міська рада.
Площа – 1 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення «Лагине». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Новгород-Сіверському районі, Задеснянському лісництві (кв. 26) Новгород-Сіверського держлісгоспу. Землекористувач
території – ДП «Новгород-Сіверське лісове
господарство». Площа – 8 га.
Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва
місцевого значення «Парк ім. Т. Г. Шевченка».
Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.04.1964 року № 236; від
10.06.1972 року № 303; від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Новгород-Сіверському районі, м. Новгород-Сіверський. Землекористувач території –
Новгород-Сіверська міська рада. Площа – 10 га.
Регіональний ландшафтний парк «Міжрічинський». Оголошений Рішеннями Чернігівської
облради від 20.06.2002 року, від 27.11.2003 року,
від 28.12.2004 року. Розташований у міжріччі
Дніпра та Десни на території Козелецького та
Чернігівського районів. Площа – 78753,95 га.
Заповідне урочище місцевого значення
«Псьолів острів» (в межах РЛП «Міжрічинський»). Оголошене Рішеннями Чернігівсько-

Заповідне урочище місцевого значення «Качина долина». Оголошене Рішеннями Чернігівського облвиконокому від 24.04.1964 року
№ 236; від 10.06.1972 року № 303; від
28.08.1989 року № 164; від 31.07.1991 року
№ 159. Розташоване у Чернігівському районі,
Ревунівського лісництві (кв. 86). Землекористувач території – ДП «Чернігівське лісове господарство». Площа – 109 га.
Заповідне урочище місцевого значення «Лисуха». Оголошене Рішеннями Чернігівського
облвиконокому від 24.04.1964 року № 236; від
10.06.1972 року № 303; від 27.12.1984 року № 454;
від 28.08.1989 року № 164. Розташоване у Чернігівському районі, Красилівському лісництві (кв.
65, 66). Землекористувач території – ДП «Чернігівське лісове господарство». Площа – 231 га.
Заповідне урочище місцевого значення «Торчин». Оголошене Рішеннями Чернігівського
облвиконокому від 24.04.1964 року № 236;
від 10.06.1972 року № 303; від 28.08.1989 року
№ 164. Розташоване у Чернігівському районі,
Чернігівському лісництві (кв. 137-140). Землекористувач території – ДП «Чернігівське лісове господарство». Площа – 308 га.
Заповідне урочище місцевого значення
«Святе» («Пролетарський гай»). Оголошене
Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
08.09.1958 року № 861; від 24.04.1964 року
№ 236; від 10.06.1972 року № 303; від
27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164. Розташоване у м. Чернігів, південна

~ 111 ~

Обґрунтування створення охоронної природно-історичної зони «Подесення»

околиця. Землекористувач території – Струк
Володимир Миколайович. Площа – 44 га.
Заповідне урочище місцевого значення «Полковниця». Оголошене Рішеннями Чернігівського облвиконокому від 08.09.1958 року № 861;
від 10.06.1972 року № 303; від 28.08.1989 року
№ 164. Розташоване у Чернігівському районі,
с. Піски. Землекористувач території – ДП «Чернігівоблагролісгосп». Площа – 15,9 га.
Заповідне урочище місцевого значення «Луциків гай». Оголошене Рішеннями Чернігівського
облвиконокому від 24.04.1964 року № 236; від
10.06.1972 року № 303; від 27.12.1984 року № 454;
від 28.08.1989 року № 164; від 31.07.1991 року
№ 159. Розташоване у Чернігівському районі,
Березнянському лісництві (кв. 46-48). Землекористувач території – ДП «Чернігівське лісове
господарство». Площа – 135,7 га.
Заповідне урочище місцевого значення
«Урочище Бобровицьке». Оголошене Рішеннями Чернігівського облвиконокому
від 24.04.1964 року № 236; від 10.06.1972
року № 303; від 28.08.1989 року № 164; від
31.07.1991 року № 159. Розташоване у Чернігівському районі, Чернігівському лісництві
(кв. 68-70). Землекористувач території –
ДЛГО «Чернігівліс». Площа – 224 га.
Заповідне урочище місцевого значення «Голеньово». Оголошене Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 08.09.1958 року № 861;
від 10.06.1972 року № 303; від 31.07.1991 року
№ 159. Розташоване у Менському районі, Березнянському лісництві (кв. 49). Землекористувач території – ДП «Чернігівське лісове господарство». Площа – 102 га.
Заповідне урочище місцевого значення
«Стольненське». Оголошене Рішеннями Чернігівської обласної ради від 11.04.2000 року; Чернігівської обласної ради від 15.06.2004 року.
Розташоване у Менському районі, Березнянському лісництві (вид. 1, 2, 6 кв. 73, вид. 1 кв. 74).
Землекористувач території – ДП «Чернігівське
лісове господарство». Площа – 1072,6 га.
Заповідне урочище місцевого значення «Макошине». Оголошене Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 29.07.1975 року № 319;
від 27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року

№ 164. Розташоване у Менському районі, Сосницькому лісництві (кв. 48). Землекористувач території – ДП «Холминське лісове господарство». Площа – 126 га.
Заповідне урочище місцевого значення
«Коропський бір». Оголошене Рішеннями
Чернігівського облвиконкому від 29.07.1975
року № 319; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164; від 31.07.1991 року
№ 159. Розташоване у Коропському районі,
Коропському лісництві (кв. 7-13). Землекористувач території – ДП «Борзнянське лісове госопдарство». Площа – 416 га.
Заповідне урочище місцевого значення «Бирине». Оголошене Рішеннями Чернігівського
облвиконкому від 28.03.1964 року № 121; від
10.06.1972 року № 303; від 29.07.1975 року
№ 319; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташоване у Новгород-Сіверському районі, Задеснянському лісництві (кв. 11-13, 19, 20, 26, 27, 32, 33). Землекористувач території – ДП «Новгород-Сіверське
лісове господарство». Площа – 486 га.
Долина р. Сейм
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Обмачівське». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 168. Розташований у Бахмацькому районі, с. Обмачів. Землекористувач території – Обмачівська сільська
рада. Площа – 210 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Халімонове». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Бахмацькому районі, Батуринському лісництві (кв. 23, 39). Землекористувач території – ДП «Борзнянське лісове господарство».
Площа – 14 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Кучугурське». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Бахмацький районі, Батуринському лісництві (кв. 24, 25). Землекористувач території – ДП «Борзнянське лісове господарство».
Площа – 24 га.
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Долина р. Снов
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Макишинське». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 24.12.1979 року
№ 561; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташований у Городнянському районі, с. Макишин. Землекористувач території – Макишинська сільська рада.
Площа – 498 га.
Ботанічний заказник місцевого значення «Маліїве». Оголошений Рішеннями Чернігівського
облвиконкому від 04.12.1978 року № 529; від
27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164; від 31.07.1991 року № 159. Розташований у Менському районі, кв. 5-17 Березнянського лісництві. Землекористувач території – ДП «Чернігівське лісове господарство».
Площа – 608 га.
Лісовий заказник місцевого значення «Бігацький ліс». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.04.1964 року № 236; від
10.06.1972 року № 303; від 04.12.1978 року № 529;
від 28.08.1989 року № 164; від 31.07.1991 року
№ 159. Розташований у Менському районі,
Березнянському лісництві (кв. 18-23). Землекористувач території – ДП «Чернігівське лісове
господарство». Площа – 345 га.
Ботанічний заказник місцевого значення «Церківка». Оголошений Рішеннями Чернігівського
облвиконкому від 04.12.1978 року № 529; від
28.08.1989 року № 164. Розташований у Менському районі, Березнянському лісництві (кв.
24-29). Землекористувач території – ДП «Чернігівське лісове господарство». Площа – 288 га.

Гідрологічний заказник місцевого значення
«Займище». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 24.12.1979 року № 561;
від 27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164. Розташований у Щорському районі,
с. Займище. Землекористувач території – Займищенська сільська рада. Площа – 252 га.
Ботанічний заказник місцевого значення «Боровицька дача». Оголошений Рішенням Чернігівського облвиконкому від 31.07.1991 року
№ 159 та Рішенням Чернігівської обласної
ради від 21.03.1995 року. Розташований
у Щорському районі, Старо-Руднянському лісництві (кв. 92-97). Землекористувач території – ДП «Городнянське лісове господарство».
Площа – 293 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення «Мошки». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Щорському районі, Щорському лісництві (кв. 5) Корюківського держлісгоспу. Землекористувач території – ДП «Корюківське
лісове господарство». Площа – 14 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Снов». Оголошений Рішенням Чернігівської
обласної ради від 21.03.1995 року. Розташований у Щорському районі, між сіл Тур’я,
Клюси, Старі Боровичі, Нові Боровичі, Єліно. Землекористувачі території – Новоборовицька, Гірська, Тур’янська, Клюсівська,
Староборовицька, Єлінська сільські ради.
Площа – 7486 га.

Гідрологічний заказник місцевого значення
«Гута». Оголошений Рішенням Чернігівської
обласної ради від 21.03.1995 року. Розташований у Щорському районі, с. Нові Млини. Землекористувач території – Новомлинська сільська рада. Площа – 301 га.

Гідрологічний заказник місцевого значення
«П’ятницьке». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Щорському районі, Новоборовицькому
лісництві (кв. 98, 99, 104, 105, 108, 110, 111). Землекористувач території – ДП «Корюківське лісове господарство». Площа – 52 га.

Гідрологічний заказник місцевого значення
«Білобережське». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Щорському районі, Щорському лісництві
(кв. 74). Землекористувач території – ДП «Корюківське лісове господарство». Площа – 12 га.

Ботанічний заказник місцевого значення
«Вешки». Оголошений рішення Чернігівського облвиконкому від 31.07.1991 року № 159.
Розташований у Городнянському районі, Староруднянському лісництво (кв. 22-25). Землекористувач території – ДП «Городнянське лісове господарство». Площа – 180 га.
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Гідрологічний заказник місцевого значення
«Стариця-ІІ». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Щорському районі, Єлінському лісництві
(кв. 11, 12, 59, 60, 75, 90, 102, 112). Землекористувач території – ДП «Корюківське лісове господарство». Площа – 57 га.

Гідрологічний заказник місцевого значення
«Боровське». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Щорському районі, Новоборовицькому
лісництві (кв. 72, 73, 82, 83, 92, 93). Землекористувач території – ДП «Корюківське лісове
господарство». Площа – 54 га.

Гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Болото Мох». Оголошений
Постановою Ради Міністрів УРСР № 500 від
28.10.1974 року. Розташований у Щорському районі, Новгоборовицькому лісництві
(кв. 19, 20, 25, 26). Землекористувач території – ДП «Корюківське лісове господарство».
Площа – 98 га.

Гідрологічний заказник місцевого значення
«Карбунове». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Щорському районі, Новоборовицькому
лісництві (кв. 75). Землекористувач території – ДП «Корюківське лісове господарство».
Площа – 11 га.

Гідрологічний заказник місцевого значення «Ступак». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Щорському районі, Новоборовицького лісництві (кв. 32, 33). Землекористувач
території – ДП «Корюківське лісове господарство». Площа – 13 га.

Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Липа Т. Г. Шевченка». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від
27.04.1964 року № 236; від 10.06.1972 року
№ 303; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164. Розташована у Чернігівському районі, смт. Седнів. Землекористувач території – Седнівська середня школа.
Площа – 0,01 га.

Гідрологічний заказник місцевого значення «Парня». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Щорському районі, Єлінському лісництві
(кв. 77, 78, 91, 92). Землекористувач території – ДП «Корюківське лісове господарство».
Площа – 39 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення «Білаші». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Щорському районі, Новоборовицькому
лісництві (кв. 55, 56, 64, 65). Землекористувач
території – ДП «Корюківське лісове господарство». Площа – 49 га.
Гідрологічний заказник місцевого значення
«Мохове». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Щорський районі, Новоборовицького
лісництві (кв. 59, 60, 67, 68, 69). Землекористувач території – ДП «Корюківське лісове господарство». Площа – 45 га.

Ботанічна пам’ятка природи місцевого
значення «Богданів дуб». Оголошена рішення Чернігівського облвиконкому від
06.04.1971 року № 168; від 10.06.1972 року
№ 303; від 27.12.1984 року № 454; від
28.08.1989 року № 164; від 31.07.1991 року
№ 159. Розташована у Чернігівському районі,
смт. Седнів. Землекористувач території – Седнівська селищна рада. Площа – 0,01 га.
Гідрологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення «Гальський мох». Оголошена Постановою Ради Міністрів УРСР
№ 780-р від 14.10.1975 року. Розташована
у Щорському районі, Новоборовицькому лісництві (кв. 78, 79). Землекористувач території – ДП «Корюківське лісове господарство».
Площа – 25 га.
Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Новоборовицька група дерев-довгожителів». Оголошена Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 10.06.1972 року № 303;
від 27.12.1984 року № 454; від 28.08.1989 року
№ 164. Розташована у Щорський районі, Но-
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воборовицького лісництві (кв. 84, 94, 95)
ДП «Корюківське лісове господарство». Землекористувач території – ДП «Корюківське лісове господарство». Площа – 1,2 га.
Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Лизогубівський».
Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконокому від 08.09.1958 року № 861; від
10.06.1972 року № 303; від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Чернігівському районі, смт. Седнів. Землекористувач території – Седнівська селищна
рада. Площа – 22 га.
Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва
місцевого значення «Дружби народів». Оголошений Рішеннями Чернігівського облвиконкому від 04.12.1978 року № 529; від 27.12.1984 року
№ 454; від 28.08.1989 року № 164. Розташований у Городнянському районі, с. Сеньківка.
Землекористувач території – Сеньківська сільська рада. Площа – 10 га.

Київська область
В межах Подесення у Київській області вже
створено національний природний парк «Залісся» площею 13 548,5 га, та 6 заказників
загальною площею 7 718 га. При цьому, слід
зауважити, що протягом 2012-2015 років територія заказника «Пірнівський» значною
мірою постраждала від забудови. Загальна
площа природно-заповідного фонду в межах долини р. Десни у Київській області становить 20 493,5 га (враховуючи входження
заказника «Велеківське болото» до складу
НПП «Залісся»).
Національний природний парк «Залісся».
Створений Указом Президента України від
11.12.2009 р. № 1048/2009. Розташований
в межах Літочківської, Літківської, Семиполківської, Рожнівської, Богданівської, Жердівської сільських рад Броварського району.
Землекористувач – Державна резиденція Залісся. Площа – 13548,5 га.
Ландшафтний заказник загальнодержавного
значення «Дніпровсько-Деснянський». Створений Постановою Ради Міністрів УРСР від

25.02.1980 р. Розміщений у межиріччі Десни і
Дніпра у Вишгородському районі біля сіл Пірново, Вища Дубечня, Нижня Дубечня, Жукин,
Боденьки. Землекористувачі – ДП «Вище-Дубечанське лісове господарство», Жукинський
та Деснянський радгоспи. Площа – 1400 га.
Орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Журавлиний». Створений
Указом Президента України від 10.12.94 р.
№750/94. Розташований у Вишгородському районі біля с. Сувид. Землекористувач –
ВП НАУ «Боярська лісова дослідна станція».
Площа – 399,7 га.
Гідрологічний місцевого значення заказник
«Велеківське болото». Створений Рішенням 16 сесії 21 скликання від 10.03.94 р. Розташування: Семиполківської, Богданівської
сільських рад та Броварської міської ради,
Броварський район. Землекористувач – Державна резиденція Залісся. Площа – 773 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення
«Чернинський». Створений Рішенням Київської обласної ради від 21.10.10 р. №866-35-V.
Являє собою лісовий масив в міжріччі Дніпра
та Десни у адміністративних межах Сувидської сільської ради Вишгородського району.
Землекористувачем даної території є ДП «Вищедубечанське лісове господарство». Площа – 3134,3 га.
Орнітологічний заказник місцевого «Пірнівський». Створений Рішенням Київського
облвиконкому №5 від 12.01.1987 р. Розташований в межах Пірнівської сільської ради
Вишгородського району, в межах с. Пірнове.
Землекористувач – Пірнівська сільська рада.
Площа – 5 га.
Ландшафтний заказник місцевого значення «Зачарована Десна». Створений Рішенням Київської обласної ради від 08.10.2015 р.
Розташований в межах Сувидської, Воропаївської, Жукинської, Вищедубечанської, Нищедубечанської та Хотянівської сільських
рад Вижгородського району, а також Літочківської, Літківської, Рожнівської, Пухівської,
Зазимської та Погребської сільських рад
Броварського району. Землекористувач –
ДП «Вищедубечанське лісове господарство».
Площа – 2006 га.
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3.2. Проектовані території
природно-заповідного фонду
Науковцями було обґрунтовано створення
національного природного парку «Великий
бір» (22 000 га) з метою збереження тварин і
рослин більше 80 видів, занесених до Червоної книги України, а також поєднання в єдину
систему ландшафтного управління 5 територій природно-заповідного фонду: лісового
заказника загальнодержавного значення «Великий бір», лісових заказників місцевого значення «Богданівський», «Ушинський», «Воронізький», «Діброва». Однак, на теперішній час
Державне агентство лісових ресурсів України
та Державне підприємство «Шосткинське лісове господарство», землі якого пропонується включити до складу, парку не погоджують
його створення.
У 2008 р. Указом Президента України за №
1129 було підтримано ініціативу створення
національного природного парку «Подесення», який мав охопити всю незаповідану

заплаву р. Десна в межах України; його проектована площа становить 407 139,3 га, але
станом на 2014 рік парк не створено. Ведуться також роботи по створенню НПП «Шосткинський», проектована територія якого має
приєднатися до Мезинського НПП. Це дасть
змогу створити доволі велике і не менш
важливе природоохоронне ядро, ключовим
елементом якого стане заплава р. Десни з її
різноманітними інтразональними біотопами. Враховуючи територіальну близькість
національного природного парку «Деснянсько-Старогутський», усі три перераховані
існуючі та проектовані природно-заповідні
території стануть своєрідним природно-заповідним резерватом у межах Новгород-Сіверського Полісся і матимуть надзвичайно
важливе значення для збереження біорізноманіття середньої течії р. Десни та прилеглих територій Чернігівської й Сумської
областей.

3.3. Міжнародні природоохоронні території
Водно-болотні угіддя, що мають
міжнародне значення
З 1997 року в Україні є чинною Конвенція
про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином, як середовище існування водоплавних птахів (Рамсар,
02.02.1971). Кожна Договірна Сторона визначає придатні водно-болотні угіддя на своїй території для включення їх до Списку водно-болотних угідь міжнародного значення й сприяє
їхньому збереженню шляхом створення природних резерватів [1].
В Україні реалізацію національних зобов’я
зань перед Рамсарською конвенцією забезпечує Міністерство екології та природних
ресурсів України. Проте, чинними нормативно-правовими документами України не визна-

чено вимог щодо спеціального режиму охорони та використання водно-болотних угідь,
визначено лише загальні зобов’язання щодо
охорони та невиснажливого використання
цих територій. Україна зобов’язана здійснювати планування таким чином, щоб сприяти
захисту водно-болотних угідь, зокрема, шляхом надання цим територіям природно-заповідного статусу. Водно-болотні угіддя, які
не мають такого статусу, можуть охоронятися шляхом забезпечення дотримання належного режиму використання територій, щодо
яких законодавством встановлено природоохоронні обмеження – водоохоронних зон,
прибережних захисних смуг, басейнів та заплав малих річок [2].
В долині Десни розташовані два водно-болотних угіддя (рис. 3.3.1), (таб. 3.3.1).
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Таблиця 3.3.1
Водно-болотне угіддя

Площа, га

Заплава Десни
Desna River Floodplains

11 300

Заплава Десни між
м. Остер та с. Смолин
(проектоване)
Разом

22 000

Місце розташування

Природоохоронна
територія
Деснянсько-Старогутський національний
природний парк.

Середино-Будський район Сумської
області (біля сіл Нововасилівка,
Очкине, Журавка, Боровичі) і Новгород-Сіверського району Чернігівської
області (біля сіл Грем’яч, Камінь,
Кремський Бугор, Пушкарі, Рогівка).
Заплави Десни в Чернігівській області Міжрічинський регіональміж м. Остер на півдні та селами На- ний ландшафтний парк
динівка і Смолин на півночі.

33 300

Водно-болотне угіддя Заплава Десни з численними старицями, озерами, болотами й
заплавними лучними ділянками вкрите водною та прибережно-водною, болотною, чагарниковою, лучною та частково лісовою
рослинністю. Характеризується високою
збереженістю в природному стані, про що
свідчить зростання рідкісних видів рослин і
перебування тварин, занесених до Червоної
книги України.
Види, існування яких підтримує територія
та види із резолюції №6 (1998 р.) Бернської
конвенції: водяний горіх плаваючий (Trapa
natans) (Червона книга України), плавун
щитолистий (Nymphoides peltata) (Червона
книга України), сальвінія плаваюча (Salvinia
natans) (Червона книга України), пальчатокорінники Фукса (Dactylorhiza fuchsii)
(Червона книга України) та м’ясочервоний
(D. Incarnata) (Червона книга України),
верба Старке (Salix starkeana) (Червона книга України), латаття сніжно-біле
(Nymphaea candida), осока Гартмана (Carex
hartmanianae), гронянка багатороздільна
(Botrychium myltifidum); ссавці бобер (Castor
fiber) (1337), видра річкова (Lutra lutra)
(1355); птахи крижень (Anas platyrhynchos),
чирянка велика (Anas querquedula), попелюх
(Aythya ferina), деркач (Crex crex) (А122),
чайка (Vanellus vanellus), коловодник звичайний (Tringa totanus), баранці звичайний
(Gallinago gallinago) та великий (G. Media),
щеврик лучний (Anthus pratensis), плиска
жовта (Motacilla flava), очеретянка лучна
(Acrocephalus schoenobaenus), трав’янка
лучна (Saxicola rubetra), синьошийка
(Luscinia svecica), пірникози велика (Podiceps
cristatus) та чорно шия (P. nigricollis), бугай (Botaurus stellaris) (А021), бугайчик

(Ixobrychus minutus) (А022), пастушок (Rallus
aquaticus), погоничі звичайний (Porzana
porzana) (А119) та малий (P. Parva) (А120),
курочка водяна (Gallinula chloropus), лиска (Fulica atra), крячки чорний (Chilodonias
niger) (А197), білокрилий (C. leucopterus)
(А198) та білощокий (C. hybrida), очеретяний лунь (Circus aeroginosus), кобилочка
солов’їна (Locustella luscinioides), очеретянки ставкова (Acrocephalus scirpaceus) та велика (A. arundinaceus), ластівка берегова
(Riparia riparia), рибалочка (Alcedo atthis)
(A229), шилохвіст (Anas acuta), широконіска (A. Clypeata), мородунка (Xenus cinereus)
(А167), турухтан (Philomachus pugnax), грицик великий (Limosa limosa), пісочник малий (Charadrius dubius) мартин звичайний
(Larus ridibundus) та малий (L. minutus),
крячки річковий (Sterna hirundo) (А193) та
малий (S. аlbifrons) (А195), рідкісні в Україні
та Європі види птахів лелека чорний (Ciconia
nigra) (А030), скопа (Pandion haliaetus),
змієїд (Circaetus gallicus) (А080), орлан-білохвіст (Haliaeetus allbicilla), кулик-сорока
(Haematopus ostralegus), коловодник ставковий (Tringa stagnatilis); риби стерлядь
(Acipenser ruthenus), зустрічається марена
дніпровська (Barbus barbus borysthenicus),
мінога українська (Eudonthomyzon mariae)
види занесені до Червоної книги України,
підуст (Chondrostoma nasus), вугор європейський (Anquilla anquilla), йорж-носар (Acerina
acerina), плазуни черепаха болотяна (Emys
orbicularis) (1220), вуж звичайним (Natrix
natrix), мідянка (Coronella austriaca); земноводні тритон гребінчастий (Triturus cristatus)
(1166), жаби ставкова (Rana esculenta), озерна (R. Ridibunda), гостроморда (R. Terrestris),
ропуха зелена (Bufo viridis), п’явка медична
(Hirudo medicinalis) [3].
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Проектоване водно-болотне угіддя Заплава
Десни між м. Остер та с. Смолин. Значні площі угіддя займають справжні луки, знижені
ділянки рельєфу займають евтрофні болота,
є ліси вільхи чорної, у прирусловій частині заплави трапляються ліси з домінуванням тополь чорної та білої, трапляються розріджені
діброви з лучними та лісовими видами, надзаплавна тераса вкрита переважно сосновими лісами.
Види, існування яких підтримує територія
та види із резолюції №6 (1998 р.) Бернської конвенції: зозулинці жилкуватий
(Orchis nervulosa) (Червона книга України)
та болотний (O. рalustris) (Червона книга
України), пальчатокорінник м’ясочервоний
(Dactylorhiza incarnata) (Червона книга України), сальвінія плаваюча (Salvinia
natans) (Червона книга України), латаття
біле (Nymphaea alba), глечики жовті (Nuphar
lutea), півники сибірські (Iris sibirica), вужачка звичайна (Ophioglossum vulgatum), суниці мускусні (Fragaria moschata); ссавці видра
(Lutra lutra) (Червона книга України) (1355),
горностай (Mustela erminea) (Червона книга
України); птахи кулик-сорока (Haematopus
ostralegus) (Червона книга України), лелека чорний (Ciconia nigra) (Червона книга
України) (А030), підорлик великий (Aquila
clanga) (А090), змієїд (Circaetus gallicus)
(А080), орел-карлик (Hieraaetus pennatus)
(А092), балабан (Falco cherrug), деркач
(Crex crex) (А122), дупель (Gallinago media)
(А154), крячки річковий (Sterna hirundo)
(А193) і малий (S. аlbifrons) (А195), крячки
чорний (Chlidonias niger) (А197) і світлокрилий (C. leucopterus) (А198); земноводні квак-

ша (Hyla arborea), риби стерлядь (Acipenser
ruthenus) (Червона книга України) [4].

Території, що мають важливе значення
для птахів (Important bird areas)
Міжнародну програму Important bird areas
(IBA) започатковано природоохоронною
організацією Bird Life International, головним напрямом праці якої є збереження
птахів та їхніх природних середовищ. Програма створена для виявлення, моніторингу
й охорони всесвітньої мережі територій, що
мають важливе значення для птахів. В Україні ІВА Програму розпочато в 1996 році, [5]
на її території розташована 141 ІВА територія загальною площею 2 486 864 га. В світі
виділено більше 12 000 ІВА територій, однак лише 40 % з них мають охоронний статус, ІВА-програма не має засобів для надання охоронного статусу даним територіям,
їхня охорона може здійснюватися шляхом
оголошення їх територіями природно-заповідного фонду, а також об’єктами мережі
NATURA 2000 при вступі України до Європейського Союзу [6].
В долині Десни на території України розташовані чотири IBA території (рис. 3.3.2) (таблиця 3.3.2). ІВА-території межиріччя Дніпра
і Десни поєднуються з територіями Київське
водосховище й Дніпровсько-Тетерівське
мисливське господарство, на території Беларусі – з територією Заплава Дніпра Лоїв-Жари. На території Російської Федерації
в долині Десни розташовані угіддя Неруссо-Деснянський лісовий масив й Гаванські
дубові ліси.

Таблиця 3.3.2. Території, що мають важливе значення для птахів
в долині Десни та її приток
ІВА територія

Площа, га

Природоохонні території

Коротченківські луки

10 000

відсутні

Сосинський заказник

1500

гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Сосинський»

Бондарівське болото

6 400

гідрологічний заказник місцевого значення Бондарівське болото, Міжрічинський регіональний ландшафтний парк

Лісовий масив у межи
річчі Дніпра і Десни

120 000

Дніпровсько-Деснянський ландшафтний заказник національного
значення; Орнітологічний заказник «Журавлиний»; Гідрологічні
заказники «В’юнище», «Видра», «Кругле»

Всього

137 900
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Лісовий масив у межиріччі Дніпра і Десни
IBA № 020 представлений хвойно-широколистяними лісами з домінуваням сосни,
дуба, берези та вільхи, з евтрофними осоковими, осоково-гіпновими, вільховими та
мезотрофними березово-осоково-сфагновими болотяними масивами. Види птахів, існування яких підтримує територія та види із
резолюції №6 (1998 р.) Бернської конвенції:
лелека чорний (Ciconia nigra) (А030), орланбілохвіст (Haliaeetus albicilla), змієїд (Circaetus
gallicus) (А080), лунь лучний (Circus pygargus)
(А084), підорлики великий і малий (Aduila
clanga + pomarina) (А090, А089), орел-карлик
(Hieraaetus pennatus) (А092) [8].
Бондарівське болото IBA № 021. Види птахів,
існування яких підтримує територія та види із
резолюції №6 (1998 р.) Бернської конвенції:
змієїд (Circaetus gallicus) (А080), підорлик великий (Aduila clanga) (А090), лелека чорний
(Ciconia nigra) (А030) [8].
Коротченківські луки IBA № 022. Територія
розташована на острові, утвореному старим і
новим руслами річки Десни біля гирла р. Івотка
між селами Чулатово і Коротченкове в межах
Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл. і
Шосткинського р-ну Сумської обл. На острові
розташовується багатовидове колоніальне поселення водно-болотних та коловодних птахів.
Острів дещо витягнутий з півночі на південь
більше, ніж на 4 км вздовж течії р. Десна. Ширина острова становить близько 3 км. Найбільш
широка частина острова знаходиться в південній його третині. Від правого та лівого берегів
Десни острів відділяють широкі протоки. Це захищає його від надмірного випасання худоби
та інших форм антропогенного тиску. Більша
частина території острова викошується. Тут переважають лучні біотопи; значні площі займає
прибережно-водна та водна рослинність, хоча
співвідношення названих типів рослинності
в різних частинах острова суттєво змінюється.
Північна частина острова (верхня за течією)
підвищена й гривиста. Гриви тягнуться через
весь острів на південь у східній його частині.
Західна частина знижена і має численні широкі
стариці з плескатими берегами, вкритими вологими високотравними луками і болотами.
У східній частині розташовані окремі видовжені вузькі стариці та невеликі замкнуті зниження
з крутими берегами [9].

Фоновими видами є мартин звичайний (Larus
ridibundus), мартин малий (Larus minutus),
пірникоза чорношия (Podiceps nigricollis),
крячок білокрилий (Chlidonias leucopterus),
крячок білощокий (Chlidonias hybrida), грицик
великий (Limosa limosa), коловодник звичайний (Tringa totanus), чайка (Vanellus vanellus),
чирянка велика (Аnas querquerdula), крижень
(Аnаs platyrhynchos), деркач (Сrex crex) та ін.
Із рідкісних та зникаючих тут гніздяться чернь
білоока (Aythya nyroca) та коловодник ставковий (Tringa stagnatilis), занесені до Червоної книги України. У значній кількості на Коротченківських луках оселяється регіонально
рідкісний кулик північного походження – турухтан (Philomachus pugnax). В цілому на ділянці гніздиться 51 вид птахів (Клестов М. Л.,
Гаврись Г. Г., Кузьменко Ю. В., Новік В. В.
Нарис фауни хребетних проектованого національного природного парку «Деснянсько-Старогутський». // Актуальні проблеми
створення Деснянсько-Старогутського національного природного парку та перспективи
їх вирішення. Матеріали науково-практичного семінару (Середина-Буда, 19-20 листопада
1997 р.). – КИЇВ, 1998. – 103 с.). Острів у різні
роки населяють: деркач – 200–250 пар, дупель – 6–20 пар, веретенник великий – 60–120
пар, травник – 200–300 пар, малий мартин
150–570 пар, крячок білощокий – 40–300 пар,
кобилочка солов’їна (Locustella luscinioides) –
80–120 пар [10].
Види птахів, існування яких підтримує територія та види із резолюції №6 (1998 р.)
Бернської конвенції: лунь степовий (Circus
macrourus) (А083), деркач (Crex crex) (А122),
баранець великий (Gallinago media) (А154),
грицик великий (Limosa limosa), коловодник
звичайний (Tringa totanus), мартин малий
(Larus minutus), крячок білощокий (Chlidonias
hybridus), кобилочка солов’їна (Locustella
luscinoides) [8].
Сосинський заказник ІВА № 133 – осоковий
та очеретово-осоковий болотний масив
у межиріччі річок Десна і Остер, в основному осушений. Види птахів, існування яких
підтримує територія та види із резолюції
№6 (1998 р.) Бернської конвенції: бугай
(Botaurus stellaris) (А021), крячок білокрилий (Chlidonias leucopterus) (А198), крячок
чорний (Chlidonias niger) (А197) [11].
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3.4. Державні плани заповідання в басейні Десни
Постановою Верховної Ради України від
22.09.1994 №177/94-ВР «Про Програму перспективного розвитку заповідної справи
в Україні» вперше для України затверджені
показники заповідності. Так у ст. 3 було передбачено: «Оптимізація мережі територій
та об’єктів ПЗФ, подальший розвиток заповідної справи в Україні мають бути забезпечені на основі вирішення таких першочергових завдань: (...)збільшення площі територій
та об’єктів ПЗФ як важливого інтегрального
екологічного показника до 2000 року в цілому в Україні до 3-4, а в окремих регіонах – до
9-10 відсотків, забезпечення репрезентативності ПЗФ за флористичною, ценотичною,
фауністичною, геологічною, грунтознавчою,
ландшафтною та іншими екологічними ознаками».
У 2000 році Законом України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі на 2000-2015 роки»
[1] (надалі – ЗУ «Про екомережу») відмічено збільшення частки заповідності в Україні:
«Станом на 1 вересня 2000 року природно-заповідний фонд України включає біосферні та
природні заповідники, національні природні

парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища,
ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальною площею близько
2,4 млн. гектарів, або 4 відсотків території
країни». У Додатку 2 цього Закону визначено
завдання для розвитку заповідної справи: до
2015 року площа ПЗФ України повинна становити 10,4 %.
Одночасно ЗУ «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України
на період до 2020 року» [2] (надалі – ЗУ «Про
стратегію екополітики») зазначає, що «Частка природно-заповідних територій в Україні є
недостатньою і залишається значно меншою,
ніж у більшості країн Європи, де площі, зайняті
під природно-заповідні території, становлять
у середньому 15 відсотків».
Ціллю 5 ЗУ «Про стратегію екополітики» визначено, що завданнями у сфері припинення
втрат біотичного та ландшафтного різноманіття і формування екомережі є доведення
до 2015 року площі національної екомережі
до рівня (41 % території країни), необхідного

~ 120 ~

Існуючі та проектовані природоохоронні території

для забезпечення екологічної безпеки країни,
запровадження системи природоохоронних
заходів збереження біо- та ландшафтного
різноманіття, розширення площі природнозаповідного фонду до 10 відсотків від загальної території країни у 2015 році, та до 15 відсотків – у 2020 році.
Відповідно до Указу Президента України від
23 травня 2005 року № 838/2005 «Про заходи щодо подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні» є рішення «визнати розвиток природно-заповідної справи на
основі системного врахування природоохоронних, економічних, соціальних та інших інтересів суспільства, а також міжнародних
зобов’язань держави одним з найважливіших
пріоритетів довгострокової державної політики України».
Відповідно до Указу Президента України від 14
серпня 2009 року № 611/2009 «Про додаткові
заходи щодо розвитку природно-заповідної
справи в Україні» в законодавстві щодо природно-заповідного фонду мають відбутись
суттєві зміни, зокрема затвердження загальнодержавної цільової програми розвитку
заповідної справи (отже, і цільового фінансування ПЗФ). Цей Указ також передбачає
створення нових територій ПЗФ, у тому числі
на землях оборони, що використовуються не
за призначенням.
Постановою Кабінету Міністрів України (КМУ)
від 6 серпня 2014 року № 385 було затверджено Державну Стратегію регіонального розвитку України на період до 2020 року. У Стратегії
йдеться про те, що підвищення ефективності,
використання внутрішніх факторів розвитку
регіонів здійснюватиметься шляхом виконання таких завдань:
−− збереження в регіонах біотичного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних
ресурсів, формування національної екомережі;

−− визначення економічного механізму стимулювання розвитку природно-заповідного
фонду України;
−− підвищення рівня обізнаності населення
щодо цінностей територій та об’єктів природно-заповідного фонду і залучення населення до управління ними;
−− збереження історико-культурних цінностей
та природної спадщини, забезпечення в регіонах доступності до культурної та природної спадщини.
Вищезазначений документ також вказує,
що до 2017 року в Україні має бути створено
6733 тис. га ПЗФ, а до 2021 року – 9095 тис.
га. Частка ПЗФ повинна становити на 1 січня
2017 року – 11 % і на початок січня 2021 року –
15 % від площі держави. Дані показники деталізовані в розрізі областей. Отже, вищевказана Програма вперше в історії України
затверджує нормативні показники заповідності для окремих областей.

Показники існуючої та проектованої
заповідності відповідно до Державної
програми регіонального розвитку
України на період до 2020 року
Площа земель природно-заповідного фонду
(тис. гектарів)
Станом
на 1 січня
2013 р.

Станом
на 1 січня
2017 р.

Станом
на 1 січня
2021 р.

Україна

3655,5

6733

9095,1

Сумська

176,2

357,5

429

Чернігівська

244,7

452,7

617,3

Назва регіону

Питома вага площі природно-заповідного
фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці (відсотків)
Станом
на 1 січня
2013 р.

Станом
на 1 січня
2017 р.

Станом
на 1 січня
2021 р.

Україна

6,1

11

15

Сумська

7,4

15

18

Чернігівська

7,7

14,2

19,4

Назва регіону

−− раціональне використання рекреаційних
ресурсів територій та об’єктів природнозаповідного фонду для формування економічного середовища та розвитку сфери зайнятості населення в регіонах;
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Території, зарезервовані
для заповідання
Практика резервування територій для подальшого заповідання започаткована в 1992 році з
прийняттям ЗУ «Про ПЗФ» (надалі в цьому підрозділі – Закон). Ст. 55 Закону передбачає, що
резервування територій з метою подальшого
заповідання здійснюється, щоб не допустити
знищення або руйнування в результаті господарської діяльності цінних для заповідання
природних територій та об’єктів до прийняття у встановленому порядку рішень про організацію чи оголошення територій та об’єктів
природно-заповідного фонду і виділення необхідних для цього коштів. Території, що резервуються з метою наступного заповідання,
залишаються у віданні їхніх землевласників та
землекористувачів і використовуються за цільовим призначенням з дотриманням особливих вимог охорони навколишнього природного середовища, що визначаються рішеннями
про резервування.
Першим нормативним актом, що затверджує
переліки територій, зарезервованих для подальшого заповідання, є Указ Президента
України «Про резервування для наступного
заповідання цінних природних територій» від
10.03.1994 № 79 (надалі – Указ «Про резервування»). Після нього було прийнято ще 8 рішень державного рівня, якими в різні роки
затверджувались переліки цінних природних
територій, зарезервованих для заповідання.
Більша частина територій, зарезервованих на
державному рівні, на сьогоднішній день вже
заповідані.
Оголошення
зарезервованих
територій
об’єктами природно-заповідного фонду є одним з першочергових заходів для розширення мережі природно-заповідного фонду
У 1994 році вийшов Указ Президента України
«Про резервування для наступного заповідання
цінних природних територій» [3], що є, в своєму роді, взірцевим Указом Президента про резервування територій під заповідання. У тексті
указу йдеться про те, що з метою збереження
цінних природних комплексів та об’єктів, генофонду тваринного і рослинного світу, місцезнаходжень рідкісних і таких, що перебувають
під загрозою зникнення, видів тварин і рослин

та поліпшення умов для задоволення рекреаційних потреб населення, ухвалено затвердити Перелік цінних природних територій, що
резервуються для першочергової організації
у 1994-1996 роках нових та розширення існуючих природних заповідників, національних природних парків, заказників і пам’яток природи
загальнодержавного значення.
Більшість передбачених Указом проекторваних об’єктів ПЗФ створено практично на тій
же площі, якій було заплановано. Разом з тим,
НПП «Нижньодністровський» створений втричі більшим від проектованих меж; НПП «Деснянсько-Старогутський» – вдвічі більшим. При
цьому ряд територій, зарезервованих Указом, взагалі не створені, наприклад – Заказник «Крехаївські луки» на Десні.
Надихнувшись реалізацією попередніх пропозицій в Указі Президента 1994 року, група авторів (Руденко Л., Шевченко Л., Ющенко О.)
вже у 1995 році публікують наступний перелік
проектованих заповідників, які на думку авторів, характеризуються типовими та унікальними екосистемами, які не представлені в мережі ПЗФ загальнодержавного значення [4].
Серед таких пропозицій домінують ідеї заповідання в басейні Десни. Наводимо фрагмент
таких пропозицій:
Природні заповідники, запропоновані
авторами

Перелюбський
(Чернігівська обл)
Старогутянський
(Сумська обл)
Середньосеймський (Сумська
обл)
Сосницький
(Чернігівська обл)
Великомихайлівський (Сумська
обл)

Площа

Що створено

35 000 Не створено
1200
2000

НПП «ДеснянськоСтарогутський»
РЛП «Середньосеймський»

5000

Не створено

3000

Не створено

54000

Не створено

25 000

Створено

32 000

Створено

Національні
природні парки

Деснянський
(Чернігівська обл)
Ічнянський
(Чернігівська обл)
Мезинський
0(Чернігівська обл.)
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Більшість пропозицій, на жаль, не реалізована досі. Відомі інші пропозиції, натхненні першим масштабним заповіданням в незалежній
Україні. У 1994 році Семеніхіна та В. І. Семеніхін
пропонують створення нових обєктів ПЗФ в долині р. Десна та підвищення рангу деяких існуючих [5]. Інші автори пропонують оголошення
окремих заповідних територій [6].
Деякі пропозиції були закріплені і законодавчо.
Так Указ Президента від 27 серпня 2008 року
№ 774/2008 «Про невідкладні заходи щодо
розширення мережі національних природних
парків» [7] передбачає створення НПП «Середньосеймський», який не створено досі.
Важливо відмітити, що значною мірою лишаються нереалізованими і регіональні плаЗарезервовано

Площа

Заказник «Прудищаський»
ПЗ «Старогутський»
Заказник «Банний яр» (розширення)
РЛП «Сеймський»
Заказник «Саївський»
Заказник «Голубців»
Заказник «Підліснівський»
Заказник «Садівський»
Заказник «Вільшанківський»
Заказник «Могрицький»
ППСПМ Сумського педінституту ім. А. С. Макаренка до категорії ботанічного саду

2538
7213
384
60 000
9,5
16
20
7,2
132,4
15,2
4,5

Рішенням Сумської обласної ради від
25.07.2008 затверджено Комплексну програму охорони навколишнього природного
середовища Сумської області до 2015 року,
яка включає розділ, присвячений заповідній
Зарезервовано

Пам’ятка природи
«Білопільські відслонення»
Пам’ятка природи «Лухтівська»
Заказник «Прохідна долина
річок Ромен і Терен»
Заказник «Могильчин»
Заказник «Гусаків гай»
Пам’яткаприроди «Зартий»
Заказник «Болотівський»
Заказник «Тернівський», розширення
Заказник «Юрське болото»
Заказник «Родіонівський»
Заказник «Вікторівський»
Заказник «Звенигородок»

ни перспективного заповідання. Рішенням
Сумської обласної ради від 13.10.1994 «Про
резервування для наступного заповідання
цінних природних територій» та рішенням
від 30.03.1995 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 13.10.1994 «Про
резервування для наступного заповідання
цінних природних територій» частина територій області зарезервована під заповідання [8]. Проте обласна рада сьогодні не
володіє цими рішеннями, оскільки рішення
облради за період до 31.12.2000. передані
до державного архіву Сумської області [9].
Відповідно, виконання вказаного рішення
зупинено. Разом з тим, з матеріалів Державного архіву Сумської області відомо,
які об’єкти було зарезервовано вказаними
рішеннями [10].
Створено

Заказник «Прудищаський»
НПП «Деснянсько-Старогутський»
Не розширено
РЛП «Сеймський»
Заказник «Саївський»
Заказник «Голубців»
Заказник «Підліснівський»
Не створено
Заказник «Вільшанківський»
Не створено
Переведено

Площа

2538
16215,1
98 857,9
9,5
16
20
132,4
5,0

справі [11] та План створення та розширення території об’єктів природно-заповідного
фонду місцевого значення в Сумській області на період до 2015 року (Додаток 8 – 110 територій).

Площа, га

Створено

Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
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Зарезервовано

Заказник «Клевенський»
Заказник «Сарнавщина»
Заповідне урочище «Осокове»
Заказник «Мельнянський-1»
Заказник «Мельнянський-2»
Заказник «Вовчик»
Заказник «Козацький»
Заказник «Хижківський»
Заказник «В’язівський»
Заказник «Гружчанський»
Заказник «Шпитове»
Заказник «Урочище Боромля»,
розширення території і зміна категорії
пам’ятки природи на заказник
Пам’ятка природи «Кросна»
Заказник «Миропільський», розширення
Заказник «Олександрійський», розширення
Заказник «Шевців»
Заказник «Біликів»
Заказник «Одрина»
Заказник «Окіп»
Заказник «Довжик»
Заказник «Думівський»
Пам’ятка природи «Глибока»
Пам’ятка природи
«Липова алея Харитоненків»
Заказник «Реутинський»
Заказник «Подолівський»
Заказник «Артюхівський»
Заказник «Єдновщина»
Заказник «Отрохове»
Заказник «Голоківщина»
Заказник «Гаї»
Заказник «Піротчинські болота»
Заказник «Любитівський»
Заказник «Червоноранківський»
Заказник «Кочубеївський», оптимізація
території заказників «Кочубеївський»,
«Ретинський»
Заказник «Ракита»
Заказник «Мутинський-2»
Заказник «Оленкин»
Пам’ятка природи «Алея письменників»
Заказник «Грушевський»
Заказник «Бобрицький», розширення
Заказник «Довге»
Заказник «Пристайлівський»
Заказник «Лозовогрушевий»
Заказник «Куданівське болото»
Заказник «Курганський»
Заказник «Семиверстне», розширення

Площа, га

Створено

Площа, га

Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено

Пам’ятка природи «Кросна»
Не створено
Не створено
Заказник «Шевців»
Заказник «Біликів»
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Пам’ятка природи «Глибока»
Не створено

5,6

96
50,5

5,9

Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено

Заказник «Ракита»
Не створено
Заказник «Оленкин»*
Пам’ятка природи «Алея письменників»
Заказник «Грушевський»**
Не створено
Заказник «Довге»**
Заказник «Пристайлівський»**
Заказник «Лозовогрушевий»**
Не створено
Не створено
Не створено
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21
99,2
0,2
33,5
64,0
37,8
44
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Зарезервовано

Заказник «Верхньохорольський»
Заказник «Русанівський», розширення
Заказник «Гульбище»
Заказник «Верхньосульський», розширення
Заказник «Коровинський»
Заказник «Чаплина»
Пам’ятка природи «Валун у с. Хоружівка»
Пам’ятка природи «Мамонтове»
Пам’ятка природи
«Криниця графа Головкіна»
Пам’ятка природи «Криницябіля
с. Коритище»,
Пам’ятка природи «Корінська дача»
Заказник «В’юнний»
Заказник «Синє озеро»
Заказник «Засульський», розширення
Заказник «Три дуби»
Пам’ятка природи «Калнишевий гай»
Пам’ятка природи «Чеберяків валун»
Заказник «Новогребельський»
Заказник «Ведмежівський»
Пам’ятка природи «Дуби Вікашевича»
Пам’ятка природи «Скіфськікургани»
Заказник «Ворожбянський», розширення
Пам’ятка природи «Дуби на озері Чеха»
Пам’ятка природи «Дуб Суханова»
Заказник «Крейдяна гора»
Пам’ятка природи «Лучанський розріз»
Заказник «Мирщина»
Заказник «Дубова корна»
Пам’ятка природи «Пигарівська»
Пам’ятка природи «Рудня»
Заказник «Чемеричне»
Заказник «Журавлеве»
Заказник «Уралівський»
Заказник «Журавський»
Пам’ятка природи «Страусове перо»
Заказник «Гутко-Ожинка»
Заказник «Мирщина»
Пам’ятка природи «Грабовий гай»
Заповідне урочище «Валентинове»
Пам’ятка природи «Свеський гай»
Пам’ятка природи «Дібрівська»
Заказник «Івотський»
Заказник «Глазівський»
«Глибнянський», розширення території
заповідного однойменного урочища і
зміна категорії на заказник
«Слобожанський»
РЛП «Псел»

Площа, га

Створено

Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Заказник «Коровинський»
Не створено
Не створено
Пам’ятка природи «Мамонтове»
Не створено

Площа, га

65,5

0,1

Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Заказник «Новогребельський»
Заказник «Ведмежівський»
Не створено
Не створено
Заказник «Ворожбянський»
Не створено
Пам’яткаприроди «Дуб Суханова»
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
25 000
20 000

Не створено
Не створено

* – входить до складу РЛП «Сеймський»
** – входять до складу заповідника «Михайлівська цілина»
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447
71,2

2948
0,04

Обґрунтування створення охоронної природно-історичної зони «Подесення»

Загалом заплановано створення 94 нових територій ПЗФ і розширення 11 існуючих. Станом
на 1.09.2013 створено 14 (з них 5 входять до
складу більших об’єктів ПЗФ) та розширено
одну територію [12].
Зарезервовано

Площа, га

ПЗ «Михайлівська цілина»
БЗ «Подесення»
БЗ «Ворскла»
НПП «Сеймський»
НПП «Верхньосульський»
ПЗ «Банний яр»
ППСПМ «Трудове братство Н. Н. Неплюєва»
БПП «Олине болото»
НПП «Шосткинський»

1500
30 000
35 000
53 000
30 000
4000
45
11
11 000

Таким чином, на Сумщині лишаються зарезервованими, та досі не створені такі території:
об’єкти загальнодержавного значення: БЗ «Подесення» (30000 га), БЗ «Ворскла» (35000 га),
НПП «Верхньосульський» (30000 га), ПЗ «Банний яр» (4000 га), ППСПМ «Трудове братство Н.
Н. Неплюєва» (45 га), БПП «Олине болото» (11 га),
НПП «Шосткинський» (11000 га) та місцевогозначення: пам’яткиприроди «Білопільські відслонення», «Зартий», «Лухтівська», «Липова алея
Харитоненків», «Валун у с. Хоружівка», «Криниця
графа Головкіна», «Криниця біля с. Коритище»,
«Корінська дача», «Калнишевий гай», «Чеберяків
валун», «Дуби Вікашевича», «Скіфські кургани»,
«Дуби на озері Чеха», «Лучанський розріз», «Пигарівська», «Рудня», «Страусове перо», «Грабовий гай», «Свеський гай», «Дібрівська», заповідні
урочища «Осокове», «Валентинове», заказники
«Прохідна долина річок Ромен і Терен», «Могильчин», «Гусаків гай», «Болотівський», «Юрське болото», «Родіонівський», «Вікторівський»,
«Звенигородок», «Клевенський», «Сарнавщина»,
«Мельнянський-1», «Мельнянський-2», «Вовчик»,
«Козацький», «Хижківський», «В’язівський»,
Зарезервовано

НПП «Ічнянський»
НПП «Мезинський»
НПП «Дніпровський»
НПП «Деснянський»
ПЗ «Сновський»
Заказник «Острів»
Заказник «Крехаївські луки»
Заказник «Коротченківострів»
Заказник «Діброва»
ГЛПП «Монастирське»
ЗУ «Трилещина»

Також Програма створення та розширення
території об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення в Сумській
області на період до 2015 року (Додаток 9 –
12 територій).
Створено

ПЗ «Михайлівська цілина»
Не створено
Не створено
РЛП «Сеймський»
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено
Не створено

882,9

98 857,9

«Гружчанський», «Шпитове», «Одрина», «Окіп»,
«Довжик», «Думівський», «Реутинський», «Подолівський», «Артюхівський», «Єдновщина»,
«Отрохове», «Голоківщина», «Гаї», «Піротчинські болота», «Любитівський», «Червоноранківський», «Мутинський-2», «Куданівське болото»,
«Курганський», «Верхньохорольський», «Гульбище», «Чаплина», «В’юнний», «Синє озеро»,
«Три дуби», «Крейдяна гора», «Мирщина», «Дубова корна», «Чемеричне», «Журавлеве», «Уралівський», «Журавський», «Слобожанський»,
«Мирщина», «Івотський», «Глазівський», «ГуткоОжинка», РЛП «Псел» та розширеннязаказників
«Засульський», «Тернівський», «Урочище Боромля», «Миропільський», «Олександрійський», «Бобрицький», «Кочубеївський», «Семиверстне»,
«Русанівський», «Верхньосульський», «Глибнянський»; заказники «Могрицький», «Садівський»
та «Банний яр» (розширення).
Програмою формування національної екомережі у Чернігівській області на 2003-2015 роки
передбачено створення 11 територій ПЗФ загальнодержавного та місцевого значення [13].

Площа, га

9600
31 200
55 000
54 000
30 000
455
200
1000
2
50
400

Площа, га

Створено

НПП «Ічнянський»
НПП «Мезинський»
Не створено
Не створено
Не створено
Заказник «Острів»
Не створено
Не створено
Заказник «Діброва»
Не створено
Не створено
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Площа, га

9665,8
31035,2

170,5

2
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Аналізуючи вказаний перелік, бачимо, що
частина територій дублюють рішення щодо
резервування, прийняті раніше на загальнодержавному рівні. З усіх територій створено лише національні парки «Ічнянський»
і «Мезинський» та заказники «Острів» і «Діброва».
Таким чином, на Чернігівщині лишаються нествореними такі зарезервовані для заповіда-

ння території: національні парки «Дніпровський», «Деснянський», природний заповідник
«Сновський», «Крехаївські луки», «Коротченків острів», пам’ятка природи «Монастирське»
та заповідне урочище «Трилещина».
Створення потужного заповідного об’єкту
в долинах річок басейну Десни дозволить значною мірою компенсувати невиконані наміри
заповідання.
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3.5. Території Natura 2000 та Смарагдової мережі
Створення Смарагдової мережі (Emerald
Network) ініційоване Конвенцією про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція)
1979 р. Ця мережа має поєднати території
особливого природоохоронного значення
(Areas of Special Conservation Interest) – місця
існування рідкісних тварин та зростання рослин, (переліки видів яких наведено в Резолюціях № 6 і № 4 Конвенції) в країнах, які не є
членами Європейського Союзу. На сучасному
етапі ця мережа в Україні є лише «на папері»,
але території Смарагдової мережі при вступі
країни до Євросоюзу набувають статусу територій NATURA 2000. Разом ці мережі склада-

ють ядро Загальноєвропейської екомережі
(Pan European Econetwork).
Мережа NATURA 2000 розробляється на правовій основі Оселищної (Habitats Directive) 92/43/
EEC та Пташиної (Birds Directive) 2009/147/ЄС
Директив, які передбачають створення мережі
спеціальних природоохоронних територій для
птахів (Special Protection Areas (SPAs) for birds)
і спеціальних природоохоронних територій
для збереження інших видів та оселищ (Special
Areas of Conservation (SACs) to be designated
for other species, and for habitats) [1]. Оселищні та пташині території можуть накладатися
у просторі.
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На виконання положень Бернської конвенції
Україна здійснює роботи щодо розбудови
Смарагдової мережі. Провідною організацією, яка відповідає за розбудову мережі, є
Міністерство екології та природних ресурсів.
Станом на січень 2015 року 151 об’єкт отримав статус об’єктів-кандидатів. Ще 18 об’єктів
було подано на розгляд до комітету Бернської
конвенції. Дані щодо цих об’єктів містяться на
сайті http://rod.eionet.europa.eu/, однак вони
не відкриті для широкого доступу.
Території Смарагдової мережі та NATURA
2000 визначаються на основі біогеографічного підходу. На європейському континенті
виділяють арктичний, середземноморський,
мікронезійський, альпійський, атлантичний,
конти-нентальний, бореальний, чорноморський, анатолійський, панонський, степовий
регіони. Районування розроблено Directorate
of Culture and Cultural and Natural Heritage
в співпраці з Marc Roekaerts. Однак на території України не було виділено чорноморського
регіону, що потребує більш детального розгляду цього питання науковцями.
Межі територій проводяться відповідно до
меж поширення видів і типів оселищ на основі наукових досліджень, без погодження
із землевласниками та землекористувачами (приклад – справа в Європейському Суді
№ 362/06 P [2]). Питання землекористування
розглядається пізніше, на етапі розробки планів охорони територій на 10 та 20 років. Однак
це рішення дійсне та обов’язкове тільки для
країн-членів Європейського Союзу.
Мережа не прив’язана до заповідних територій, вони можуть входити до неї, як території,
на яких наявні види та оселища, і де встановлений заповідний режим зберігається. Всі національні парки Польщі, наприклад, увійшли
до мережі NATURA 2000. Території NATURA
2000 в Польщі є однією з категорій природоохоронних об’єктів відповідно до «Закону
про охорону природи» («Ustawa o ochronie
przyrody») від 16 квітня 2004 року.
Територіям, важливим для птахів (Important
Bird Areas), автоматично надається статус
пташиних територій NATURA 2000, в Смарагдову мережу входять території, на яких наявні види, занесені до списків Резолюції № 6

Бернської конвенції. В Україні ІВА Програму
розпочато в 1996 році, [3] на її території розташована 141 ІВА територія, загальною площею
2 486 864 га. Однак на даний момент у країні
ІВА-програма не має засобів для надання охоронного статусу цим територіям, їхня охорона може здійснюватися шляхом оголошення
їх територіями природно-заповідного фонду.
Території, важливі для рослин (Important Plant
Areas), можуть входити до Смарагдової мережі
та NATURA 2000 за наявності на них типів оселищ, що охороняються Бернською конвенцією.

Перспективи включення долини Десни
до Смарагдової мережі
В долині Десни на території України розташовані чотири IBA території площею 137 900 га:
Коротченківські луки, Сосинський заказник,
Бондарівське болото та Лісовий масив у межиріччі Дніпра і Десни. На цих територіях наявні види птахів, наведених у переліку Резолюції
№ 6 Бернської конвенції. Світова база даних
IBA міститься на сайті http://www.birdlife.org/
datazone/site/search, карта на сайті http://www.
birdlife.org/datazone/geomap.php?r=i&c=219.
Водно-болотним угіддям міжнародного значення автоматично не надається статус територій Смарагдової мережі та NATURA 2000.
В долині Десни організацією «Інтерекоцентр»
обгрунтвано створення 6 територій Смарагдової мережі (рис. 3.5.1): Міжрічинскьий
регіональний ландшафтний парк, Заказник
«Сосинський», Заказник «Макошинський»,
Мезинський національний природний парк,
Заказник «Богданівський», Національний природний парк «Деснянсько-Старогутський» [4],
однак вони не охоплюють всієї долини та обґрунтовані за принципом існування територій
природно-заповідного фонду.
Аналіз поширення видів та оселищ довів, що
в долині Десни має бути створена єдина територія (рис. 3.5.2). Її заповідання як одного
цілісного об’єкта неможливе через недосконалу систему погодження створення об’єктів
природно-заповідного фонду із землевласниками та землекористувачами. Обґрунтування
створення національного природного парку
«Подесення» було подано у 2008 р., однак
досі не втілено в життя.
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У 2015 р. природоохоронці розпочали роботу
з обґрунтування створення в долині Десни території Смарагдової мережі з метою набуття
нею статусу NATURA 2000 при вступі України
до Європейського Союзу. Також пропонується створити території в долинах приток Десни – Сейму і Снова. Прикладом створення територій NATURA 2000 в долинах річок можуть
слугувати території в долинах Одри, Вісли і
Західного Бугу в Польщі (рис. 3.5.3-3.5.4).
З жовтня 2015 року заради збереження природи
в Україні на волонтерських засадах створюється
база даних птахів з метою обґрунтування створення Смарагдової мережі та мережі NATURA
2000На території України поширені птахи 121
виду з переліків Резолюції № 6 Бернської конвенції. За отриманими даними для кожної території заповнюється Стандартна форма даних
для територій особливого природоохоронного
значення (Standard data entry form for areas of
special conservation interest), яка подається до
European Topic Center on Biological Diversity та
до Бюро Бернської конвенції, а також проходить процедуру розгляду на біогеографічному
семінарі. Для подачі форми для створення території NATURA 2000 для країн-членів Європейського Союзу діє стандартна процедура.

Види тварин із резолюції №6 (1998 р.)
Бернської конвенції, існування яких
підтримує територія Деснянського
екокоридору
Дозорець-імператор (Anax imperator).
Плавунець широкий (Dytiscus latissimus).
Вусач мускусний (Aromia moschata).
Вусач великий дубовий (Cerambyx cerdo).
Жук-самітник (Osmoderma eremita + O. Barnabita).
Пасмовець тополевий (Limenitis populi).
Райдужниця велика (Apatura iris).
Скопа (Pandion haliaetus): ключова територія –
долина Десни на межі Чернігівської та Сумської областей, долина р. Знобівка та лісові
масиви на півночі Сумської області (НПП «Деснянсько-Старогутський»).

Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla): ключова
територія – долина Десни, перш за все – нижче м. Чернігів. Для збереження виду слід заборонити проведення суцільних та вибіркових
рубок (за винятком видалення бурелому) у лісах, старших за 100 років.
Лунь польовий (Circus cyaneus): ключові території – лучні заплави долин Десни, Снова,
меншою мірою – Сейму. Для збереження популяції виду слід заборонити меліорацію у заплавах цих річок, а також на верхових і перехідних болотах у басейні Снова, Знобівки та
Івотки. Заборонити оранку заплавних лук, випалювання сухої трави.
Підорлик малий (Aquila pomarina): ключова територія – долина Десни, перш за все – нижче
м. Чернігів, а також долини річок Знобівка, Івотка, Снов, та Десни вище м. Новгород-Сіверський
та між смт. Короп і м. Новгород-Сіверський. Для
збереження виду слід заборонити проведення
суцільних та вибіркових рубок (за винятком видалення бурелому) у лісах, старших за 100 років.
Підорлик великий (A. clanga): ключова територія – долина Десни, перш за все – нижче м. Чернігів, а також долини річок Знобівки, Івотки, Снові, та Десни вище м. Новгород-Сіверський та між
смт. Короп і м. Новгород-Сіверський. Для збереження виду слід заборонити проведення суцільних та вибіркових рубок (за винятком видалення бурелому) у лісах, старших за 100 років.
Тетерук (Lyrurus tetrix): ключові території –
великі лісові масиви із верховими та перехідними болотами. Основні заходи збереження
виду: заборонити проведення суцільних рубок у старих лісах (віком від 90 років), а також
у всіх лісах у 1-км смузі навколо верхових та
перехідних боліт, площа яких становить 100 га
та більше. Заборонити меліорацію заплавних,
верхових та перехідних боліт.
Глушець (Tetrao urogallus): ключові території –
великі лісові масиви із верховими та перехідними болотами. Основні заходи збереження
виду: заборонити проведення суцільних рубок у старих лісах (віком від 90 років), а також
у всіх лісах у 1-км смузі навколо верхових та
перехідних боліт, площа яких становить 100 га
та більше. Заборонити меліорацію заплавних,
верхових та перехідних боліт.
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Орябок (Tetrastes = Bonasia bonasia): ключові
території – великі лісові масиви із верховими
та перехідними болотами. Основні заходи
збереження виду: заборонити проведення суцільних рубок у старих лісах (віком від 90 років), а також у всіх лісах у 1-км смузі навколо
верхових та перехідних боліт, площа яких становить 100 га та більше. Заборонити меліорацію заплавних, верхових та перехідних боліт.
Баранець великий (Gallinago media): вид, поширення якого в Україні б.ч. обмежене басейном
Десни. Характерний біотоп виду – заболочені
луки, низькотравні (осокові) болота. Такий тип
біотопу зустрічається саме в долині р. Десна та
Сейм. Для збереження виду слід заборонити
меліорацію, винести в натуру місця гніздування і запровадити навколо гнізд режим пізнього
сінокосіння та заборонити випасання худоби
(саме в місці розташування гнізд!).
Пугач (Bubo bubo): гніздиться поблизу великих верхових та перехідних боліт (від 100 га).
Сичик-горобець (Glaucidium passerinum): рідкісний вид, гніздиться в лісах, переважно старих мішаних, поблизу верхових та перехідних
боліт, а також великих заболочених лук долини Десни. Для збереження виду слід заборонити суцільні рубки та видалення дуплистих
дерев (перш за все – з дуплами дятлів) у лісах
віком від 80 років, а вибіркові рубки проводити у період між 1 липня та 1 березня.
Сич волохатий (Aegolius funereus): рідкісний вид,
гніздиться в лісах, переважно старих мішаних,
поблизу верхових та перехідних боліт, а також
великих заболочених лук долини Десни. Ключові території: долина Десни вище м. Новгород-Сіверський, басейн р. Івотка та Знобівка, долина
та увесь басейн р. Снов. Для збереження виду
слід заборонити суцільні рубки та видалення дуплистих дерев (перш за все – з дуплами дятлів)
у лісах віком від 80 років, а вибіркові рубки проводити у період між 1 липня та 1 березня.

Сорокопуд сірий (Lanius excubitor): рідкісний
вид, зустрічається на південній межі ареалу.
Ключові території – заплави річок Снов, Десна,
Сейм, Остер, а також долина Знобівки та прилеглі до неї масиви перехідних та верхових
боліт на напіввідкритих та відкритих ділянках.
Для збереження виду слід контролювати вимоги щодо неприпустимості випалювання
рослинності, заборонити меліорацію зазначених річкових заплав, а також усіх масивів верхових та перехідних боліт площею від 10 га.
Очеретянка прудка (Acrocephalus paludicola).
Заєць-біляк (Lepus timidus): рідкісний вид,
в межах України поширений майже цілком
в басейні Десни. Ключові території: ліси СновДеснянського міжріччя, ліси басейну Івотки,
Знобівки та лівобережжя Десни у СерединоБудському районі Сумської області. Для збереження виду слід заборонити проведення
меліоративних робіт та суцільних рубок у лісах в 1-км зоні навколо верхових та перехідних боліт, у місцях масового зростання ягідних чагарників, молодої парості берези та
верби.
Горностай (Mustela erminea).
Видра річкова (Lutra lutra).
Рись звичайна (Lynx linx).
Кажани (усі види): ключові території – старі
лісові ділянки. Для збереження тварин цієї
групи слід заборонити вирубування (усі види
рубок) у мішаних (з переважанням листяних
порід) та листяних лісах долини Десни, СновьДеснянського межиріччя та басейну Знобівки.
У 2016 році до Секретаріату Бернської конвенції було надіслано стандартні форми даних
для Десни, Снові та Сейму (додаток 1), їх було
включено до переліку обєктів Смарагдової
мережі України.

Використані джерела:
1. http://www.natura.org/about.html
2. www.curia.eu
3. http://birdlife.org.ua/IBA

4. Смарагдова мережа в Україні /Болтачев О.Р., Дідух Я.П., Соломаха Т.Д. та ін. (під ред. Л.Д. Проценка). – /Президія НАН України, Міністерство
екології та природних ресурсів України, Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,
Українське товариство охорони птахів та ін./. –
Київ: «Хімджест», 2011. – 192 с.

~ 130 ~

4. Екомережа Лівобережного Полісся
Екокоридор – це суцільна, чи архіпелагоподібна витягнута структура, що забезпечує розселення, міграцію видів флори і фауни та обмін
генетичною інформацією. Діяльність людини
призводить до деградації або повного знищення природних ландшафтів. Одним з проявів цього є фрагментація або навіть інсуляризація природних екосистем, тобто розділення
суцільних масивів лісів чи степів на окремі ділянки, чи, взагалі, перетворення їх на невеличкі острівці природи, які оточені орними землями, населеними пунктами, автомобільними та
залізничними шляхами.
Дослідження багатьох вчених показали, що
острівна флора та фауна більш вразливі, ніж материкові. Однією з причин цього є різні екстремальні фактори – пожежі, епідемії, екстремальні
погодні прояви – посухи чи паводки, розширення та коливання за межі звичної амплітуди температур. Екстремальні зовнішні фактори можуть призвести до стрімкого зникнення того чи
іншого виду тварин та рослин з певної локальної
території. Материкові екосистеми досить швидко відновлюють втрати частини біоти за рахунок прилеглих територій, які не постраждали
від того чи іншого лиха, і з котрих іде відновлення зниклих на ураженій ділянці видів. Острівні
екосистеми таких можливостей не мають, або
реколонізація їх дуже ускладнена.
Для виживання видів тварин та рослин також є важливим внутрішньовидовий генетичний обмін на великих територіях. Але
в острівних популяціях, ізольованих від інших, це неможливо, тому негативну роль
починає відігравати інбрідінг (близькоспоріднене схрещування), випадковий дрейф
генів та деякі інші генетичні процеси, що
значно послаблює репродукційні можливості живих організмів, призводять до появи
великої кількості аномалій та генетичного
виродження популяцій. Інсуляризація природних екосистем також порушує добові та
сезонні міграції тварин, що призводить до
зниження чисельності видів або навіть їхньої
загибелі. Крім того, важливим аспектом деградації острівних екосистем є привнесення
адвентивної біоти з прилеглих, перетворених людиною територій.

З метою вирішення цих проблем близько трьох
десятиріч тому було запропоновано ідею створення екомережі, яка має забезпечити просторове сполучення між собою ізольованих ділянок природних екосистем та збільшення їхньої
сумарної площі, міграцію та вільне розселення
видів, збереження та відновлення біотичного
різноманіття у довгостроковому аспекті.
Від моменту появи концепції і до сьогоднішнього дня ідея екомережі не тільки набула
широкої відомості, але й вийшла за межі наукових дискусій та публікацій, і стала основою природоохоронної парадигми Європи.
В багатьох європейських країнах йде активне
створення екомережі. Також іде формування Пан-європейської екомережі. В 90-х роках
ХХ сторіччя в Україні також було розпочато
процеси створення національної екомережі.
За цей період було зроблено ряд кроків, націлених на втілення ідеї екомережі в нашій країні. По-перше, було створено законодавчі засади формування екомережі. А саме, прийнято
два базових для цього напрямку діяльності
закони – «Про Загальнодержавну програму
формування національної екологічної мережі
України на 2000-2015 роки» (2000) і «Про екологічну мережу України» (2004).
Вказані законодавчі акти вводять поняття
екологічної мережі в законодавче поле України, визначають мету її створення, категорії
структурних елементів екомережі, категорії
земель, які використовуються для її створення, перелік меридіональних та широтних екокоридорів національного значення, повноваження органів влади, порядок проектування
екомережі та створення її просторових елементів та їх моніторингу.
Сьогодні реалізація ідей створення екомережі відбувається переважно шляхом створення нових територій природно-заповідного
фонду в місцях, визначених як пріоритетні
в структурі затверджених схем екомережі.
Деснянський екокоридор проходить по долині річки Десни в межах Сумської, Чернігівської
та Київської областей України та є елементом
екологічної мережі національного значення, до
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нього приєднуються екокоридори регіонального значення в долинах річок Сейм, Сновь
та Остер. Завдяки цим долинам відбувається
поєднання природних біотопів Новгород-Сіверського та Чернігівського Полісся з природними комплексами сусідніх регіонів. Сьогодні
надзвичайно важливим є питання збереження
ландшафтного і біотичного різноманіття. Одним зі шляхів його вирішення є створення екомережі, яка б екокоридорами поєднала між
собою ключові природні системи, середовища
існування видів та елементи ландшафтів .
Питання створення екомережі містить значний міжнародний аспект, оскільки елементи
національної екомережі України, і в тому числі
долина р. Десни, мають міжнародне значення.
Західна Європа пережила значне збіднення
біорізноманітття, що призвело до невідкладного запровадження тут природоохоронних
заходів. У зв’язку з тим, що збережені ділянки
природних екосистем збереглися переважно
у річкових долинах, однією з дієвих природоохоронних ідей стало створення річководолинних екокоридорів. Ця справа зазнала еволюції від теоретичних обговорень загальної
організації екомереж до практичної реалізації
спочатку системою особливо-охоронюваних природних територій, а потім в рамках
мережі Натура-2000. Як і у випадку Західного Бугу, у Десни транскордонне положення.
Адже значна частина басейну розміщена на
території Курської, Смоленської та Брянської
областей Російської Федерації. В межах придеснянських лісів, так званого Неруссо-Деснянського Полісся, вже зараз розміщено великі природні території, що перебувають під
особливою охороною, зокрема заповідник
«Брянський ліс», ландшафтні заказники «Трубчевський партизанський ліс», «ДеснянськоЖеренський», «Колодезь», «Неруссо-Севний»,
«Болото Рижуха», «Княжна», «Будимля», «Горемля», «Максимовський», пам’ятки природи
«Теребушка», «Озерки» та інші. Загалом, 16 %
всього Неруссо-Деснянського Полісся мають природно-заповідний статус, що складає
39 031 га.
Екомережа Неруссо-Деснянського Полісся є
транскордонною. На базі національного природного парку «Деснянсько-Старогутський»
з боку України та заповідника «Брянський ліс»
з боку РФ відбулось створення транскордон-

ного біосферного резервату «Брянсько-Старогутські ліси».
Законодавстство України передбачає два
основних рівня організації екомережі в межах
держави: створення національної екомережі
та регіональних схем екомережі.
Басейн річки Десни, що розглядається нами,
розміщений в межах Чернігівської, Сумської,
та Київської областей. Відповідно, долини
річок Десни, Сейму, Снові, Остра та Івотки,
будучи основними елементами гідрографічної мережі регіону та місцями зосередження
значної частини непорушених природних територій зазначених областей, безпосередньо
впливають на структуру регіональних схем
екомережі областей.
Екомережа Українського Полісся включає
16 ядер в межах України та 13 ядер за межами України. Ядра пов’язані між собою генералізованими коридорами. Загалом виділені
такі ядра: Швацьке, Прип’ять-Стохідське, Білоозерсько-Черемське, Перебродське, Сиропогонське, Сочинське, Уборть-Болотницьке,
Чорнобильське, Дніпровське, ДеснянськоСтарогутське, Уманське, Надслучанське, Коростишивське, Міжрічинське, Мезенське,
Верхньоесманське. Ядра переважно співпадають з наявними на території областей територіями ПЗФ високого рангу.

Київська область
Регіональну схему екомережі Київської області (РСЕМ) затверджено в 2014 році рішенням
Київської обласної ради. Схему розроблено
Інститутом зоології НАН України.
Ключові території екомережі виділялися на
основі врахування меж природних ландшафтів, їх площ, наявності об’єктів ПЗФ або наявності ділянок, які вже запропоновані, як майбутні об’єкти ПЗФ.
Екологічні коридори регіонального рівня виконують сполучну функцію між ключовими
територіями та забезпечують зв’язки між ділянками природних ландшафтів, що збільшує
їх стійкість до впливу різних негативних факторів і покращує умови для збереження біотичного різноманіття.
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Долина р. Десна представлена у таких елементах зазначеної схеми:
Дніпровсько-Деснянська ключова територія
загальнодержавного значення
Ключова територія розміщена на лівобережжі Київського водосховища на півночі
Київщини і включає прибережні комплекси
лівого берега Київського водосховища, міжріччя Дніпра та Десни, заплаву р. Десна та
притерасні ліси Подесення. Ця КТ є частиною
Дніпровського екокоридору євопрейського
значення та Деснянського екологічного коридору міжрегіонального та міждержавного значення. На півночі до КТ прилягає регіональний природний парк «Міжрічинський»
(проектований НПП «Дніпровсько-Деснянський»), який є КТ у  схемі екомережі у Чернігівській області.
Рослинність: чергування болотистих ділянок
з прибережно-водною та болотистою рослинністю, з лісовою рослинністю. Болота низинного типу з переважанням угруповань очерету звичайного, осоки гострої, осоки омської.
Значне місце займають чагарникові болота
з вербою попелястою та гідрофільними видами: жовтцем повзучим, незабудкою болотяною, вехом широколистим, живокостом
лікарським, чистцем болотяним.
Лісова рослинність представлена флористично-багатими листяними лісами з дуба черещатого, граба звичайного, липи серцелистої, ясена звичайного, клена гостролистого, берези
повислої та осики. У травостої переважають
неморальні види: копитняк європейський,
просянка розлога, фіалка дивна, яглиця звичайна, зірчата ланцетна та ін.
Наявні також дубово-сосонові ліси, в травостоях яких сполучаються бореальні та неморальні
види. Значну роль грають вільшаник з домішкою берези повислої. У травостої переважають
осока загострена, теліптеріс болотяний.
Наявні фрагменти водної та прибережної рослинності на руслі та берегах Дніпра, Десни та
допоміжних водойм їх заплави.
Рідкісні рослинні угруповання: формація глечиків жовтих.

Рідкісні представники флори: пальчатокорінники
травневий та м’ясо-червоний, черевички справжні, ведмежа цибуля, коручка чемерникова.
Об’єкт включає в себе існуючі заповідні території: Національний природний парк «Залісся»,
ландшафтні заказники загальнодержавного
значення «Калитянська дача» та «ДніпровськоДеснянський», ландшафтний заказник місцевого значення «Чернинський», Орнітологічний
заказник місцевого значення «Пірнівський»,
Орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Журавлиний», Гідрологічний
заказник місцевого значення «Велеківське
болото» а також проектовані Національний
природний парк «Подесення» та ландшафтні
заказники місцевого значення «Острів Любичів», «Богданівські багна» та «Росоші».
Ключова територія репрезентує заплавні комплекси Подесення та екосистеми Українського
Полісся.
Деснянський природний коридор міжрегіонального значення
Екокоридор включає в себе існуючі заповідні території: орнітологічний заказник місцевого значення «Пірнівський» та проектовані
Національний природний парк «Подесення»
та ландшафтні заказники місцевого значення
«Острів Любичів» та «Росоші».
Екокоридор репрезентує заплавні комплекси
Подесення та екосистеми Українського Полісся.
Рослинність природного коридору представлена водною, прибережно-водною, лучною,
болотною рослинністю, заплавними лісами
та призаплавними сосново-дубовими лісами
вздовж р. Десна.
Рідкісні рослинні угруповання: формації сальвінії плаваючої, глечиків жовтих, латаття білого та сніжно-білого.
Рідкісні представники флори: сальвінія плаваюча, півники сибірські, пальчатокорінник м’ясочервоний, сальвінія плаваюча, зозулинець болотяний (ЧКУ), пухирчатка звичайна, латаття
біле, латаття сніжно-біле, сальвінія плаваюча,
рекомендовані до включення до Червоного
списку Київської області.
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Чернігівська область
Основні принципи формування екомережі затверджено рішенням Чернігівської обласної
ради від 14.08.2003 про затвердження Програми формування національної екологічної мережі в Чернігівській області на 2003-2105 роки.
Пункт 6 Програми визначає задачі формування єдиної територіальної структури екомережі, чим вигідно вирізняє її з-поміж інших подібних Програм. Зокрема, пункт зазначає таке:
«Відповідно до концепції Всеєвропейської
екомережі національна екомережа складається з широтних і меридіональних природних коридорів різного порядку, які з’єднують
природні регіони і визначаються за науковими, правовими, технічними, організаційними
та фінансово-економічними критеріями. Широтні коридори відображають зональну диференціацію території, а меридіональні репрезентують долини великих рік. Вся територія
області входить до Центрального Поліського
природного регіону. По території області проходять перетинаючись два природні коридори загальнодержавного значення широтний
Поліський і меридіональний Дніпровський.
Для формування єдиної просторової екологічної мережі області крім загальнодержавних
визначені природні регіони і природні коридори місцевого значення».
Загалом в області затверджено 13 елементів
екомережі:
Природний регіон
Природні коридори загальнодержавного
значення
Природні регіони місцевого значення
Природні коридори місцевого значення
Природні вузли

1
2
2
4
4

Цікавим моментом в структурній організації
регіональної схеми екологічної мережі (РСЕМ)
Чернігівської області є наявність категорії елементів ЕМ – природних вузлів. Так, в рамках
природного регіону місцевого значення «Міжріччя Десни і Остра» виділяються два екологічні
вузли – Остерський та Деснянсько-Дочинський.
А в рамках природного регоіну місцевого значення «Міжріччя Десни та Сейму» два екологічні вузли – Деснянсько-Коропський та Деснянсько-Сеймський. Перелік ключових територій
подається вже для зазначених вузлів.

Методологія формування РСЕМ Чернігівської
області базується на структурі, яка випливає
з концепції виділення ключових елементів
екомережі – природних регіонів та коридорів
з максимальним біологічним і ландшафтним
різноманіттям та ключових елементів, що
входять до їх складу. В якості екокоридорів,
при розробці РСЕМ виділені переважно елементи гідрографічної сітки, що аргументується безпереревністю природного ландшафту
в рамках екокоридорів.
Разом з тим, РСЕМ є дуже генералізованою і
не має прив’язки до конфігурації конкретних
природних біотопів і ландшафтів. Відповідно,
таку РСЕМ не може бути винесено в натуру і
внесено до земельної документації.

Сумська область
Сеймський екокоридор. Включає долину
р. Сейм, яка є найбільшою лівою притокою
Десни, має довжину 717 км, бере початок на
Старооскільській височині біля с. Семиці Курської області Росії. Перетинає Сумську область із сходу на захід у своїй середній і нижній
течії. Протікає в межах п’яти районів: Білопільському, Путивльському, Буринському, Конотопському, Кролевецькому. Сполучає ділянки
РЛП «Сеймський», ландшафтного заказника
«Середньо-Сеймський», ландшафтний заказник «Монастирський ліс», зоологічний заказник «Бобровий» та зоологічну памятку природи «Урочище Боромля».
Ширина заплави коливається від 2 до 5 км.
Складена вона здебільшого піщаними та супіщаними відкладами. Борова тераса розвинена окремими ділянками по обох берегах.
В заплаві трапляються болота, поширені луки,
багато стариць і заток. Лісова рослинність
представлена типовими сосновими лісами,
значні площі займають дубові ліси, зустрічаються липово-дубові та кленово-липово-дубові ліси, в минулому заплава Сейму була вкрита широколистяними лісами з переважанням
дуба звичайного.
Рішенням обласної ради від 18.09.2001 «Про
екологічний стан довкілля області» затверджено «Програму збереження біотичного різ-
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номаніття, відтворення біотичних ресурсів та
розвитку природно-заповідного фонду в Сумській області на перспективу до 2015 року». На
підставі вказаного рішення Держуправлінням
ОНПС в Сумській області було розроблено
проект схеми екомережі області.
Загалом в області затверджено 66 елементів
екомережі:
Ключові території міждержавного значення
Ключові території загальнодержавного
значення
Ключові території місцевого значення
Екологічні коридори загальнодержавного
значення
Екологічні коридори місцевого значення

2
7

Старогутський» та повністю збігається з існуючою рамсарською територією «Заплава Десни».
Також до складу КТ входить 3 об`єкти ПЗФ місцевого значення (геологічна памятка природи
«Урочище Погон», гідрологічний заказник «Лагине» і заповідне урочище «Бирине»). Значна
частина території зайнята вологими луками з
сінокосами і болотами. На ділянці с. Леньків відмічені численні колонії білощоких і білокрилих
крячків. Територія є важливою для відтворення
рибних запасів Десни.
Значній частині КТ №1 пропонується надати
статус заповідної зони в структурі проектованого НПП «Подесення» (в межах Чернігівської
області): вздовж р. Десна – від державного
кордону України до с. Кремський бугор, від с.
Кремський Бугор до с. Рогачівка і від с. Лісконоги до м. Новгород-Сіверський.

23
3
31

Деснянський екокоридор національного
значення
Деснянський екокоридор є елементом національної екомережі, відповідно до Загальнодержавної програми формування національної екомережі України на 2000-2015 роки.
Схему Деснянського екокоридору розроблено в контексті створення проектованого національного природного парку «Подесення».
У внутрішній структурі Деснянського екокоридору виділяють ключові, сполучні та буферні
території. До складу 11 ключових територій
увійшли найцінніші ділянки в заплаві р. Десна, виділені за кількома критеріями. Зокрема, до складу ключових територій потрапили
важкодоступні ділянки заплави, здебільшого
позбавлені господарського впливу людини;
розміщені поряд існуючі, а також проектовані
території природно-заповідного фонду місцевого і загальнодержавного значення; території з особливим природоохоронним статусом
(існуючі й перспективні рамсарські угіддя і
ІВА-території); ділянки, де виявлені види, занесені до Червоної книги України та ділянки,
що відзначені за індивідуальними, описаними
нижче, критеріями.
Ключова територія (КТ) №1. Розміщена в межах
Новгород-Сіверського району Чернігівської області та частково в межах Середино-Будського
району Сумської області: від північної межі країни по течії р. Десна до м. Новгород-Сіверський.
Частина КТ в адміністративних межах Сумщини
входить до складу існуючого НПП «Деснянсько-

Ключова територія №2. Розташована в межах
Новгород-Сіверського району Чернігівської
області й частково в межах Шосткинського
району Сумської області: від м. Новгород-Сіверський на півночі до с. Пирогівка на півдні.
До складу КТ входить ІВА-територія «Коротченківські луки» і прилеглі до неї важкодоступні ділянки заплави, а також ботанічний
заказник «Путивський». КТ є надзвичайно
важливою для птахів. Частині КТ №2 пропонується надати статусу заповідної зони в рамках
перспективного НПП «Подесення» (в межах
Чернігівської області).
Ключова територія №3. Розміщена в межах Коропського району Чернігівської області,
частково в Новгрод-Сіверському районі Чернігівської області та Шосткинському районі
Сумської області. Значна частина КТ входить
до складу існуючого НПП «Мезинський» і гідрологічної памятки природи «Озеро Вадень».
В межах КТ (поблизу с. Свердловка Коропського району) досі достовірно зустрічається стерлядь (остання знахідка – навесні 2010 р.).
В північній частині КТ в межах Новгород-
Сіверського району пропонується виділити три
фрагменти заповідної зони проектованого НПП
«Подесення» – між с. Собич і с. Кудлаївка, а також між с. Собич і с. Гірки. В південній частині
КТ, в районі с. Райгородок, по межі з НПП «Мезинський» також необхідно виділити фрагмент
заповідної зони НПП «Подесення».
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Ключова територія №4. КТ №4 розміщена на
південь від с. Оболоння Коропськогоо району
Чернігівської області й становить добре збережені важкодоступні ділянки заплави. Включає ботанічний заказник місцевого значення
«Оболонський». Значній частині КТ пропонується надати статус заповідної зони в рамках
перспективного НПП «Подесення».
Ключова територія №5. КТ №5 розміщена на
межі Коропського і Сосницького районів Чернігівської області: між селами Подоляки та Конятин. Включає ландшафтний заказник «Урочище Лутива». У водно-болотних ділянках КТ
було зареєстровано найбільшу кількість амфібій з усіх досліджених ділянок. Частину КТ
в межах Коропського району пропонується
включити до складу заповідної зони в рамках
перспективного НПП «Подесення».
Ключова територія №6. Розміщена в межах
Сосницького та частково Коропського районів
Чернігівської області від с. Купчичі до с. Велике
Устя. Включає перспективний заказник «Зментнєвський» та 6 існуючих ПЗФ, які сумарно займають третину площі КТ (Перспективная сеть
заповедных обьектов, 1987). Це, зокрема, гідрологічні заказники «Смирновщина», «Вузьке»,
ландшафтні заказаники «Спаський», «Спаський-1», ботанічні заказники «Урочище Кути»,
«Урочище Шабалинівка» та гідрологічна памятка природи «Озеро Соловйово». Основна частина КТ зайнята вологими луками з колоніями
білокрилих, білощоких і малих крячків, а також
озерних мартинів. Переважну більшість території КТ в межах Сосницького району пропонується включити до заповідної зони перспективного НПП «Подесення».
Ключова територія №7. КТ розміщена повністю в межах Сосницького району Чернігівської
області, між селами Макошине та Бондарівка.
Включає перспективний заказник «Гришківський» й існуючу ботанічну памятку природи «Урочище Бурімка» (Перспективная сеть
заповедных обьектов, 1987).
КТ є місцем зосередження багатьох ценопопуляцій латаття білого та сніжно-білого. КТ
складають низькотравні ділянки з випасом, сінокоси, вологі луки з численними заболоченими пониженнями і великими старицями, часто
важкодоступні. Деякі ділянки берега вкриті то-

полевими, вільховими і дубово-липовими лісами з густим підліском. Крім типової орнітофауни, тут траплялися і види, занесені до Червоної
книги України. Переважну більшість території
КТ пропонується включити до заповідної зони
перспективного НПП «Подесення».
Ключова територія №8. Знаходиться на північ
від с. Ядути у Борзнянському районі Чернігівської області. Містить ПЗФ місцевого значення (гідрологічна памятка природи «Озеро Трубин»), крім того, тут знайдено чи не найбільше
видів, занесених до Червоної книги України,
з усієї української частини Деснянського екокоридору. Переважну більшість території
КТ №8 пропонується включити до заповідної
зони перспективного НПП «Подесення».
Ключова територія №9. Розміщена в межах
Менського, Куликівського, Чернігівського і
Борзнянського районів Чернігівської області від с. Макошине до с. Боромики. Включає
15 існуючих об`єктів і територій природно-заповідного фонду, що займають близько половини площі КТ. Це, зокрема, зоологічна памятка природи «Топилівка», гідрологічні памятки
природи «Озеро Гайтан», «Озеро Тихе», ботанічна памятка природи «Урочище Лош», гідрологічні заказники «Круча», «Лебединський»,
«Топило», ландшафтні заказники «Макошинський», «Задеснянський», «Ковчинський»,
«Горицький», «Демінка», загальнозоологічний
заказник «Каморетський», заповідні урочища
«Стольниське», «Голеньове».
Завдяки значній ширині заплави на даному відрізку річки територія КТ поряд із «Коротченківськими луками», є однією з найцінніших ділянок
Десняського екокоридору в межах України.
В околицях сіл Ушня і Салтикова Дівиця трапляється багато «червонокнижних» видів.
Неподалік селища Домниця зосереджені цікаві високотравні, часто заболочені ділянки,
які підлягають незначному антропогенному
впливу, фрагменти стариць. На території ще
знаходиться заплавний вільховий ліс, який переходить в стиглий сосновий ліс із підліском із
включеннями акації, ялини, дуба, що входить
до складу існуючих ПЗФ «Березнянські дуби»
і «Березнянські сосни». Близько половини КТ
пропонується в заповідну зону проектованого НПП «Подесення». Такими ділянками є від-
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різки між с. Максаки і с. Ушня, між с. Ушня і с.
Кладьківка, між с. Хибалівка і с. Миколаївка,
між с. Миколаївка і с. Боромики.
Ключова територія №10. КТ розміщена в межах Чернігівського і Козелецького районів
Чернігівської області. Включає 10 існуючих територій ПЗФ та ділянку заплави р. Десна, що
входять до складу існуючого РЛП «Міжрічинський». Це такі ландшафтні заказники: «Золотинка», «Шестовицький», ботанічний заказник
«Борова», заповідні урочища «Торчин», «Лисуха», «Качина долина», «Псьолів острів», ботанічні пам’ятки природи: «Татарська гірка»,
«Козлянська» і гідрологічна пам’ятка природи «Озеро Солонецьке». Варто нагадати, що
Указом Президента від 1.12.2008 декларується
переформування РЛП «Міжрічинський» в НПП
«Дніпровсько-Деснянський».
Відмітимо, що обрис КТ №10 в межах Козелецького району практично збігається з обрисом перспективної рамсарської території
«Заплава Десни між м. Остер та с. Смолин»
(Водно-болотні угіддя України, 2006). Крім
того, територія КТ знаходиться в межах
проектованого в минулому НПП «Деснянський» (Перспективная сеть заповедных
обьектов, 1987).
Всю територію заплави, що входить в межі
перспективного рамсарського угіддя, але не
входить до РЛП «Міжрічинський» пропонується включити до заповідної зони НПП «Подесення».
Ключова територія №11. КТ знаходиться
в межах острова Любичів, відділеного руслом Десни та протокою Любич, від с. Креха-

їв (Козелецький район Чернігівської області) до с. Літки (Броварський район Київської
області) і на прилеглих до острова ділянках
заплави. Розміщується переважно у Вишгородському, Броваському районах Київщини
і частково Козелецькомцу районі Чернігівщини. Практично вся територія КТ входить до
складу перспективних заказників «Острів Любичів» (Київська область, включений до обласної програми розвитку заповідної справи)
та «Крехаївські луки» (Козелецький район,
ще від 1994 року зарезервований під заповідання Указом Президента України) (Перспективная сеть заповедных обьектов, 1987). Острів Любичів є найбільшим островом на Десні
та включає найбільші відомі для заплави річки
ценопопуляції орхідних. Саме тут спостерігались найбільші скупчення часничниці звичайної (2008 р.). Всю територію острова Любичів
та перспективного заказника «Крехаївські
луки» пропонується включити до заповідної
зони НПП «Подесення».
Сполучні території, які було виділено – це основна частина Деснянського екокоридору, що не
потрапила до складу ключових територій.
Існує ще одна категорія земель, які пропонуються для включеня до Деснянського екокоридору – буферні території. Буферними
територіями є природні ділянки, розміщені
вздовж екокоридору, які відмежовують його
від антропогенно перетворених ландшафтів.
Колосальною є фрагментованість буферних
територій, які лише епізодично лишаються
вздовж деснянської заплави і, відповідно, не
створюють безперервного шлейфу, який би
міг відігравати самостійну роль екологічного
коридору.
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5. Рекомендації зі збереження природи
долини Десни та її приток
Збереження річководолинних ландшафтів та
їхніх природних різноманіть у долині Десни та
її приток передбачає реалізацію системи наукових, природоохоронних, еколого-просвітніх і виховних, законодавчих та адміністра
тивних заходів. Вони мають охопити наступне.
1. Поглиблене вивчення просторової структури ландшафтів, дослідження їх станів і
властивостей. Започаткування програми
комплексного моніторингу ландшафтів;
організація пунктів постійного моніторингу на базі установ природно-заповідного фонду.
2. Науково-методологічне
забезпечення
оптимального використання ландшафтних
комплексів і розвитку заповідної справи.
3. Дослідження факторів і причин, що зумовлюють деградацію природних комплексів;
розвиток наукових засад щодо попередження, зменшення негативних впливів і відновлення ландшафтів.
4. Ландшафтознавче обґрунтування створення і підтримання цілісної екомережі,
її окремих складових територій і об’єктів
природно-заповідного фонду.
5. Виявлення територій, перспективних для
створення об’єктів природно-заповідного
фонду, розроблення наукових обґрунтувань щодо створення нових і розширення
існуючих заповідних територій та супровід створення нових територій ПЗФ. Ведення регіонального кадастру територій
та об’єктів природно-заповідного фонду.
Внесення до Державного земельного кадастру існуючих об’єктів природно-заповідного фонду. Організація взаємоузгодженої
роботи з ведення програми «Літопис природи» у всіх природоохоронних об’єктах.
6. Врахування у різних секторах економічної
діяльності завдань охорони та збереження
природи.

7. Відновлення змінених господарською діяльністю ландшафтних комплексів. Передбачає розробку та впровадження місцевих
програм відновлення водного режиму та
рослинного покриву осушених в минулому боліт і торфовищ; відновлення корінних деревостанів, збільшення площ лісів
уздовж русел річок.
8. Забезпечення реалізації основних вимог
чинних в Україні міжнародних конвенцій та
угод. Транскордонне співробітництво з питань охорони природи.
9. Забезпечення співпраці органів місцевого
самоврядування, районних відділів культури, туризму, освіти, еколого-натуралістичних
центрів та відповідних підрозділів Мінприроди й науковців з метою діалогу просвітництва
та формування позитивної позиції громади
щодо створення нових природоохоронних
територій та охорони долин річок.
10. Забезпечення дієвої системи боротьби
з порушеннями природоохоронного законодавства:
1) боротьба з рибним та мисливським браконьєрством;
2) боротьба з несанкціонованим складуванням відходів та іншими видами забруднення території;
3) забезпечення дотримання охоронного
режиму на територіях ПЗФ;
4) боротьба з незаконною забудовою та
гідронамивними роботами.
11. Розробка системи заходів лісових природних комплексів:
1) посилення контролю за виконанням лісовими господарствами Законів України «Про Червону книгу України», «Про
охорону навколишнього природного
середовища України», виконання пункту
9 статті 46 «Лісового кодексу України».
Відповідно до цього кодексу лісокористування передбачає виявлення типових та
унікальних природних комплексів, місць
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зростання та оселення рідкісних і таких, 15. Відновлення та підтримання полезахисщо перебувають під загрозою зникнення
них та придорожніх лісонасаджень для
видів тваринного і рослинного світу й підвідокремлення доріг від забудови, захислягають заповіданню;
ту від шуму, очищення повітря від пилу й
2) участь у розробці проектів організації та
газів [129].
розвитку лісового господарства;
3) обмеження господарських та санітарних
16. Запровадження ефективної системи сортурубок в лісах, що відіграють водоохоронвання, вивезення та утилізації відходів.
ну, водорегулюючу та берегоукріплювальну роль;
17. Впровадження екотехнологій.
4) збільшення кількості мертвої деревини
у лісових насадженнях до європейських
18. Забезпечення режиму охорони водоохопоказників [79];
ронних зон і прибережних захисних смуг,
5) поступова відмова від ліквідації захаравинесення на місцевість меж прибережних
щення на територіях природно-заповідзахисних смуг із розробкою проектів земного фонду;
леустрою, розгляд можливості надання їм
6) поступова відмова від обробки лісів хімічзаповідного статусу.
ними засобами боротьби зі шкідниками.
7) збереження дуплистих дерев, які слугуВідповідно до ст. 87 «Водного кодексу Украють сховищами для рідкісних дендроїни» [13] зовнішні межі водоохоронних зон
фільних видів.
визначаються за спеціально розробленими
8) поступова заміна насаджень, представлепроектами згідно з «Порядком визначенних чужорідними видами, на насадження
ня розмірів і меж водоохоронних зон та
корінних порід.
режиму ведення господарської діяльності
9) прийняття в експлуатацію, догляд та відв них», затвердженим постановою Кабінету
новлення мережі лісосмуг.
Міністрів України від 11.09.1996 (із змінами)
№ 486. За даними Деснянського басейно12. Відновлення джерел, огородження та марвого управління водних ресурсів (БУВР) на
кування місць їхнього розташування; ство2015 р. щодо наявності водоохоронних зон
рення навколо них охоронних зон та насаі прибережних захисних смуг вздовж річок
джень з корінних порід навколо.
Десни, Сейму, Остра і Снові, проекти водоохоронних зон на території Чернігівської об13. Розроблення планів дій з відновлення поласті Деснянське БУВР не замовляло і вони
пуляцій рідкісних видів флори і фауни. Проне виготовлялися.
ведення науково-обгрунтованих біотехнічних заходів:
Відповідно до ст.88 «Водного кодексу Укра1) створення штучних сховищ для кажанів
їни» прибережні захисні смуги встановлюі сонь, створення штучних гніздівель та
ються по берегах річок та навколо водойм
мережі гніздових платформ для рідкісуздовж урізу води (у меженний період) шиних видів птахів;
риною: для середніх річок – 50 метрів; для
2) спорудження тунелів під автомагістралявеликих річок – 100 метрів. З урахуванням
ми для амфібій і плазунів, встановлення
вимог ст. 88 «Водного кодексу України» при
застережливих знаків на дорогах.
бережна захисна смуга для р. Десна складає
100 м, для річок Сейм, Остер, Снов – 50 м.
14. Екологізація сільського господарства: постуЯкщо крутизна схилів перевищує три грапове припинення застосування хімічних редуси, мінімальна ширина прибережної зачовин; заборона виробництва силосу; забохисної смуги подвоюється. За наведеними
рона випалювання сухої трави; встановлення
показниками ширини прибережно-захисних
режиму сінокосіння на заплавних луках долисмуг, їх площа вздовж Десни (при довжині
ни р. Десни та її приток під час періоду гніздурічки в межах України 575 км) по обидва її
вання; встановлення режиму випасу худоби
береги приблизно складає 11  500 га, без врав заплаві долини р. Десни та її приток, а тахування ділянок із крутизною схилів більше
кож розміщення літніх таборів для худоби.
трьох градусів.
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19. Сприяння розвитку екотуризму. Встановлення диференційованого рекреаційного
навантаження на територію заплави р. Десна та її приток. Популяризація елементів
місцевої народної культури й традицій
20.Забезпечення співпраці з громадськими
екологічними організаціями, заохочення
до волонтерської діяльності, сприяння реалізації громадських природоохоронних
ініціатив.
21. Запровадження системи екопросвітницьких заходів, направлених на популяризацію охорони природи:
1) залучення волонтерів до моніторингу порушень природоохоронного законодавства, облаштування екостежок, обліку
тварин і рослин, встановлення штучних
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гніздівель для птахів, створення та наповнення сайтів, популяризації екологічного способу життя, реалізації всеукраїнських природоохоронних кампаній,
участі в акціях, проведення опитувань та
інших заходів;
2) організація співпраці з дошкільними,
шкільними та вищими навчальними закладами для проведення еколого-освітньої роботи;
3) організація фотовиставок з метою демонстрації природної та історико-культурної спадщини, проведення кінопоказів фільмів про природу;
4) створення музеїв або окремих експозицій в існуючих музеях, присвячених
природній та історико-культурній цінності долини р. Десна та її основних
приток.

6. Гуманістична цінність ландшафтів
долини Десни та її приток
Розділ присвячений художнім і сакральним
сутностям вод річок і річкових долин, які є
важливими і навіть визначальними для життя людських спільнот. Що повинно слугувати
міждисциплінарному гуманістичному розширенню багатобарвних відтінків учення про
річки і річкові долини, розкриттю їх ідеальних
глибинних гуманістичних цінностей у світі людини, потребою в їх охороні та збереженні.
Життя людини пов’язане з водою фізично
й духовно. Це стосується однієї людини й
цілого народу, маленького села та багатомільйонного міста. Настільки, що богів морів
і річок звеличували та поклонялися їм упродовж століть у різних частинах світу. Річка
була символом родючості, живильним елементом цивілізацій, джерелом питної води
та їжі. На берегах річок засновували міста
й селища, виконували обряди, здійснювали
магічно-лікувальні купання. Від річок прокладали водогони. Річки використовували
як шляхи сполучення, для перевезення вантажів, сплавляння лісу. Вони розмежовували
світ живих і померлих. Річки давали життя й
забирали його через просте невміння плавати чи катастрофічні повені.
В сучасному світі сакральне ставлення до
природи відійшло на другий план, поступилося погляду на неї, перш за все, як на ресурс,
ідеальні цінності поступилися матеріальним.
Поставивши перед собою запитання, як екологізувати свідомість громадян, закликати їх
до природолюбства й природоохоронництва,
ми звернулися до культурних традицій народу, до часів, коли життя людини було набагато ближче до природи й між ними не було
посередників. Жива природа була могутньою
силою, символом боротьби у всесвіті і його
непроминущості, попри часткові згасання.
Не було посередників і між природою та художниками-пейзажистами, які змальовували
прекрасні форми природи, споглядали її та
відтворювали на своїх полотнах, відводячи
чільні місця життєдайній воді. Люди навчили-

ся високо цінувати витончені художні твори. І
їм ще належить дійти до такого ж поцінування
реальних об’єктів тих творів, до належного
збереження природи – і для себе, і для майбутніх поколінь.
Міждисциплінарний гуманістичний підхід, гуманістичну вартісність і середовищеохоронний потенціал ландшафтів висвітлено в працях Пащенка В. М. «Кадастрування земель.
Нариси історії, теорія, методологія» (2012),
Гродзинського М. Д. «Пізнання ландшафту:
місце і простір» (2005), дисертації Магир О. Я.
«Інтегративний зміст гуманістичного ландшафтного поля Волинської області як складової євро-регіону «Буг» (2013), в матеріалах
з’їзду Українського географічного товариства
«Україна: географія цілей та можливостей»
(2013), конференції «Міждисциплінарні виміри
дослідження ландшафтів» (2013).
Вода є однією з найголовніших речовин, потрібних для життя на Землі, вона є
обов’язковою і невід’ємною складовою рослинних і тваринних організмів. Водні потоки
пронизують ландшафти, формують своєю
дією нові, зливаються в річки, наповнюють
водоспади, утворюють моря, створюють свої
власні картини земної природи.
Вода захоплює увагу людини, заворожує бурхливим рухом, клекотом і ревінням під час бурі,
стихійною силою, лякає, надихає або ж утихомирює неймовірним спокоєм, тишею, гармонією. У художніх творах образ могутньої річки
й «холодомерклих» течій океану може передавати і стан душі митця, і настрої цілого народу, і
загальнолюдське бачення водної стихії:
Долини річок, їхні води були фоном або ж головними композиційними елементами творів
багатьох художників, вони передавали красу
природи, її могутню силу, чарівність і таємничість. Берег річки і рухливий потік, земля
і вода – межа двох стихій з різноманіттям
форм і кольорів. Що надихало пейзажистів
змальовувати річки?
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Всесвітньо відома «Мона Ліза» Леонардо да
Вінчі зображена на тлі прекрасного річкового
пейзажу; у творі Рубенса «Бог ріки Шельди, Кібела та богиня Антвепена» образ річки антропоморфізований, він має вигляд кремезного
бородатого чоловіка у лавровому вінку.
Широко відомі твори українських живописців
та пейзажистів С. Васильківського (1854 – 1917)
«Коропів хутір», «Краєвид з річкою», «Дніпровські плавні», «Дніпровські пороги», «Вечір
над річкою»; П. Левченка (1856 – 1917) «Краєвид Харківщини. Над річкою», «Водний млин»;
С. Світосла́вського (1857 – 1931) «Дніпровські
пороги», «Річка», «Пейзаж з річкою»; М. Ткаченка (1860 – 1916) «Тополі над річкою», «Річка
Хорол»; А. Манастирського (1878 – 1969) «За
водою», «Гірська річка»; Й. Бокшая (1891 –
1975) «Бокораші», «Пейзаж»; А. Ерделі (1891 –
1955) «Село біля річки», «Річковий пейзаж»,
«Річка Уж»; П. Киричка (1897 – 1976) «Рибалки
на Сулі; М. Глущенка (1901 – 1977) «Повінь»,
«Схили над річкою», «Весна», «Травневий
день», «Травнева ніч», «Ніч над Дніпром»;
П. Горобця (1905 – 1974) «Ворскла. Сріблястий день», «Над Ворсклою», «Осінь золота»,
«Берег річки», «Ранковий туман»; З. Шолтеса
(1909 – 1990) «Річка Теребля»; С. Григор’єва
(1910 – 1988): «На озері Рильского», «У Каневі»,
«Діти і Дніпро», «Біля переправи»; А. Борецького (1910 – 1990) «Потік у горах»; А. Коцки
(1911 – 1987) «Осінь в горах»; А. Кашшая (1921 –
1991) «Похмурий день», «Річковий пейзаж»,
«Річка Ріка»; О. Захарчука (1929 – 2013): «Вечір на Стугні», «Рання весна. Конча-Озерна»,
«Повінь на Сулі», «Сутінки. Річка Снов», «Річка
Сула», «Сула, Пам’яті К. Білокур», «Дніпро біля
Лютіжа»; О. Животкова (народ. в 1933): «Сутінки на Сеймі», «Червоне сонце. Рось», «Свенський монастир. Десна». Світову славу здобули полотна І. Айвазовського (1817 – 1900),
який писав і Дніпро – «Очерети на Дніпрі», «Лід
на Дніпрі», «Млин на березі річки. Україна».
Незабутні творіння А. Куїнджі (1842 – 1910), зокрема «Місячна ніч на Дніпрі».
Багато таких картин стали надбанням народів, вони цінні з культурної, естетичної, наукової, історичної, духовної точок зору. Але
мають свою непроминущу цінність і натурні
об’єкти – природні ландшафти, які так вплинули на художника і впливають на глядачів.
Річководолинні ландшафти тепер зазнають

перетворень або і знищень варварським
шляхом. Їх забруднюють шкідливими відходами, забудовують, засмічують побутовим
сміттям, вони потерпають від зведених гідроелектростанцій, над ними висить загроза
прориву очисних споруд, хвостосховищ, побудови нових ГЕС.
Ці та ще тисячі інших річководолинних
об’єктів уже знищено внаслідок антигосподарської діяльності людини, бо який же господар буде поводитися так зі своєю рідною,
безцінною землею. Природу має бути захищено й збережено. Байдуже споживацьке
ставлення до природи – це недавній винахід.
Людям споконвік було властиво оберігати і в
міру потреби використовувати природу, навіть обожнювати її.
Олюднені образи богів річок, як проекцій природи на людину, інваріантно, поряд з головною основою давньої віри – природопоклонством –виділяються в культурі різних народів.
Давні єгиптяни поклонялися Хапі – богу ріки
Ніл, Себеку – богу розливу Нілу та води, Сатіс –
богині розливу Нілу. Шумери поклонялися
богу мудрості, прісних вод, творцю ріки Тигр
і підземного світу Еа. В Індії шанують богиню
Ганга, яка є символом материнства, зв’язку
між світами й очищення. Її зображують верхи
на міфічній істоті. Поклоняються богові світових вод Варуні, хранителеві справедливості й
верховному судді.
В грецькій міфології титани Океан і Тефіда
породили тисячі дочок – німф океанід і тисячі синів – річкових потоків, які стали героями міфів, поміж них: Алфей, Асоп, Ахелой,
Інах, Ладон, Ніл, Скамандр, Сперхій, Еагр,
Ерідан, Асія, Гесіона, Стікс та ін. Богом морів
був Посейдон.
У Давньому Китаї богом вод і Полярної зірки був Чжуань-сюй – міфічний правитель
Давнього Китаю. Він володарював у 2514–
2436 рр. до н. е., використовував магічну
силу води і давав за назвами вод (річок)
назви посад своїм помічникам. У японській
міфології богом бурі, водної стихії, вітру, родючості й підземного царства був Такехая
Сусаноо-но Мікото. Кетцалько́атль – «пернатий змій» – бог вод і вітрів у ацтеків, згодом
верховний бог-творець.
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За твердженнями німецького вченого Беттигера річки були живильним елементом не тільки в природі, а й в історії – вони збуджували
цивілізації до розвитку, розростання від річкових долин та їх басейнів до узбережжя морів
та океанів, виходу на світову арену.
Лев Ілліч Мечников основною причиною зародження та розвитку цивілізації вважав річки. Річка в будь-якій країні є виразом живого синтезу, усієї сукупності природних умов:
клімату, грунтів, рельєфу земної поверхні,
будови надр. Також Л. І. Мечников поділяв
всю історію людства на три періоди: річковий,
середземноморський та океанічний. «Усіляка
велика річка впадає в море, усіляка річкова
цивілізація, яка розвинулася на берегах великих річок, має рано чи пізно загинути або бути
поглинутою у загальному потоці, або ж розвинутися в більш могутню, морську цивілізацію»
Найдавніші культури зародилися та розвилися на берегах великих річок. Китайська цивілізація зародилася в межиріччі Хуанхе та Янцзи;
індійська цивілізація в межах басейнів Інду та
Гангу; ассірійсько-вавилонська цивілізація зародилася на берегах Тигра й Євфрату – двох
життєво важливих артерій Месопотамської
долини; Давній Єгипет був, як стверджував Геродот, «даром» Нілу.
Українська держава зароджувалася на берегах Дніпра, розросталася за межі його басейну й вийшовши до Чорного моря отримала вихід до Світового океану. Стародавня столиця
України Київ сформувалася біля злиття двох
річок, важливих для древлян і полян, – Дніпра
і Десни.
Вода мала велику силу. За віруваннями
слов’ян з води постав світ – земля випливла
з моря. На березі священних річок, озер, джерел люди проводили священні обряди, приносили їм у жертву квіти, їжу, гроші, зброю,
півнів, кіз, молилися біля води, укладали шлюби, очищалися священною водою. Народна
приказка говорить: «Будь багатий, як земля,
а здоровий, як вода!», а побажання добра,
щастя й здоров’я – «З роси й води!».
У ранніх слов’ян існував обряд поховання
в човнах і човноподібних домовинах, щоб померлий міг потрапити у потойбічний світ, пе-

репливши море чи річку. Могильники з похованнями в човнах були відкриті археологами
в селі Шестовиця по Десні та в кургані Чорна
могила в Чернігові.
Вшанування води залишилося й у християнській традиції: дотепер багато джерел і криниць в українських селах та біля них мешканці
вважають цілющими і чимало з них – навіть
святими, де заведено встановлювати хрести
і зводити каплиці.
Дунай – перське dhuni – річка, вода – за піснями та легендами протікав посеред Раю,
або ж розділяв два світи, був живою істотою,
уособленням річки, величним і небезпечним.
Південний Буг у давнину слов’яни називали
Богом, Дніпро – Славутичем (Словутичем) –
за одним з етимологічних тлумачень «носієм
слави», або праслов’янського «текти». Його
згадують і описують у легендах, оповіданнях
і в старовинних переказах, піснях, у поезії і
романах, у сотнях наукових досліджень багатьох регіонів. Трапляються озера із назвою
Святе, наприклад на Волині й межиріччі Дніпра та Десни в межах регіонального ландшафтного парку Міжрічинський.
У слов’ян богинею води, дощу, матір’ю русалок, сонцевою сестрою, посередницею між
небом і землею, богинею родючості, покрови
телькою пологів і породіль, богинею-пралею,
покровителькою рукоділля була Мокоша –
Цариця Води (рис. 8). Існував звичай вклонятися річці, в жодному разі в неї не можна було
плювати.
На честь Мокоші назване давнє слов’янське
поселення – село Макошине (засноване наприкінці XIV ст.), Менського району Чернігівської області
України, розташоване на правому березі річки Десни. А в Городнянському районі Чернігівській області на правому березі річки Снов є
село Макишин (засноване у 1661 р.).
Відображення річок у таких міфологічних
образах є свідченням тих екосередовищних реалій історичного часу, які формували
сприйняття людськими спільнотами природи, матеріальну і духовну культуру, традиції. Боги зображені могутніми, здоровими,
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гарно складеними людиноподібними істотами, вони мали владу, їх боялися та поважали, від них залежало існування та діяльність
людей у тодішньому здоровому екосередовищі. Колишня природа навколо була саме
такою. Але як би виглядали ті боги в сучасному світі, відображаючи теперішній стан
навколишнього середовища та ставлення
до нього людей?
Земля з давніх давен була живою матір’ю
усього, населена не тільки людьми, а й духами, яких поважали і вміли жити з ними в злагоді. Болота здавна були місцями, де жили злі
духи – болотяники – господарі болота. В річ-

ках і озерах жили водяники – діди з довгим
волоссям та бородою, їхніми доньками були
русалки. В заростях очерету жили очеретяники. Господарями полів були польовики й мавки. Божеством грунту був Переплут. Гаї й ліси
були священними місцями, де поклонялися
богам, їх населяли духи гайовики і лісовики.
Дерева в народній уяві були живими істотами,
які могли розмовляти між собою, їм поклонялися. І при тому всьому поряд жили й трудилися люди, чемні у ставленні до всіх земних сил.
Більше того, за народними віруваннями, існувало Світове дерево життя, воно стояло посеред Раю, і на ньому сиділи три брати – Сонце,
Місяць і Дощ.
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7. Туристичний потенціал території
В долині Десни та її приток найбільш пріоритетним є розвиток туризму спортивно-оздоровчого (водні сплави) та пізнавального
(огляд історико-архітектурних пам’яток та інших визначних місць) напрямків.
Уздовж Десни розташовані літописні міста
з багатовіковою історією і самобутніми історико-архітектурними пам’ятками, найвизначнішими з них є Чернігів, Новрогод-Сіверський та Остер.
Туристичні можливості басейну річки Десни значні: всі притоки Десни, що протікають як українською, так і російською територіями, являють
собою прекрасні водні туристичні маршрути.
Завдяки досить розгалуженому залізничному та
автомобільному сполученню є декілька варіантів початку маршруту. Зручним також є те, що зійти з маршруту можна практично у будь-якому
населеному пункті через близькість залізничних
станцій або автобусних зупинок.
За туристсько-спортивною складністю річка
Десна відноситься до першої групи – річок низовин. Рівень води впродовж сезону туристських сплавів на річці змінюється незначною
мірою. У літній період річки міліють і зменшуть
швидкість течії. Похил русла не перевищує
кількох сантиметрів на кілометр, течія слабка,
її швидкість не перевищує 2-4 км/год.
На Десні проводяться водні походи до І категорії складності. Її проходження доступне для
туристів-початківців, а маршрути по ній рекомендовано для самостійної розробки, через
що вони не включені до переліку класифікованих маршрутів. Слід зазначити, що Десна та її
притоки є чи не єдиною річкою у регіоні, яка
протягом усього теплого сезону дозволяє без
особливих зусиль здійснювати організацію
маршрутів для туристів-початківців.
Для Десни рекомендується сплав на байдарках, хоча не виключається і сплав на надувних
човнах та розбірних надувних катамаранах.
Найкращий час для сплаву – квітень-вересень.
Сплав на байдарках по р. Десна пропонується цілою низкою туристичних клубів та фірм,

серед яких: туристична компанія «4 сторони»,
туристична компанія «Екстрімтур», туристичний клуб «Каяк», надзвичайно велика кількість
неформалізованих туристських об’єднань.
Фахівцями з водного туризму пропонуються
сплави різної тривалості в залежності від протяжності обраного маршруту, наприклад, такі:
−− Нерусса-Десна (до Новгород-Сіверського).
Маршрут: м. Київ – ст. Суземка (по залізничній дорозі, Брянська область, Російська федерація) – р. Нерусса – р. Десна (сплав до
м.Новгород-Сіверський) – м. Київ (по залізничній дорозі). Довжина маршруту (сплав) –
170 км. Можливе планування початку
маршруту по Десні від кордону України з Росією – від с. Гремяч або (краше) с. Камінь.
−− Сплав по Десні від Новгород Сіверського
до Макошине. Маршрут – м. Київ – м. Новгород-Сіверський (по залізничній дорозі) –
р. Десна (сплав до Макошине) – м. Київ (по
залізничній дорозі). Довжина маршруту
(сплав) – 182 км.
−− Сплав по Десні від Чернігова до Києва.
Маршрут – м. Київ – м. Чернігів (по залізничній дорозі) – р. Десна (сплав до Києва).
Довжина маршруту (сплав) – 215 км.
Особливої уваги заслуговує майбутнє розкриття потенціалу басейну Десни як туристичного
регіону. Для потенційно депресивної частини
України, саме цей напрямок може стати можливістю розкрити нові можливості та здійснити
переорієнтацію місцевої економіки на прибутковий екологічно дружній напрямок.
Проектована природоохоронна територія
в басейні Десни може відігравати відчутну
роль в туристичній галузі регіону, культову, наукову та інші функції. Головною обставиною,
що сприяє розвитку організованого туризму
на даній території є розміщення її вздовж водної артерії; транспортна доступність та одночасно – значне віддалення від Києва, завдяки
чому територію не захоплює хвиля відпочивальників «одного дня», що виїздять на пікніки власним автотранспортом у великій масі.
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Враховуючи актуальну ситуацію, організувати
менеджмент туризму на даній території буде
не складно, оскільки на такій здавалось би неосяжній території існує досить невелика кількість
мостів і паромів (рис. 6.1), а також популярних
серед відпочивальників зручних під’їздів для
приватного транспорту. Такими, наприклад, є
транспорні переїзди біля м. Щорс на р. Снов,
біля м. Путивль, Конотоп та Батурин на р. Сейм,
м. Шостка на р. Шостка, м. Остер та Козелець
на р. Остер, м. Чернігів, Мена, Сосниця, Короп
та Новгород-Сіверський на р. Десна.
В межах проектованої природоохоронної території можна вести рекреаційну діяльність
різноманітного характеру:
−− оздоровчу – проведення фізичних занять
з тренувальним режимом (прогулянки, екскурсії, спортивні ігри, купання та ін.);
−− спортивну – туризм, рибальство та інші
види діяльності, для проведення яких є цінними малозмінені природні комплекси;
−− пізнавальну.
Естетична привабливість території сприятлива
для відпочинку туристів та місцевих жителів.
Задля кращого ознайомлення з територію слід
облаштувати еко-стежки – спеціально обладнані маршрути, прокладені в найбільш цікавих
місцях, придатних для регульованої рекреації.
Таким чином, окрім відпочинку, можна буде
краще ознайомитись з територією, дізнатись
про неї та про види, що тут мешкають, багато
цікавих фактів. Можливою буде організація
загальноосвітніх екскурсій для школярів.

Крім екологічних маршрутів, тут можна облаштувати і оглядові майданчики. Наприклад, м.
Новгород-Сіверський та с. Свердловка розміщені на найбільших підвищення правого берега Десни, деякі села на підвищеннях р. Сейм,
і тут можуть бути розташовані кілька оглядових майданчиків, з яких відкривається надзвичайна панорама.
Доцільно буде в майбутньому облаштувати і
оглядові майданчики для аматорів-орнітологів,
що приїздитимуть сюди для осінніх та весняних
спостережень за переміщеннями мігруючих
птахів. Враховуючи розвиток руху «спостерігачів за птахами» (Birdwatchers) в Україні, цей напрям може стати значною перспективою для
розвитку зеленого туризму.
Завдяки широким можливостям надання рекреаційних та інших послуг, природоохоронна територія зможе стати самоокупною, що
вже у найближчому майбутньому призведе
до позитивних наслідків. Так, серед послуг, які
зможуть надаватись адміністрацією виділимо
найбільш очевидні:
−− приймання студентських польових практик
(в т.ч. поселення та обслуговування);
−− надання в оренду човнів, рибальського приладдя, біноклів, велосипедів, навігаційних
приладів;
−− продаж путівників, карт, поліграфічної та
сувенірної продукції;
−− готельні послуги;
−− сільський туризм.
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8. Пам’ятки археології Чернігівщини
Чернігівська область, що розташована на
стику різних ландшафтних зон, історично виявилась зоною контактів різних етносів та
культур (включно археологічних), представлених численними пам’ятками, що водночас
є джерелом з давньої історії племен та народів (рис. 7.1). Тому включення їх до Зводу пам’яток накладає додаткові обов’язки.
Збереження решток поселень, могильників,
культових об’єктів тощо для дослідження їх
в майбутньому збагатить науку новими даними з давньої історії, в тому числі історії Чернігівщини. Започаткував археологічне вивчення краю О. П. Шафонський (1740 – 1811) [1].
Ряд цікавих матеріалів з археології та давньої історії міститься в «Топографическом
описании Н.-Северского наместничества» [2]
та «Топографическом описании Малороссийской губернии конца XVIII в.» [3]. Археологічним пам’яткам приділено значну увагу в низці праць першої половини ХІХ в. [4]
Важливий етап у вивченні історії та культури
Чернігівщини пов’язаний з початком видання
у 1838 р. «Черниговских губернских ведомостей» (О. В. Шишацький-Ілліч, О. М. Лазаревський). Багато сторінок відведено пам’яткам
археології в «Историко-статистическом описании Черниговской епархии» [5]. Подальше піднесення історико-краєзнавчої діяльності пов’язане з реформою Чернігівського
губернського комітету у 1860 р., коли його
секретарем було призначено О. М. Лазаревського. Вже 1862 р. побачила світ «Памятная
книжка Черниговской губернии», у 1866 р. –
І книга «Записок Черниговского статистического комитета» та І випуск «Календаря
Черниговской губернии», що згодом став
щорічником, у 1869 р. – «Земского сборника Черниговской губернии». У зазначених
виданнях опубліковано серії статей, присвячених пам’яткам археології. Новий імпульс
даній роботі надало створення у 1896 р. Чернігівської губернської архівної комісії. Силами її співробітників було видано 20 книг,
створено власний історичний музей.
Проте спільним недоліком усіх цих студій
щодо пам’яток археології був їх описовий
характер, використання лише письмових,

етнографічних та картографічних джерел.
Початок масштабних робіт з безпосереднього дослідження пам’яток пов’язаний з ім’ям
Д. Я. Самоквасова (1843 – 1911). Він розкопав
сотні курганів, в тому числі знамениту Чорну
Могилу в Чернігові, Гульбище та Безіменний на Болдиних Горах та інші. Вперше були
обстежені і городища [6]. В результаті цих
робіт значно зріс інтерес до археології Чернігівщини. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
вивченням археологічних старожитностей Подесення займалися В. Б. Антонович,
М. Є. Брандебург, В. Л. Бернштам, С. А. Гатцук, Ф. К. Волков, П. М. Добровольський,
Ю. А. Гендуне, П. М. Єременко, М. І. Кібальчич, Н. А. Константинович, В. Г. Ляскоронський, М. О. Макаренко, В. А. Шугаєвський,
М. К. Якимович та інші. Значною подією
стало створення у 1896 р. Чернігівського історичного музею, що об’єднав значні на той
час наукові сили. Важливим заходом дореволюційного періоду розвитку археологічних
досліджень виявилось проведення у Чернігові 1908 р. XIV Археологічного з’їзду [7].
У перші десятиріччя Радянської влади відбувається подальше зростання обсягу археологічних та історико-краєзнавчих досліджень.
Їх центрами, поряд з губернським історичним музеєм (В. А. Шугаєвський, А. В. Верзилов, П. І. Смолічев, С. Г. Баран-Бутович),
стали районні краєзнавчі музеї: Сосницький
(Ю. С. Виноградський), Новгород-Сіверський
(С. А. Гапєєв), Остерський (А. Г. Розанов);
Ніжинський учительський інститут (М. М. Бережков) та інші; Чернігівський губернський
архів (П. К. Федоренко). У 30-ті рр. ХХ ст. усі
дослідження координувались Чернігівським
науковим товариством [8].
Значні за обсягом роботи на Чернігівщині у зазначений період здійснювали вчені
центральних наукових установ Союзу РСР:
М. Я. Рудинський, І. Г. Підоплічко, М. В. Воєводський, П. Й. Борисковський, Б. О. Рибаков, К. М. Полікарпович, Ф. В. Лучицький,
Т. Н. Тралло та інші [9].
Масштабні археологічні дослідження у Подесенні розгорнулися після Великої Вітчиз-
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няної війни під проводом І. Г. Шовкопляса,
М. В. Воєводського, Д. Я. Телегіна, В. І. Непріної (кам’яна доба), В. О. Круца (енеоліт), С. С. Березанської (доба бронзи),
О. М. Мельниковської (ранній залізний вік),
П. М. Третьякова, Є. В. Максимова, Р. В. Терпиловського, Є. О. Горюнова, Е. О. Симоновича, В. М. Даниленка, Д. Т. Березовця
(слов’янські старожитності), Б. О. Рибакова,
В. А. Богусевича, Д. І. Бліфельда, І. І. Ляпушкіна, Ю. Ю. Моргунова, О. В. Сухобокова,
М. П. Кучери, Я. В. Станкевич, М. В. Холостенка, С. С. Ширинського (Давня Русь) та
інших. Значний внесок у вивчення пам’яток
археології Чернігівщини зробили місцеві археологи та краєзнавці: І. І. Єдомаха,
М. А. Попудренко, А. А. Карнабед, В. Ф. Покотило, І. Ф. Іванченко, В. Є. Куриленко,
Н. Ф. Гайдай, Н. В. Юркова та інші. Особливо
слід відзначити роботи О. О. Попка, який обстежив сотні археологічних пам’яток в басейнах Десни та Дніпра [10].
Новий етап розвитку археологічних студій на Чернігівщині розпочався наприкінці
1970-х рр. ХХ ст. У 1979 – 1984 рр. НовгородСіверська експедиція Інституту археології

АН СРСР, Інституту археології АН УРСР та
Чернігівського історичного музею провела
у північних районах області значні роботи
з вивчення центру Новгород-Сіверського князівства (А. В. Куза, В. П. Коваленко),
його найближчої округи (О. В. Григор’єв)
та курганних старожитностей (О. П. Моця).
Пам’ятки кам’яної доби розкопували тут
В. І. Беляєва та Л. Л. Залізняк. З 1980 у центральних районах області масштабні роботи здійснювала Чернігівська археологічна
експедиція Чернігівського історичного музею, що охопили Чернігів та інші літописні
міста (В. П. Коваленко), сільські поселення
(О. В. Шекун), пам’ятки епохи бронзи і раннього залізного віку та інші. У зв’язку з підготовкою до публікації «Зводу пам’яток історії
та культури» значний обсяг робіт з обстеження території області проводила експедиція обласної та міської археологічних секцій
Українського товариства охорони пам’яток
історії та культури (Г. О. Кузнецов, О. В. Шекун та інші).
Результати проведених досліджень дозволяють розглянути основні етапи розвитку
людства на території області.

Палеоліт
Заселення древньою людиною території сучасної Чернігівщини почалося 100 – 35 тис. років тому (ранній палеоліт, епоха мустьє).
Групу місцезнаходжень цього часу виявлено співробітниками Деснянської експедиції
у 1930-ті рр. у 6 пунктах на Десні, біля сс. Араповичі, Пушкарі, Чулатове Н.-Сіверського
району (ур. Чулатове ІІІ, Язви, Оріхов Лог,
Яраповичі, Довгий, Комарня). З-поміж них
лише зі стоянки Чулатове-ІІІ походить значна
колекція знахідок. Вона розташована у гирлі
невеликої балки з пологими схилами, що зараз розорюються. Тут знайдено біля півтора
десятка відщепів ранньомустьєрських обрисів, а також знаряддя, близьке до ранньомустьєрських скребачок.
Значно краще вивчено пам’ятки пізнього палеоліту (35 – 10 тис. років тому). На території
сучасних Н.-Сіверського, Варвинського, Ко-

ропського, Менського та Щорського районів
їх відомо більше 20.
За часом пізній палеоліт збігається із заключним етапом льодовикового періоду, що характеризується суттєвими кліматичними коливаннями, коли похолодання змінювалось
періодами значного потепління.
За доби пізнього палеоліту спостерігаються
помітні зрушення у техніці виготовлення знарядь праці. На зміну мустьєрським, переважно близьким до трикутника пластинам, приходять довгі ножеподібні пластини. Вони стають
основою для більшості пізньопалеолітичних
знарядь: різців та скребачок різноманітних
форм та типів, проколок, вістер дротиків, вістер. Широкого розповсюдження набувають
прийоми обробки кременя за допомогою
різцевого сколювання та вертикальна ретуш.
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Частина кременевих знарядь мала дерев’яні
або кістяні (рогові) руків’я.
Панівною формою господарства залишалося полювання на крупних стадних тварин
(мамонт, північний олень, кінь). Воно забезпечувало людей м’ясом та шкірами. Кістки
та роги використовувались як сировина для
вироблення знарядь праці і прикрас, як будівельні матеріали при спорудженні жител,
а також як паливо. Додатковим джерелом
харчування було збиральництво і примітивне
рибальство.

І. Г. Шовкоплясом. На розкритій площі
(1300 м2) зібрано близько 10,5 тис. кременів,
в тому числі 400 знарядь: вістря на пластинах, різці, скребачки, комбіновані знаряддя
(вістря-різці, різці-скребачки та інші), дрібні
пластини з притупленим краєм, великі ножеподібні пластини, проколки, долотоподібні
знаряддя. Клюсівська стоянка – переконливе
свідчення освоювання за доби пізнього палеоліту низинних поліських районів, позбавлених лесових відкладень.

Люди облаштовували свої стоянки в захищених місцях – в долинах річок та на південних схилах глибоких балок; споруджували постійні житла з кісток та шкір тварин на
дерев’яному каркасі. Фізичним типом людини пізньопалеолітичної доби була так звана
людина розумна (Homo sapiens), котра практично нічим не відрізнялася від сучасної людини.

Трохи пізнішими є стоянки Н.-Сіверський та
Погон (біля с. Пушкарі). Треба відзначити знайдені на першій з них 3 великі вироби з кременю (вага до 8 кг, довжина до 40 см), так
звані гігантоліти; орнаментоване нарізками
ребро мамонта та фрагмент чаші з черепа
людини з обрізаними краями. Виділяється Н.Сіверська стоянка і фауністичними рештками:
тут в одному комплексі представлені арктичні, тундрові, степові та лісові види, що вказує
на своєрідний та складний ландшафт.

Розвиток виробничих сил та вдосконалення
господарської діяльності людей спричинили
появу більш високої форми їх організації –
родової общини. Виникають релігійні уявлення та вірування, зароджується мистецтво.

На думку ряду спеціалістів, стоянки від
Пушкарів-І до Погона можна об’єднати в єдину групу пам’яток раннього, так званого оріньяко-солютрейського періоду пізнього палеоліту Середньодніпровського басейну [12].

Найбільш давньою із пізньопалеолітичних стоянок Чернігівщини є Пушкарі І (біля
с. Пушкарі Н.-Сіверського району). Її було
відкрито у 1932 р. і досліджено в 1933 р.
М. Я. Рудинським і в 1937 – 1939 рр. П. Й. Борисковським [11]. Культурний шар стоянки
залягає в основі лесових суглинків на глибині
біля 1,0 м від сучасної денної поверхні і займає
площу біля 0,3 га. Під час розкопок було зібрано численну колекцію кременевих знарядь.
Переважають речі, виготовлені на пластинках: вістря з притупленим краєм, скребачки,
пластини з прямовідтятими кінцями, різці,
ножі костенківського типу. Кістяний інвентар
представлений мотикою з ребра крупної тварини. Особливо цікавими є рештки вивченого
тут великого довгого житла з кісток та бивнів
мамонта (12,0 × 4,5 м) з 3 вогнищами.

Найбільш ранньою зі стоянок наступного,
мадленського періоду пізньопалеолітичної доби є Мізинська (с. Мізин Коропського
району). Вона розташовувалась на схилах
широкої давньої балки, що виходила у заплаву Десни. Стоянку відкрито Ф. К. Вовком
у 1908 р. Найбільш значні розкопки проведені І. Г. Шовкоплясом протягом 1954 – 1961 рр.
(досліджено більше 1000 м2) [13].

Типологічно близькою до Пушкарів-І є
пам’ятка біля с. Клюси Щорського району,
яку було відкрито в 1964 р. місцевим вчителем П. І. Толочко і досліджено в 1966 р.

На стоянці розкопано 5 житлово-господарських комплексів, кожен з яких складався із
наземного житла типу північного чума, місць
обробки каменю та кісток тварин, ям-сховищ
з кістками і відкритих надвірних вогнищ.
Серед зібраних на стоянці кременевих знарядь 4429 різноманітних знарядь праці: різці, скребачки, нуклеуси, пластини, проколки,
долотоподібні знаряддя та інші. Вироби із
рогу та кістки представлені клиноподібними (мотикоподібними) знаряддями зі стінок
трубчастих кісток або бивнів мамонта, мо-
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лоткоподібними знаряддями з рогу оленя,
проколками, вістрями дротиків, кістяними
голками з просвердленими вушками.
Всесвітньовідомими є витвори мистецтва із
Мізинської стоянки: стилізовані жіночі статуетки, браслети з бивня мамонта, прикрашені
меандровим орнаментом.
У споруді, що слугувала «общинним будинком», виявлено декілька розписаних червоною вохрою крупних кісток мамонта – най-

давніший у світі набір ударних музичних
інструментів, що дозволив відтворити із
двохсотвікового небуття звуки палеолітичної епохи [14].
Близькою за часом до Мізинської є стоянка
Чулатове-І (Крейдяний Майдан), відкрита
у 1935 р. біля с. Чулатове Н.-Сіверського району вчителем В. Я. Захарченком. До заключного періоду мадленської епохи належать
стоянки Чулатове-ІІ (Робочий Рів) та Бугорок
(с. Пушкарі).

Мезоліт
У Подесенні його початок датується ІХ тис. до
н.е. Мезоліт – перехідний період від раннього
кам’яного віку (палеоліту) із привласнювальними формами господарства, до неоліту –
доби широкого розповсюдження відтворювальних форм господарства: землеробства
та скотарства. Початок епохи мезоліту збігається з переходом в історії Землі від льодовикової доби (плейстоцену) до геологічної
сучасності (голоцену). Клімат став значно
тепліший, кордони ландшафтних зон наблизилися до сучасних. Зникла мамонтова фауна. На зміну мамонтам прийшли благородні
олені, лосі, ведмеді, кабани на інші тварини.
Разом із фауною змінюється і характер полювання, що призвело до зміни способу життя
первісних людей. Великі мисливські колективи розпались на більш дрібні. Мезоліт – епоха поширення складних метальних знарядь
та вкладної техніки, широкого застосування
мікролітів, збільшення кількості кістяних знарядь. Саме за мезоліту було винайдено лук зі
стрілами та рибальський гачок. До доби мезоліту відносять виникнення племінної організації суспільства і появу індоєвропейської
мовної спільності.
За мезолітичної доби Подесення (разом з територією Гомельського Подніпров’я) було
окремим районом з особливим характером
пам’яток, виділених П. П. Єфименко, М. Я. Рудинським та М. В. Воєводським в окрему деснянську мезолітичну культуру [15]. На сучасному етапі дослідники виділяють тут для епохи
мезоліту декілька культурних типів [16].

Найбільш ранніми з них є пам’ятки типу
Покровщина (стоянка Покровщина, або
Пушкарі-VII біля с. Пушкарі Н.-Сіверського
району).
Трохи пізнішими є пам’ятки см’ячківського
типу: См’ячка-8, -11, -13, -13в, -14, 16, -17, -17а;
біля с. Грем’яч, Бирине Н.-Сіверського району, Мізин Коропського району та інші. На
думку спеціалістів, формування пам’яток
См’ячківського типу слід пов’язувати зі значним впливом на місцевий субстрат свідерської культури [17].
У пізньому мезоліті Подесення виділяються
пам’ятки кудлаївського, пісочнорівського
та студенківського типів. Пам’ятки кудлаївського типу (VII – V тис. до н.е.) отримали
назву за стоянкою Кудлаївка-VI, відкритою
в 1925 р. М. Я. Рудинським на території Н.Сіверського району [18]. Поширені вони
у Поліссі, Києво-Чернігівському Подніпров’ї,
Середньому Подесенні та пониззях Сожу.
До цього типу старожитностей відносяться
стоянки біля сс. Борки і Анисів Чернігівського району та інші. Пам’ятки кудлаївського
типу сформувались, вірогідно, на місцевій
генетичній основі (пам’ятки типу Покровщина) під впливом мікролітичних культур
півдня і, водночас, послужили основою
для пам’яток типу Пісочний Рів [19]. Інші
дослідники спростовують цю гіпотезу і відносять Пісочний Рів до ранньомезолітичної
доби [20], а Кудлаївку – до заключного етапу мезоліту Подесення [21].
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Пам’ятки пісочнорівського типу походять від
вивченої М. В. Воєводським у 40-х рр. стоянки Пісочний Рів біля с. Пушкарі Н.-Сіверського
району [22]. Пам’ятки пісочнорівського типу
були досить широко розповсюджені у Подесенні та Подніпров’ї (стоянки біля с. Мамекине Н.-Сіверського району, пгт Ріпки та
с. Миколаївка Ріпкинського району, Мізин
Коропського району та інші).

Фінальні етапи пізньомезолітичної культури
Подесення представлені пам’ятками типу
Студенок (Студенок, Попове озеро, Мураги,
Віть-І і ІІ Н.-Сіверського району та інші), що
сформувались на основі пісочнорівських. Ця
група стоянок досліджувалася у 1980-х рр.
Л. Л. Залізняком на лівому березі Десни, поблизу Новгорода-Сіверського [23].

Неоліт
У IV тис. до н.е. на території Чернігівської області на основі місцевого мезоліту створюються неолітичні культури. На півдні України
у цей час відбувається перехід до відтворювальних форм господарювання – землеробства та скотарства, проте у Подесенні, як і
раніше, панують полювання, рибальство та
збиральництво. У зв’язку з освоєнням для
виготовлення знарядь праці нових порід
каменю (сланці, граніт тощо) з’являються
нові прийоми обробки каменю: пиляння,
свердління, полірування і шліфування, що,
в свою чергу, призвело до створення та широкого застосування нових форм знарядь
праці (сокир, свердел, тесел та інших). Ще
більше зростає роль рибальства, де широко застосовувалися човни та сітки. Одним
з найважливіших винаходів виявився керамічний посуд. З’являються також прядіння
та ткацтво.
Топографія неолітичних пам’яток відносно
однорідна. Вони розташовуються на краю
першої надзаплавної тераси або на дюнних
підвищених ділянках у заплаві. Поселення,
як правило, мають невелику площу і тяжіють до води. Житла мали, скоріш за все,
наземну конструкцію і зводилися з дерева,
очерету або глини, тому їх рештки важко зафіксувати.
На сьогодні в області відомо більше
1000 пам’яток цього періоду. У різні роки їх
досліджували М. В. Воєводський, Т. С. Пассек, В. П. Левенок, І. І. Артеменко, О. О. Попко, В. Козловський, Ю. С. Виноградський,
Д. Я. Телегін, В. І. Непріна, К. М. Полікарпович, М. Я. Рудинський та інші.

Загалом, у Подесенні старожитності неолітичної доби представлені пам’ятками 3 культур: лисогубівської, ямково-гребінцевої та
дніпро-донецької.
Лисогубівська культура (кінець V – IV тис. до
н.е.) відкрито В. І. Непріною на початку 1970х рр. і дотепер ще недостатньо вивчено [24].
Територія її охоплює басейни Нижнього
Посейм’я та Середнього Подесення. Виробничий інвентар характеризують мініатюрні
нуклеуси клиноподібного, призматичного
та дископодібного типів, невеликі пластини
та відщепи, різці та скребачки на відщепах,
ножі на пластинах та обухові двосторонні
тесані жолобчасті долота, високі трапеції
тощо. Кераміка представлена слабопрофільованими посудинами з округло-конічними
денцями, орнаментованими ямками-наколами, тонкозубчастою гребінкою і загладженими лініями.
Територія дніпро-донецької культури (середина-кінець V тис. до н.е. – середина
IV тис. до н.е.) охоплює Подніпров’я, Лівобережжя та Полісся України, а також південні райони Білорусі. Пам’ятки цього типу
характеризуються наявністю так званої гребінцево-накольчастої кераміки, співіснуванням макролітичних та мікролітичних шліфованих знарядь з каменю, своєрідним типом
групових могильників [25]. У Подесення дніпро-донецькі племена проникають лише на
другому (середньому) етапі розвитку культури, утворивши гомельсько-чернігівську
групу (пам’ятки типу Острова Мізинського,
Коропський район). Для старожитностей
цієї групи характерні гостродонна кераміка,
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вістря списів видовжено-овальної форми,
мініатюрні кременеві сокири з підшліфованими лезами.

тур вісло-дніпровської групи відіграли певну
роль у формуванні балто-слов’янської етнічної спільноти.

Для пам’яток третього (пізнього) етапу типовим є поселення Пустинка-5 (Чернігівський
район), що розміщене на підвищеній надзаплавній терасі лівого берега Дніпра, де
було розкрито близько 1000 м2. Тут досліджені рештки підпрямокутного в плані житла, господарські ями та відкриті вогнища.
Знаряддя праці представлені кременевими
вкладишами, скребачками округлої форми
на відщепах, трикутними вістрями стріл із
двосторонньою ретушшю, кам’яними шліфованими сокирами, уламками рибальських
гачків та кістяними шилами. У керамічному
наборі – фрагменти гостродонних та плоскодонних горщиків, орнаментованих відбитками гребінки, «перлинами», ямками тощо.
Важливою рисою керамічного комплексу є
наявність вертикальних розчосів на вінцях,
що є свідченням тісних контактів населення з
пізньотрипільськими племенами. На користь
цього свідчать також знахідки трипільської
червоноглиняної та чорнолощеної кераміки [26]. За даними археологічних досліджень,
населення дніпро-донецької культури було
вже знайоме зі скотарством та примітивним землеробством. На думку дослідників
(Т. Лер-Сплавинський, К. Ю. Марк, Д. Я. Телегін, М. М. Чебоксаров), племена дніпро-донецької культури разом із племенами куль-

Культурна взаємодія лисогубівської та дніпродонецької культур за участю місцевого пізньомезолітичного населення пам’яток студенківського типу на межі V та IV тис. до н.е. сприяла
трансформації їх у неоліт ямково-гребінцевої
культури [27]. Центр формування цієї культури
знаходився на Десні та Сеймі (поселення Сосниця, В’юнище, Долинське, Мале Вустя Сосницького району, Грини Борзнянського), звідки вона
поширювалася на південь та північ. Головною
ознакою культури є кераміка, представлена
тонкостінними посудинами напівяйцеподібної
форми. Уся їх поверхня прикрашена гребінцевим та ямковим орнаментом. Особливістю
кременевого інвентарю є знаряддя для обробки дерева, виготовлені за технікою двостороннього оббивання: клини, жолобчасті долота,
сокири, ножі. Широкого застосування набули
скребачки, різці, свердла, проколки, вістря списів, дротиків та стріл. Знайдено багато виробів
з кістки. На пізніх етапах розвитку культури намітився перехід до відтворювальних форм господарства – землеробства та скотарства. На
думку окремих спеціалістів (М. Я. Рудинський,
Д. Я. Телегін), ямково-гребінцевий неоліт був
безпосередньою генетичною підосновою для
виникнення мар’янівської культури доби бронзи. Інші (В. І. Непріна) зазначали, що подібні висновки робити ще зарано.

Трипільська культура
У другій половині ІІІ тис. до н.е. у південні райони Чернігівщини проникають пізньотрипільські
племена – населення пам’яток лукашівського
та софіївського типів. Їх селища виявлено біля
с. Євминка, Лутава, смт Остер Козелецького
району. Рештки поселення біля с. Євминка-І
(ур. Узвіз) було відкрито ще у 1908 р. місцевим
учителем К. А. Ставровським і вони досліджувались у 1925 – 1926 рр. М. О. Макаренком,
в 1965 р. – В. О. Круцом. Тут зафіксоване житлонапівземлянка, заглиблене на 1,4 м, прямокутної
в плані форми, орієнтоване за меридіональним
напрямком, розмірами 5,8 × 5,0 м. У північно-західному куті знаходилося вогнище.

На поселенні Євминка-ІІ (ур. Стара Цегельня)
розкопано ще два заглиблені житла, розмірами 4,8 × 3,2 м та 4,4 × 2,2 м, причому одне
з них було двокамерним.
Панівною галуззю господарства у пізньотрипільських племен залишалося землеробство.
Друге місце посідало приселищне скотарство. Важливу роль відігравали полювання та
рибальство. Розвиток трипільської культури
у Подніпров’ї та Подесенні на етапі пам’яток
софіївського типу обірвався, і її риси майже
не простежуються в культурі племен, що населяли цю територію у пізніші часи [28].
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Доба бронзи
Важливим періодом в історії Чернігівщини була бронзова доба (кінець ІІІ – початок
І тис. до н.е.), що характеризується суттєвими здобутками у господарському, культурному та суспільному житті давнього населення. Одним із важливих досягнень вказаної
епохи є винахід бронзи та виготовлення з неї
знарядь праці. У Подесенні бронзовий вік був
також часом утвердження відтворювальних
форм ведення господарства. З’являється
орне землеробство, де використовується
тяглова сила тварин. Це підтверджується
знахідками дерев’яних рал (в тому числі на
Чернігівщині). Розширюється асортимент
культурних рослин (декілька сортів пшениці,
просо, ячмінь, льон, конопля, горох), починається розвиток садівництва (вишня, слива) та
городництва (цибуля, часник, ріпа, мак).
На території області зафіксовано сліди більше 200 поселень доби бронзи, що належать
до декількох археологічних культур. Старожитності доби бронзи Подесення у різні роки
досліджували Д. Я. Самоквасов, Т. С. Пассек,
М. В. Воєводський, Ю. С. Виноградський,
І. І. Артеменко, С. С. Березанська, О. О. Попко, М. Я. Рудинський, Д. Я. Телегін та інші.
Пам’ятки середньодніпровської культури (кінець ІІІ – середина ІІ тис. до н.е.) охоплюють
Середнє та Верхнє Подніпров’я, представлені поселеннями (сс. Анисів, Золотинка, Пустинки Чернігівського, Радуль Ріпкинського,
Бахмач Бахмацького районів) та курганними могильниками (біля с. Бурівка Городнянського району). Поселення розміщувались
на високих ділянках корінних терас або на
підвищеннях у заплаві. Житла були наземними, прямокутними в плані, розмірами 5 – 6 ×
4 – 4,5 м, часто двокамерними, з глинобитними долівками та відкритими вогнищами.
В керамічному наборі виділені 5 основних
форм: циліндричні посудини з пласким або
округлим денцем, дзвоноподібні посудини
з високою конічною шийкою, округлобокі
кубки, приземкуваті горщики з високою шийкою, високі яйцеподібні горщики. Орнамент
складається з прокреслених ліній, наколів та
відбитків шнура і вкриває більшу частину посудини. Серед кам’яних знарядь – свердлені

сокири, зернотерки та розтирачі, сокири-тесла, вістря списів та стріл, ножі, скребачки.
Знахідки металевих знарядь або прикрас поодинокі [29].
У середині ІІ тис. до н.е. на Чернігівщині відомі і окремі пам’ятки культури багатоваликової кераміки (поселення Білий Груд біля
с. Старий Білоус Чернігівського району), характерною рисою яких є кераміка, орнаментована наліпними валиками [30].
У середині доби бронзи великі території
між Дніпром та Одером займали численні
племена тшинецько-комарівської культури
(XVI – XI ст. до н.е.). На території Чернігівської області вони представлені пам’ятками
сосницького типу, що складали східну групу
тшинецької культури. Поселення цієї культури біля с. Пустинка (ур. Пороховий погріб) Чернігівського району розкопане повністю [31].
Тут виявлено рештки 32 житлових, господарських та 2 культових споруд. Основна частина будівель витягнута вздовж берега в два
ряди у вигляді вулиці. У центральній частині
знаходився загін для худоби.
Житла представлені напівземлянками прямокутної форми, розмірами 12 – 14 × 6 – 7 м,
заглибленими в ґрунт на 1,0 – 1,4 м, опалювались вогнищами.
Господарські споруди були наземними або
злегка заглибленими, мали округлу або квадратну в плані форму і розміщувались поблизу жител. Інші споруджувались на палях і призначались, вірогідно, для зберігання запасів
сіна, соломи і, можливо, зерна.
Одна з культових споруд розташовувалась у центральній частині поселення і мала
п’ятикутну форму. Під долівкою споруди
виявлено 6 поховань кальцинованих кісток
тварин. У південній частині приміщення знаходився жертовник.
На поселенні проживала родова община –
200 – 250 чоловік. Основою економіки ви-
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ступало приселищне скотарство, головним
чином, розведення великої рогатої худоби
та свиней. Землеробство відігравало другорядну роль [32]. Основний виробничий інвентар (сокири, серпи, тесла, скребачки, ножі,
вістря списів та стріл) залишався кам’яним,
що свідчить про недостатній розвиток бронзоливарного виробництва. Вироби із мідного сплаву представлені уламком бляшки та
шпилькою з петлеподібною голівкою. В керамічному наборі представлені тюльпаноподібні посудини, горщики, миски, кубки, ложки,
друшляки тощо.
Поховальний обряд тшинецької культури
представлений курганами з трупопокладеннями та ґрунтовими могильниками з трупоспаленнями, однак на Чернігівщині такі
пам’ятки ще недостатньо вивчено.

На думку більшості спеціалістів (Б. О. Рибаков, С. С. Березанська та інші), носії тшинецької культури були праслов’янами.
У північно-східній частині області (НовгородСіверський, Коропський райони) за доби
бронзи відомі також поселення мар’янівськобондарихінської культури (XVII – VIII ст. до
н.е.), ще маловивченої. Культура склалась
на основі місцевого населення ямково-гребінцевого неоліту й значно вплинула на формування юхнівської культури раннього залізного віку (С. С. Березанська, В. А. Ільїнська,
Д. Я. Телегін) [33].
До слабовивчених належить так звана лебедівська культура (кінець ІІ – початок І тис. до
н.е.), виокремлення якої заперечується рядом спеціалістів.

Ранній залізний вік
У І тис. до н.е. на території України розпочинається ранній залізний вік. Розповсюдження заліза спричинило цілу революцію в історії людства: прискорений розвиток виробничих сил,
загальний прогрес, найголовніше – другий великий суспільний поділ праці – відокремлення
ремесла від землеробства. На півдні східної
Європи дані процеси збіглися в часі з другим
важливим явищем у житті давніх людей – переходом пастуших народів до кочового скотарства. На історичну арену виходять кіммерійці, скіфи, сармати, які поширили свій вплив
на величезну територію. На її віддаленій північній периферії знаходилась сучасна Чернігівська область. Слідами сезонних перекочувань
давніх скотарів є кургани.
Більшість курганів південної Чернігівщини містять, вірогідно, поховання скіфського часу.
Однак дотепер вивчення їх практично обмежувалось картографуванням насипів (Д. Я. Самоквасов, П. С. Уварова, М. Є. Брандебург,
М. О. Макаренко, О. В. Шекун та інші). Висота
окремих з них сягає 8 – 9 м, проте більшість
давно розорюється і нині вони ледь помітні.
Відомі тут також синхронні поселення та городища (біля с. Плоске Носівського району,
Обмачев Бахмацького).

Західну та південно-західну частини області заселяли племена підгорцівсько-милоградської
культури, територія якої охоплює північну частину Середнього та Верхнього Подніпров’я
у межах України та Південної Білорусі.
Пам’ятки цієї культури було введено в науковий обіг після широких досліджень, проведених у 50 – 60-х рр. П. М. Третьяковим,
О. М. Мельниковською та іншими археологами. Свою назву культура отримала від городища біля пос. Милоград Гомельської області. Хронологію пам’яток культури на різних
ділянках племінних територій вивчено недостатньо. На думку О. М. Мельниковської,
найбільш давні поселення і могильники датуються бронзовою добою, найбільш пізні продовжують своє існування до І ст. н.е., співіснуючи з пам’ятками зарубинецької культури.
Поселення милоградської культури представлені численними городищами (мисовими та
болотними) та неукріпленими селищами (Любеч та Неданчичі Ріпкинського, Дніпровське
Чернігівського районів). Населення проживало у невеликих будинках на одну родину.
Поховальний обряд характеризується як курганними, так і безкурганними могильниками з
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трупопокладеннями та трупоспаленнями, а також полями поховань з тілоспаленнями. Одним з найбільш цікавих є курганний могильник
біля с. Деснянка Чернігівського району, що датується V – IV ст. до н.е. Тут розкопано 7 з 8 насипів (діаметр 6 – 8 м, висота 0,8 – 1,5 м), що
містили поховання за обрядом тілопокладення у прямокутних підкурганних ямах (1,4 – 2,0 ×
2,6 – 3,0 м) та тілоспалення на стороні з похованням решток кремації у ямі в центрі насипу.
Інвентар представлений золотими намистинами, бронзовим дископодібним дзеркалом
із залізною ручкою, десятками бурштинових,
мармурових, скляних та бронзових намистин,
залізними цвяхоподібними шпильками, бритвою, ножами, посудинами тюльпаноподібної
форми, керамічними пряслицями [34].
Речовий комплекс на розвинутих етапах
культури багатий та різноманітний. Для нього
типовим є велика кількість залізних виробів
місцевого виробництва на базі поліських болотних руд (знайдені рештки залізоплавильних печей), виготовлення численних прикрас
з кольорових металів з довізної сировини
(на місцеве виробництво вказують знахідки
тиглів та ливарних форм). Форми прикрас
латенських та скіфських типів, а також предмети античного імпорту свідчать про торгові
та культурні зв’язки населення із заходом та
півднем.
Своєрідним є керамічний комплекс із незвичайними, часто круглодонними, формами
ліпних горщиків та мисок, пряслицями за формою посудин, хрестоподібними та зіркоподібними важками, численними фігурками домашніх тварин тощо.
Населення підгорцівсько-милоградської культури перебувало на стадії розкладу родового
ладу. В економіці переважало землеробство
та скотарство, про що свідчать знахідки землеробських знарядь, відбитки зерен пшениці,
проса та інших злаків, численні кістки домашніх тварин. Меншу роль відігравали полювання та рибальство.
Племена підгорцівсько-милоградської культури ототожнюються з неврами Геродота
(О. М. Мельниковська, Б. О. Рибаков), проте
питання етнічної приналежності цих племен
залишається відкритим. Існує думка про їх

приналежність до праслов’ян або давніх балтів (О. М. Мельниковська).
Юхнівська культура (VII-VI – III ст. до н.е.)
отримала свою назву від досліджених
Д. Я. Самоквасовим двох городищ біля с. Юхнове Новгород-Сіверського району [35]. Історична інтерпретація та виокремлення їх
в окрему культура здійснена лише у середині
ХХ ст. [36], систематичне вивчення – у 40 –
70-х рр. ХХ ст. (М. В. Воєводський, О. М. Мельниковська, В. П. Левенок та інші).
Територія поширення пам’яток цієї культури
виходить за межі Чернігівської області. Вона
займає величезні простори від кордонів з Білорусією на заході до верхів’їв р. Сейм на
сході, від верхів’їв Оки на півночі до верхів’їв
р. Псел на півдні [37].
Поселення представлені переважно городищами на мисах між балками та на останцях.
Болотні городища поодинокі. Відомі також
селища без зовнішніх слідів укріплень або зі
слабкими їх слідами.
Під час зведення городища проводилась попередня підготовка майданчика: знімався дерновий шар, ґрунт утрамбовувався, краї майданчика та кромка схилів викладались товстим
шаром глини. Після цього уся територія майданчика випалювалась. Схили часто ескарповані на значну висоту. Багато уваги приділялося
влаштуванню в’їзду на городище.
Повністю розкопане городище VI ст. до н.е.
біля с. Кудлаївка Новгород-Сіверського району
О. М. Мельниковською [38]. Воно являло родове селище типу патронімії, укріплене валами з
дерев’яними стінами, подвійною лінією ровів
та ескарпів. Городище було розділене на дві
частини додатковою лінією укріплень. Житлова частина, що займала приблизно дві третини
усієї площі городища, була оточена потужними
дерев’яними стінами, від яких залишились подвійні канавки з рештками згорілої деревини
та заглибленнями від стовпів частоколу. Із внутрішнього боку до стіни примикав поміст (зафіксовані 2 ряди ям, що утримували стовпи). По
боках майданчика, біля схилів, розміщувалися
башти (зафіксовані їх підземні частини: глибокі
ями зі ступінчастими спусками). По поздовжній
осі городища в стіні внутрішнього укріплення
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були ворота, що поєднували обидва майданчики. Населення проживало в 3 довгих (35 – 40 ×
5 – 6 м) колективних будинках, кожен із яких
призначався для декількох споріднених родин.
(На інших поселеннях населення використовувало також і односімейні житла). Четверта видовжена споруда, досліджена на південному
краю майданчика, слідів опалювальних пристроїв не містила, вірогідно, вона слугувала зимовим стійлом для худоби.
Друга (менша) частина майданчика городища містила більш потужний культурний шар,
проте слідів споруд тут не виявлено. На думку
О. М. Мельниковської, цей майданчик призначався для загону худоби.
Поховальний обряд юхнівської культури вивчений поки недостатньо. Відомий один могильник з тілопокладеннями (біля с. Долинське Сосницького району). Досліджені окремі
поховання (переважно трупопокладення)
безпосередньо на городищах. На майданчику Кудлаївського городища поблизу одного
з жител виявлено яму з трупоспаленням дитини 8 – 11 років з юхнівською посудиною та грузилами зменшених розмірів, виготовленими
як поховальний інвентар.
Речовий комплекс характеризується значною
своєрідністю, передусім – у керамічних виробах: ліпні горщики, миски, кубки з різноманітною орнаментацією. О. М. Мельниковська
вважала, що юхнівським племенам були відомі зачатки гончарного круга. Знайдено багато
залізних знарядь праці. Характерні прикраси
із кольорових металів: шпильки з великими
ажурними навершями, широкі пластинчасті
браслети та інші. На користь місцевого виготовлення прикрас свідчить велика кількість
ливарних форм, тиглі, рештки майстерні ливарника. На виготовлення зброї та інших
предметів помітний вплив мала скіфська культура, знайдені речі кельтських типів. Взаємовідносини с античним світом підтверджуються знахідками уламків амфор та столового
чорнолакового посуду.
Економіка юхнівських племен має землеробсько-скотарський характер з яскраво вираженими ознаками землеробських культів,
сільськогосподарськими знаряддями праці,
численними відбитками злаків та кісток тва-

рин. Помітними є сліди підсобних промислів:
полювання і особливо рибальства.
Щодо історичної інтерпретації населення,
що залишило пам’ятки юхнівської культури,
то тут немає спільної думки. Їх пов’язують зі
свідченнями Геродота про будинів (Б. О. Рибаков) або меланхленів (В. А. Ільїнська,
О. М. Мельниковська).
Етнос юхнівської культури визнано як древній
балтський, проте це питання до кінця не вирішене, оскільки не з’ясованою залишається
хронологія балтських гідронімів.
Наприкінці ІІІ ст. до н.е. на Чернігівщині з’являються пам’ятки зарубинецької культури,
що займали територію Полісся, Середнього та
Верхнього Подніпров’я [39].
Зарубинецька культура отримала свою назву
від с. Зарубинці Київської області, де у 1899 р.
В. В. Хвойко дослідив могильник рубежу ер [40].
Розкопки аналогічних пам’яток здійснювались і
в ряді інших пунктів [41], проте на території Чернігівщини їх відомо біля 10, більшість з них охоплена лише розвідувальними роботами.
Під час розкопок давньоруського городища біля с. Шестовиця Чернігівського району
у культурному шарі було виявлено уламки зарубинецьких мисок та горщиків [42]. Культурний шар зі слідами поселення зарубинецької
культури зафіксовано біля с. Табаївка Чернігівського району [43] під час досліджень курганного могильника давньоруського часу. Селище
розташоване на невеликому підвищенні на
березі р. Білоус і обмежене балками. Культурний шар має потужність до 0,2 м [44]. Кераміку
представлено фрагментами ліпних плоскодонних горщиків та чорнолощених мисок.
У смт Седнів в ур. Орєшня, на правому березі
р. Снов досліджено поселення пізнього етапу зарубинецької культури (І – ІІ ст.). Зібрані
фрагменти ліпних лощених та кухонних посудин, залізне трилопатеве вістря стріли сарматського типу, уламки керамічних біконічних пряслиць.
Фрагменти чорнолощених зарубинецьких посудин траплялися й на багатошаровому городищі біля с. Радичів Коропського району [45].
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Цікавий комплекс, що складався з двох городищ, відкрив О. В. Шекун біля с. Мощонка Городнянського району [46]. Його дослідження
проводилося під керівництвом М. Б. Щукіна
протягом 1985 – рр. експедицією Державного
Ермітажу (РРСФР).
Вказані пам’ятки на Чернігівщині відкрито
в результаті розвідувальних робіт або під
час досліджень пам’яток інших періодів і
культур. На жаль, планомірних стаціонарних
розкопок зарубинецьких старожитностей
не проводилося. Тому дати характеристику зарубинецької культури на Чернігівщині
можливо, лише залучивши пам’ятки Середнього Подніпров’я, з якими вони складають
одну групу.
Як і на інших територіях [47], зарубинецькі
пам’ятки Подесення розташовані переважно
на мисах (часто високих) надзаплавних терас.
Одношарових городищ зарубинецької культури дотепер на Чернігівщині не виявлено.
Укріплення синхронних аналогічних городищ
Середнього Подніпров’я, вірогідно, мали вали,
рови та ескарпи.
Житла зарубинецької культури представлено заглибленими в ґрунт спорудами прямокутної в плані форми, площею 12 – 16 м2.
У центральній частині розміщувалося вогнище. В окремих випадках воно було зміщене
до однієї зі стінок і влаштовувалося на рівні долівки, іноді на кам’яній вимостці. Біля
вогнища знаходилася яма. Зрідка замість
вогнища у житлах споруджували глинобитні
печі [48].
Стіни жител мали каркасно-плотову конструкцію, яка трималася на стовпах, і обмазувалися
глиною. Покрівля, скоріш за все, була двоскатною, вкритою соломою або очеретом [49].
На поселеннях Подніпров’я будувалися господарські споруди нежитлового призначення.
Це передусім ями-льохи.
На поселенні у кожному житлі мешкали індивідуальні сім’ї. Планування жител та господарсько-побутових комплексів дозволяє вбачати
в зарубинецьких поселеннях перехідний етап
від родової патріархальної общини до територіальної сільської общини [50].

Могильники на Чернігівщині невідомі. В Середньому Подніпров’ї вони розміщувалися
поблизу поселень або на певній відстані від
них [51]. Скоріш за все, вибір місця для могильника був складовою поховального ритуалу і узгоджувався з тією світоглядною системою, згідно з якою людина, помираючи,
не зникала, не припиняла своє буття, а лише
переходила жити в інший світ, можливо, змінюючи свою подобу.
Зарубинецькі могильники не мають зовнішніх
ознак. Проте відсутність випадків перекриття
поховань іншими могилами вказує на те, що
у давнину існували зовнішні позначки здійснених поховань [52].
Поховання здійснювались у неглибоких ямах,
до 1,0 м. Відстань між могилами від 0,5 м до
10,0 м (Пирогівський могильник на Київщині)
і навіть до 15,0 м (Корчувате – Київ). Могильні
ями видовжені, прямокутні або овальні в плані, довжиною 1,2 – 2,0 м, шириною 0,6 – 1,0 м.
Наявні ями і округлої форми діаметром 0,5 –
1,0 м. Переважає обряд тілоспалення: безурнові та урнові [53]. Є. В. Максимов виділяє
у Подніпров’ї і інгумаційні поховання [54].
Поховальний інвентар представлений посудинами, предметами особистого вбрання та
прикрасами. Зрідка траплялися знаряддя праці і навіть зброя. Типовий набір посуду – горщик, миска та кухоль. До ями клали частини
туш домашніх тварин – свині, вівці або корови.
Прикраси складалися з бронзових і залізних
фібул, бронзових браслетів, кілець, підвісок,
скляних намистин. Знаряддя праці та зброя –
залізні ножі, вістря списа.
В урнових похованнях рештки померлого зсипалися до урни, яку ставили в центрі ями. Супроводжуючі предмети – поблизу урни, якою
слугували як лощені, так і грубі кухонні горщики, іноді глечики.
Найчисленнішою категорією знахідок на
пам’ятках зарубинецької культури є кераміка. Увесь зарубинецький посуд зроблено
вручну, без застосування гончарного круга, вірогідно, у домашніх умовах. Водночас,
симетричність форм посуду, правильність
основних пропорцій дозволяють припустити,
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що виготовленням кераміки займалися люди
зі сформованою традицією виробництва посудин, що вже використовували в роботі певні технічні приладдя.

Знахідки інших знарядь праці свідчать, що
в господарстві племен зарубинецької культури певну роль відігравали полювання, рибна
ловля та збиральництво [59].

Випал попередньо висушених виробів здійснювався на багатті за температури біля 600°.
Для зміцнення посудин їх перед випалом обварювали в борошняному розчині.

Важливе місце у господарській діяльності населення рубежу нашої ери посідають залізні знаряддя праці. Видобуток і обробка заліза були
знайомі племенам зарубинецької культури [60].

За способом обробки поверхні кераміка зарубинецької культури поділяється на лощену (столову) та просту (кухонну). У простому
посуді готували їжу, зберігали продукти. Він
представлений горщиками, сковорідками,
корчагами, кришками; столовий – горщиками, глечиками, мисками та кухлями.

Знахідки античної кераміки та прикрас на зарубинецьких поселеннях – одне з найважливіших
свідчень торгових зв’язків населення Середнього Подніпров’я з античним світом. Головним центром античної торгівлі з Подніпров’ям
була Ольвія. На південь вивозилися шкури, хутра, худоба, м’ясо [61], ввозилися в межі зарубинецьких поселень вино, вироби зі скла та
мідного сплаву.

У керамічному наборі зарубинецьких поселень певне місце посідає імпортний посуд – вироби Північного Причорномор’я та
Середземномор’я.
Є підстави вважати, що зарубинецьке населення обробляло землю дерев’яними знаряддями. Певна частина населення використовувала
підсічне землеробство [55]. Орне землеробство дозволило вирощувати пшеницю, просо,
ячмінь, горох, коноплю, льон та коренеплоди
тощо. Наявність орного землеробства підтверджується і складом стада домашньої худоби,
серед якого значне місце (біля 34 %) посідає велика рогата худоба [56].
Залізні серпи призначалися для збору колоскових культур. Для переробки зерна на крупу і борошно використовувались зернотерки
та дерев’яні ступи [57].
Вирощування волокнистих культур пов’язано
з ткацтвом.
У господарській діяльності зарубинців значне
місце посідало скотарство. На розведення
домашньої худоби вказують численні знахідки кісток тварин на поселеннях. Скотарство
було приселищним. Основний склад домашнього стада: велика рогата худоба, свиня,
дрібна рогата худоба, кінь, собака. У харчовому раціоні населення перше місце належить свині [58]. Велика рогата худоба використовувалася як тяглова сила, давала м’ясо
та молочні продукти.

Вивчення пам’яток зарубинецької культури
тісно пов’язане з питаннями походження і ранньої історії східних слов’ян. Першовідкривач
культури В. В. Хвойка вважав, що зарубинецькі пам’ятки саме місцевого походження, а їхні
створювачі – предки слов’ян [62]. У 1906 р.
німецький археолог П. Рейнеке відніс зарубинецькі старожитності до давньогерманських
племен. На його думку, вони переселились
перед початком нової ери з Прибалтики до
Подніпров’я [63].
Поступове накопичування нових даних про
пам’ятки зарубинецької культури надавало все
більше аргументів на користь їх слов’янської інтерпретації [64].
У середині 60-х рр. ХХ ст. В. В. Сєдов запропонував нову точку зору, згідно з якою зарубинецьку культуру створено західнобалтійським
населенням [65], проте її не було підтримано
науковою спільнотою.
Є. В. Максимов вважав, що процес формування
зарубинецької культури набагато складніший.
Вона «виникла в результаті взаємодії різноманітних етнокультурних компонентів – місцевих
та прийшлих» [66]. В цілому населення зарубинецької культури визнавалося ним як предки
слов’ян. Основними компонентами її вважаються старожитності пізньопоморсько-лужицької,
скіфської лісостепової та підгорцівсько-милоградської, а також латенської культур [67].
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На користь місцевого походження розгляданих
пам’яток та їхньої слов’янської приналежності
свідчать і лінгвістичні дані. Дослідники вважають, що існувала праслов’янська мова, що виділилась з індоєвропейської біля ІІІ – ІІ тис. до
н. е. [68] З кінця І тис. до н.е. по III – V ст. н.е. відбувся подальший розвиток слов’янської мовної
системи у зв’язку з утворенням союзів племен,
розвитком торгівлі та зіткненням з германськими племенами. V – VII ст. н.е. – час зародження
окремих слов’янських мовних груп.
Таким чином, існування пам’яток зарубинецької
культури у Середньому Подніпров’ї, в тому числі
на Чернігівщині, з кінця ІІІ ст. до н.е. збігається
в часі з розвитком слов’янської мовної системи.
Окремим напрямком у вивченні пам’яток зарубинецької культури є їхній зв’язок з пам’ятками
наступного часу – черняхівськими та київськими.
Черняхівська культура отримала свою назву
від с. Черняхів Київської області, де у 1900 р.
В. В. Хвойка дослідив першу пам’ятку цієї культури. Останнім часом було доведено, що черняхівські старожитності були поліетнічними і
не є прямими наступниками зарубинецьких.
Територія поширення черняхівської культури
величезна і охоплює більшу частину України
та суміжних територій. Проте на Чернігівщині черняхівські пам’ятки представлені слабо і
розташовані, головним чином, на південь від
р. Остер, що є північною межею розповсюдження чорноземів. Втім, окремі черняхівські
поселення відомі і північніше цієї лінії (с. Сиволож Борзнянського району). Спеціальні археологічні дослідження цих старожитностей на
Чернігівщині дотепер не проводилися.
Для черняхівської культури характерні великі
відкриті поселення і могильники без наземних
ознак. У господарстві провідну роль відігравало орне землеробство. Населення мало тісні
контакти з античною культурою Північного
Причорномор’я та Середземномор’я, а також
з народами Центральної Європи.
Пам’ятки Середнього Подніпров’я і Подесення II – IV ст. н.е. називаються пізньозарубинецькими або постзарубинецькими. Однак
ця термінологія не зовсім точно визначає
сутність історичного розвитку зарубинецьких

племен у «післязарубинецький» час. У ІІ – ІІІ ст.
у Подесенні збільшується кількість пам’яток за
рахунок переселення туди середньодніпровських зарубинецьких племен [69]. Відповідно
змінюється матеріальна культура, що дозволило виділити їх в окрему київську археологічну культуру, спочатку названу пам’ятками
київського типу [70].
Пам’ятки київської культури у Середньому Подесенні досліджували Р. В. Терпиловський [71], Верхньому – Є. О. Горюнов [72] та
П. М. Третьяков [73]. На сьогодні на Чернігівщині відомо не менш 100 пам’яток київського типу, проте значні роботи проводилися не
більше, як на 15 з них.
Для старожитностей київської культури
Верхнього Подесення еталонним, на думку
П. М. Третьякова, можна вважати поселення
в ур. Лавриків Ліс, розташоване за 1,5 км на
північний схід від с. Дігтярівка Н.-Сіверського
району. Площа його 0,3 га, потужність культурного шару до 0,4 м. У 1969 – 1970 рр. тут
було розкрито біля 300 м2, досліджено 5 квадратних в плані напівземлянок, площею 6,2 –
16,5 м2 та глибиною 0,5 – 0,75 м, з центральними стовпами і відкритими вогнищами біля них.
Розкопано також більше 20 господарських
ям-льохів. Більшість знахідок представлено
уламками кухонних посудин, проте знайдено
у невеликій кількості і фрагменти столового
посуду, а також окремі фрагменти кругового
черняхівського. Також знайдено залізні фібулу, шпильку, ножі, шило, кістяні голки, керамічні біконічні пряслиця.
Невеликі за площею розкопки проведено
на поселеннях в ур. Селище, за 0,3 км на північ від с. Форостовичі Н.-Сіверського району
(розкрито 3 напівземлянкових житла), біля
с. Вишеньки Коропського району (розкопано
125 м2, досліджено 14 ям-льохів).
Найбільшу кількість місць зі слідами селищ
київського типу зафіксовано у Чернігівському
районі – більше 30. На декількох з них здійснено стаціонарні дослідження.
У с. Роїще в ур. Логи, що за 1,5 км на північ від
села, на краю тераси, над безіменним струмком вивчено рештки п’яти напівземлянкових
жител, 6 господарських споруд і біля 230 ям-
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льохів. Поселення є еталонною пам’яткою
пізнього етапу київської культури Подесення і
припадає на IV – першу половину V ст.
У житлах і поряд з ними споруджувались ямильохи. У заповненні досліджених об’єктів знайдено уламки посудин київського та черняхівського типів, тупики, лощило, пряслицю,
фрагменти тиглів, уламок срібного браслета,
скляну намистину, залізні ножі, бритву, скоби,
пряжки, уламки жорен, оселки, підвіски, кістяні гребені, скарб срібних підвісок-лунниць.
Розкопки проводились також на селищі Улянівка, що за 2 км на захід від села, на краю
надзаплавної тераси. Розкриті рештки 3 жител, 2 господарських споруд та 5 ям-льохів.
Знахідки аналогічні роїщенським та датуються IV – першою половиною V ст.
На селищі біля с. Киселівка розкопано рештки
2 жител, 12 господарських ям. За формою та
розмірами досліджені об’єкти подібні до вищенаведених. Селище датується IV ст.
На інших селищах проведено розвідувальні збори підйомного матеріалу, передусім,
кераміки. На інших здійснене шурфування
культурного шару. У ряді випадків матеріали
київського типу знайдено на багатошарових
пам’ятках.
Біля півтора десятка селищ виявлено в Ріпкинському та Сосницькому районах. Топографічні умови їх розташування не відрізняються
від аналогічних пам’яток інших районів Чернігівщини, що входили, згідно з визначенням
Р. В. Терпиловського, до Деснянської групи
пам’яток III – V ст. [74]
Більшість селищ київського типу розташовано вздовж країв терас Десни та її приток, на
мисах, обмежених ярами та балками. Висота
терас над заплавою від 1 – 2 до 10 – 15 м. Окремі пам’ятки займають дюни у заплавах річок.
Штучні укріплення не зводились. Площа більшості поселень біля 2 га, окремі з них (в районі Новгорода-Сіверського) не перевищують
0,5 га, а деякі – великих розмірів.
Товщина культурного шару до 0,4 м. Поселення розміщувались гніздами, як і поселення зарубинецької культури.

Житла напівземлянкового типу, орієнтовані
стінками за сторонами світу; на Чернігівщині
їх досліджено близько 20. Глибина від сучасної
денної поверхні не перевищує 1,5 м, форма на
рівні долівки наближена до квадрата. Стінки
жител були каркасно-плотовими на стовповій
основі та обмазані глиною. Найбільш аргументованим є припущення про двоскатну покрівлю жител київського типу [75]. У центрі житла,
як правило, поряд із центральним стовпом,
було вогнище. В одному із жител (с. Улянівка)
місце вогнища було обмежене невисокими
бортиками з глини. Центральний стовп, можливо, обмазувався глиною.
У долівках жител були викопані ями-льохи, що
перекривалися, вірогідно, полом або дерев’я
ною підлогою. Ями-льохи влаштовувались нерідко і біля зовнішнього боку стінки житла.
Поховальний обряд київської культури вивчений поки недостатньо. 5 поховань досліджено на зруйнованому могильнику на правому
березі р. Убідь, в ур. Киріївка Сосницького
району. Ще кілька подібних захоронень досліджено на дюні Целиків Бугор у гирлі р. См’яч
(Н.-Сіверський район).
Захоронення здійснені за обрядом тілоспалення на стороні. Рештки кремації зсипано на дно
ям діаметром до 1,0 м та глибиною 0,15 – 0,5 м
від сучасної поверхні. Більшість поховань безінвентарні. У деяких знайдено фрагменти посудин, уламки керамічних біконічних пряслиць,
підвіску та фрагмент браслета із мідного сплаву.
Переважний обсяг знахідок – ліпна кераміка,
яку можна розділити на кухонну (горщики та
диски), тарну (корчаги) та столову (миски та
горщикоподібні посудини). Найбільш розповсюдженими були горщики. Гончарні посудини аналогічні черняхівським і представляють
у комплексах київського типу імпорт. Серед
них наявні окремі знахідки амфорної тари пізньоримських типів (Роїще, Улянівка).
Вироби з металу нечисленні. Вони представлені знаряддями праці, предметами особистого
убору та прикрасами. Більшість знахідок із заліза. Це ножі, шила. Залізного наральника із симетричною робочою частиною леза знайдено
в одному екземплярі (Улянівка). Він подібний
до черняхівських знахідок культури. Знайдене
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ціле лезо серпа (Роїще) дозволяє порівнювати
з аналогічними знахідками на пам’ятках черняхівської культури.
Знаряддя обробки дерева представлені долотом, скобелями та свердлами. До мисливських приладь та предметів озброєння належать вістря стріл, фрагмент кинджала, вістря
списа. Серед побутових інструментів – бритва
(Роїще), голки, булавки.

умовах, проте на всій території культури київського типу були освоєні ті ж самі технологічні
прийоми, що забезпечувало відносну одноманітність керамічної продукції. Формування
посудин проводилось вручну, випал – біля домашнього вогнища.
Певне місце у заняттях розглядуваних племен посідало полювання, рибальство, збиральництво.

На пам’ятках київського типу знайдено залізні
фібули, одна з них із мідного сплаву (Курилівка). Фібули є найбільш надійним матеріалом
для датування знахідок – IV ст. н.е. Р. В. Терпиловський вважає їх імпортом черняхівської
культури [76], як і залізні пряжки з поясного
набору та скляні прикраси.

Існування пам’яток київської культури на території Чернігівської області, як і на всьому
Подесенні і Середньому Подніпров’ї у III – на
початку V ст. н.е. [79], та їх сусідство з черняхівським масивом ставить ряд історичних
проблем, зокрема проблему етнічної інтерпретації племен – носіїв культури.

Знахідки керамічних грузил та пряслиць
пов’язані з поширеним у оточенні жителів
культури ткацтвом. Вміли обробляти і камінь – жорна, точильні бруски (оселки).

Розглядаючи питання походження київської
культури, Р. В. Терпиловський вказує, що вона
сформувалась на основі так званих пізньозарубинецьких пам’яток [80]. Останні типу Почеп
створені із зарубинецьких старожитностей
Верхнього та Середнього Подніпров’я, в основі яких, «вірогідно, лежить субстрат юхнівської
і, можливо, милоградської культур» [81]. Таким
чином, населення, що залишило пам’ятки київського типу, генетично пов’язане із зарубинецькою культурою. Остання вважається старожитностями праслов’янських племен.

Сільськогосподарське виробництво населення Чернігівщини у III – ІV і на початку V ст. тісно
пов’язане із землеробством та скотарством.
Основною формою землеробства була, вірогідно, перелогова система. Можливо, використовувалась і підсічна [77]. На полях
Чернігівщини культивувались просо, жито,
пшениця, ячмінь, конопля.
Поява жорен на пам’ятках київського типу є
свідченням більш прогресивних форм господарювання порівняно з попередньою зарубинецькою культурою, де розмелювання зерен
на борошно здійснювалось примітивними
зернотерками.
Скотарство мало осілий, приселищний характер. У складі стада помітне місце посідали свиня, велика рогата худоба.

Пам’ятки київського типу змінюються колочинською та пеньківською культурами, які рядом
вчених (П. М. Третьяков, Р. В. Терпиловський)
визнані слов’янськими [82]. Водночас, етнічна
інтерпретація пам’яток неоднозначна. В. В. Сєдов доводив приналежність колочинських матеріалів до балтської етномовної групи [83].
Усього декілька пам’яток колочинського типу
досліджувались на Чернігівщині [84].

Ковальське ремесло було досить розвиненим у середовищі племен культури київського
типу, проте нижче рівня черняхівської ковальської справи. Воно ледь перетнуло общинну
стадію [78].

Біля с. Кудлаївка Новгород-Сіверського району в ур. Левкин Бугор виявлено рештки поселення, що розміщувалось на схилах першої
тераси безіменного струмка. Потужність культурного шару до 0,3 м. Довжина смуги, де знайдено культурні рештки, сягає 100 м.

Найбільш поширеним видом домашнього ремесла було виробництво керамічного посуду. Хоча воно й зосереджувалося у домашніх

Досліджено рештки квадратного в плані заглибленого житла, орієнтованого стінками за
сторонами світу, і господарські ями-льохи.
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2 житла колочинської культури з центральними стовпами і відкритими вогнищами вивчено
на поселенні в ур. Логи біля с. Роїще Чернігівського району. Із знахідок відзначимо фрагменти округлобоких та слабопрофільованих
горщиків, залізні ножі та високі керамічні біконічні пряслиця.
Аналогічні матеріали отримано в ході розкопок на території Чернігова (Дитинець).
Для колочинської культури характерні відкриті поселення, розташовані на сонячних схилах
надзаплавних терас або вибалках корінних терас [85]. Відоме лише одне укріплене поселення в Колочині (за межами Чернігівської області). Культура відкрита у 50 – 60-х рр. ХХ ст. [86]
і на сьогодні активно вивчається [87].
Житла колочинських пам’яток були напівземлянкового типу, прямокутні в плані, площею
9 – 16 м2, завглибшки до 0,8 м. У центрі споруди
стояв опорний стовп для покрівлі, і біля нього
розміщувалося вогнище. Стіни стовпової конструкції, в окремих випадках плотові; також
вчені припускають можливість зрубних стін.
Могильники колочинської культури на Чернігівщині не відомі. На сусідніх територіях вони
представлені безкурганними захороненнями,
здійсненими за обрядом тілоспалення. Спалення померлих відбувалося на стороні. Рештки
кремації збиралися з поховальних кострищ разом із попелом та уміщалися у круглі або видовжені ями діаметром 0,3 – 1,0 м, зрідка – 1,8 м,
глибиною 0,1 – 0,65 м. В окремих поховання
рештки кремації людини очищені від кострищ.
Траплялися також урнові захоронення. Поодинокі поховання містять зсипані на дно ями залишки кремації, що були накриті поставленою
догори дном посудиною. У поховальних ямах
знайдено уламки посудин; супроводжуючий
інвентар нечисленний. Серед знахідок – прикраси, пряжки, пряслиця, в одному випадку
знайдено 2 залізні вістря списів.
Колочинський посуд зроблений вручну, без використання гончарного круга. Для його асортименту характерні горщики, миски, сковорідки,
диски. Знайдено також керамічні пряслиця.
Вироби із заліза представлені ножами, шилами, кільцями, рибальськими гачками. Наявні

також уламок коси, пішня, долото, вістря списів, стріл та дротиків, фрагмент сошника, серпи, вудила.
Прикраси колочинського населення виготовлені із мідного сплаву та заліза: пряжки, ажурна пластина, підвіски, кільця, браслет, бляшки,
в тому числі з червоною емаллю, пальчасті та
пластинчасті фібули.
Знайдені речі дозволяють датувати колочинські пам’ятки V – VII ст. Основними заняттями
колочинського населення були землеробство
та скотарство, що продовжували, вірогідно,
господарські традиції місцевих зарубинецьких племен. Знахідка залізного сошника вказує на значний технічний прогрес у землеробстві порівняно з попереднім періодом.
Полювання, рибальство та інші промисли носили допоміжний характер.
Рівень економічних та соціальних відносин
був близький до сусідніх племен корчакської
та пеньківської культур, хоча у колочинського
населення не було таких економічних та, скоріш за все, соціальних центрів, як Зимнівське
та Пастирське городища.
На думку ряду спеціалістів, етнос носіїв колочинської культури визначено як
слов’янський [88]. Однак В. В. Сєдов та І. П. Русанова [89] наводять аргументи проти цієї
концепції. Отже, вирішення даної проблеми
за подальшими дослідженнями. Зокрема, на
Чернігівщині колочинські пам’ятки залишилися практично поза увагою.
Кінець І. тис. н.е. – доба виходу на світову історичну арену слов’янських союзів племен,
активного освоювання ними нових територій.
У Подесенні цього періоду «Повість минулих
років» поміщає сіверян: «а друзии седоша
на Десне, и по Семи, и по Суле, и наркошася Северо» [90]. Слов’янські пам’ятки кінця
І тис. н.е. на території Сіверської землі представлені старожитностями волинцівської та
роменської культур, що є археологічним еквівалентом племінного союзу сіверян [91].
Пам’яток волинцівського типу на Чернігівщині відомо ще небагато. Вони представлені
неукріпленими поселеннями, розташованими зазвичай на понижених ділянках надза-

~ 162 ~

Пам’ятки археології Чернігівщини

плавних терас, або на підвищеннях у заплаві
(поселення «Целиков Бугор» Н.-Сіверського
району, «Лан» біля пгт Сосниця, «Роїще» Чернігівського району та інші). Поховальні старожитності волинцівської культури у Подесенні
представлені поки єдиним могильником, відкритим Ю. С. Виноградським у 1941 р. біля Сосниці. У 1947 р. його досліджував Д. Т. Березовець. Поховання здійснювались за обрядом
спалення на стороні з подальшим похованням
результатів кремації в урнах, що супроводжувалися посудинами-стравницями [92].
Старожитності роменської культури представлені великою кількістю городищ, розміщених на мисах і останцях, та відкритих селищ (біля сс. Слободка Менського, Горбове
Н.-Сіверського, Радичів Коропського, Любеч
Ріпкинського, Седнів Чернігівського районі та
інші). Поховальний обряд подібний до волинцівського, проте, на відміну від останнього,
урни з прахом встановлювались не на так званих «полях поховань», що не мали наземних
ознак, а у верхній частині курганних насипів.
Одні дослідники вважають за можливе розділити волинцівсько-роменські старожитності
на дві різночасові культури, датуючи першу VI
(VII) – VIII ст., а другу – VIII – початком XІ ст.,
генетично пов’язуючи її з першою [93]. Інші
вважають волинцівські пам’ятки синхронними найбільш ранній частині роменських городищ і датують обидві групи VII – X ст. [94] Водночас, усі відзначають близькість обох груп
старовини. У матеріалах роменської культури
зафіксовані майже тотожні волинцівським
житла (квадратні або прямокутні в плані, площею 16 – 20 м2, з глинобитною піччю у куті),
багато рис поховального обряду (спалення на
стороні із захороненням решток в урні) і основні форми ліпних посудин цих пам’яток. Певна
своєрідність волинцівських старожитностей
пояснюється етнічною неоднорідністю населення, що їх залишило.
Рівень соціально-економічного розвитку волинцівської та роменської культур повністю
відповідав суспільству, що перебувало на стадії становлення класових відносин. У VIII ст.
у господарському розвитку слов’ян відбувся
злам, що виразився передусім у збільшенні
виробництва заліза. Це зумовило подальший
розвиток землеробства, що стає основною

галуззю виробництва. Як панівне заняття,
землеробство визначало й інші сторони соціального життя, суспільного поділу праці, майнової та соціальної нерівності, риси культури
та побуту. Орне землеробство у цей період
не лише поширилось у лісовій зоні, а й завдяки застосуванню залізних наральників [95]
у ньому відбулись якісні зміни – ведення у
великих масштабах, відповідно, необмежене збільшення життєвих запасів. Панівною
системою землеробства у слов’ян на цей час
був перелог, проте у зоні Лісостепу, можливо, провідну роль вже відігравала дво- або
трипільна система з паровим клином [96].
Землеробські знаряддя слов’ян VIII – X ст.
характеризуються відносною технологічною
та функціональною досконалістю. До асортименту культурних рослин входили майже усі
сучасні культури.
Скотарство, друга основна галузь господарства, розвивалось на базі землеробства. Тип
скотарства – приселищне. Слов’яни використовували у своєму господарстві усі відомі у наш
час в даній ландшафтній зоні види домашніх
тварин: велику та дрібну рогату худобу, коня,
свиню, собаку, домашню птицю.
З сільським господарством тісно перепліталися мисливський та рибальський промисли,
що займали в господарській діяльності населення не останнє місце. Полювання було
додатковим джерелом отримання, з одного
боку, м’ясної їжі, а з іншого – хутра. Істотно
доповнювала харчовий раціон рибна ловля.
Досить розповсюдженим промислом було і
бортництво; певну роль відігравало ще збиральництво (гриби, ягоди, горіхи та інші). До
домашніх промислів належали прядіння та
ткацтво; розвиненою була і обробка дерева,
каменю, рогу та кістки, шкір та хутра.
Як свідчать археологічні матеріали, на
VII – IX ст. такі найбільш розвинені галузі
слов’янського ремесла як металургія, металообробка та ювелірна справа, безперечно, відокремилися від землеробства [97].
На стадії виділення в окрему галузь перебувало і гончарство. Подальший розвиток
отримала і торгівля, передусім зовнішня. За
свідченнями східних авторів, слов’яни експортували продукти сільського господарства та лісових промислів (мед, віск, хутра,

~ 163 ~

Обґрунтування створення охоронної природно-історичної зони «Подесення»

шкури, смола та інше), а також рабів. Судячи
з археологічних матеріалів, імпортувалися
вино, масло, деякі види ювелірних виробів
та кольорові метали.
Спираючись на аналіз археологічних матеріалів та даних письмових джерел, можна реконструювати і соціальну організацію сіверянського суспільства VIII – IX ст. Наявні матеріали
дозволяють визначити переважну кількість
ранньослов’янських поселень як поселення
територіальних общин [98]. Виразних слідів
майнової диференціації ще не помітно, і лише
невелика кількість скарбів свідчить про наявність майнового розшарування [99]. Зовнішня
небезпека, що посилилась у зв’язку з активізацією з 30 – 40 х рр. VIII ст. експансії Хозарського каганату на слов’янські землі, створила
передумови для прискорення процесу консолідації племен. Саме племінний союз, або, як
називає його літописець, «княженіє», виник
у сіверян у другій половині І тис. н.е. Зовнішня небезпека стала головною причиною зміни
відкритих поселень укріпленими.
Укріплені поселення відігравали, вірогідно,
роль загальнородової фортеці, де під час військової небезпеки переховувалось населення округи. Вірогідно, тут знаходились органи
влади і, можливо, святилище. Як свідчать археологічні матеріали, основою господарської
діяльності населення цих селищ було сільське
господарство [100]. Проте частина їхніх мешканців займалась вже ковальською справою,
обробкою кольорових металів, залізоробним та іншими виробництвами, які мали вже
виразний ремісничий характер. Хоча безсумнівно переважало населення, пов’язане з сільським господарством. «Поселень з переважанням ремісників та торговців, тобто міст,
для цього часу поки невідомо» [101].
Таким чином, у VIII – IX ст. сіверянське суспільство перебувало на тому етапі соціального
розвитку, який можна охарактеризувати як
період визрівання передумов для становлення держави. На межі VIII – IX ст. у Середньому
Подніпров’ї створюється феодальна держава – Русь, з центром у Києві. В результаті активної об’єднавчої політики київських князів
Подесення одним з перших увійшло до складу молодої держави. Вірогідно, об’єднавчий
процес далеко не завжди був мирним, що під-

тверджує і «Повість минулих літ», сповіщаючи
під 884 р. як Олег «побєди Сєвєри і взложи на
них дань легку» [102]. Про це саме свідчать і
археологічні матеріали: багато укріплених
поселень роменської культури наприкінці
IX – X ст. зазнали військових погромів (городища в ур. «Орєшня» в Седнєві Чернігівського, в ур. «Городок» в с. Слободка Менського,
в ур. «Пісочний Рів» біля с. Пушкарі і в ур. «Ігореве Сільце» біля с. Горбове Н.-Сіверського районів та інші). В результаті племінні культури
змінює давньоруська культура, що охопила і
матеріальну, і духовну сферу. Швидко збільшується населення. Кількість давньоруських
археологічних пам’яток на Чернігівщині значно перевищує число пам’яток інших культур.
Вони представлені городищами, селищами,
могильниками та скарбами.
Серед численних поселень давньоруського
часу особливо виділяються літописні міста: Любеч (882 р.), Чернігів (907 р.), Листвен
(1024 р.), Сновеськ (1068 р.), Варин (1078 р.),
Новгород-Сіверський (1079 р.), Прилук
(1079 р.), Городець Остерський (1098 р.), Моравієськ (1139 р.), Белавежа (1147 р.), Бохмач,
Глебль, Унєнєж і Носів на Руді (1147 р.), Блестовіт (1151 р.), Гуричів (1152 р.), Хоробор (1153 р.),
Лутава (1155 р.), Оргощ (1159 р.), Серебряний
(1174 р.), Сосниця (1234 р.). Вивчення решток
цих міст – городищ розпочалося ще наприкінці ХІХ ст. (Д. Я. Самоквасов, С. А. Гатцук).
Проте широкого розмаху воно набуло лише
у післявоєнний час (Д. І. Бліфельд, В. А. Богусевич, І. І. Ляпушкін, Ю. Ю. Моргунов, А. В. Куза,
В. П. Коваленко та інші). Окремо слід відзначити роботи Б. О. Рибакова, котрий провів
масштабні дослідження у Чернігові та Любечі.
Найбільш широко дослідженим із давніх міст
Чернігівщини став Чернігів, на різних ділянках
якого розкрито декілька тисяч квадратних
метрів давнього культурного шару, розкопано рештки оборонних споруд, десятки житлових, господарських, ремісничих будівель
IX – XIII ст., багато поховальних комплексів,
досліджено фундаменти мурованих храмів
та теремів , знайдено декілька ювелірних
скарбів. Широкі археологічні роботи дозволили Б. О. Рибакову реконструювати в цілому
структуру давнього Чернігова. Місто мало
декілька ліній укріплень і складалося з Дитинця (15 – 16 га), Окольного міста (40 га), Третя-
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ка (20 га), Передгороддя (88 га) і Подолу (не
менше 50 га). У першій половині ХІІІ ст. загальна укріплена площа міста перевищила 200 га,
а населення – 25 тис. осіб [103]. Письмові та
археологічні джерела змальовують нам давній Чернігів як один з великих економічних,
політичних та культурних центрів Давньоруської держави, другий за значенням після Києва
у Середньому Подніпров’ї.
На території сучасної області знаходився
центр ще одного князівства – Новгород-Сіверський. Завдяки проведеним на території міста
значним археологічним роботам (І. І. Єдомаха, А. В. Куза, В. П. Коваленко) вдалося встановити, що Новгород-Сіверський був заснований у 80-х рр. Х ст. на місці більш раннього
городища роменської культури, з’ясувати
структуру міста, що складалося з Дитинця
(2 га), Окольного міста (30 га) та неукріпленого Подолу. Значний інтерес представляють
досліджені за 2 км від міста рештки мурованого храму кінця ХІІ – початку ХІІІ ст. (М. В. Холостенко, В. П. Коваленко) [104].
Одним з найбільш досліджених давньоруських міст є Любеч, де експедиція під керівництвом Б. О. Рибакова повністю розкопала
Дитинець, що був резиденцією чернігівських
князів. Це дозволило реконструювати структуру та планування князівського замка ХІ –
ХІІ ст. [105]
Дещо менше вивчені малі літописні міста
Чернігівщини. Лише на деяких з них розкрито більше 100 м2 (Блестовит, Оргощ, Листвен,
Городець Остерський), більшість піддавалась
розвідувальному шурфуванню. Городище літописного Бохмача взагалі поки не вдалося
виявити. Недостатньо досліджені і городища – рештки міст, назви яких не збереглися
на сторінках літописів. Проте на деяких з них
(Шестовицьке городище) проведено масштабні розкопки.
Однак в цілому поєднання даних археологічних та письмових джерел дозволяє досить переконливо реконструювати основні риси життя давньоруських міст Чернігівщини. Основу їх
економіки складало ремісниче виробництво.
На території Чернігова, Новгорода-Сіверського, Любеча та інших міст досліджено рештки
ремісничих майстерень, виявлено сліди різно-

манітних виробництв (відходи, напівфабрикати, заготовки, знаряддя праці, вироби). Рештки
залізоробного і ковальського виробництв зафіксовано в Чернігові, Новгороді-Сіверському,
Листвені, Любечі, Оргощі, Білій Вежі, Сновську
та інших. Ювелірні майстерні або сліди виробництва виявлено в Чернігові, Любечі, Новгороді-Сіверському, Листвені, Лутаві, Білій Вежі,
Блестовиті. Виразним свідченням майстерності давньоруських ювелірів є речі з численних
скарбів, що і сьогодні вражають сучасників
своєю довершеністю та вишуканістю. Високий професійний рівень чернігівських гончарів
підтверджується численними керамічними
знахідками. Зафіксовані також сліди деревообробного, чинбарного, косторізного, каменеобробного, склоробного та інших ремесел.
У ХІІ – ХІІІ ст. у містах Подесення формуються
цілі виробничі райони (урочища «Ковалі», «Ковалівка» в Чернігові, Н.-Сіверському, «Гончарі»
у Любечі, «Кораблище» у Чернігові та Любечі
тощо). Один з таких центрів ХІІ ст. з виготовлення цегли-плінфи розкопаний у Чернігові
О. В. Шекуном [106]. На посаді Шестовицького
городища досліджений спеціалізований район,
де було сконцентровано більше 50 споруд,
призначених для вигонки смоли, дьогтю, випалення деревного вугілля [107].
Стрімко розвивалась торгівля. Чернігівські
купці підтримували активні торгівельні зв’язки
з усіма давньоруськими землями, Візантією,
Скандинавією, Західною Європою, Волзькою
та Дунайською Болгаріями, країнами Сходу.
Водночас, спираючись на джерела, можна
стверджувати, що економічний розвиток давньоруських міст в значній мірі базувався і на
сільськогосподарському виробництві: саме
землеробський потенціал округи забезпечував необхідний для існування міст додатковий продукт. Від обсягів його надходжень до
міста безпосередньо залежав розвиток ремесла, торгівлі, масштаби мурованого та фортифікаційного будівництва. Врешті, міське населення, як свідчать матеріали археологічних
розкопок, не поривали і безпосередні зв’язки
з сільським господарством: землеробство та
городництво, розведення домашньої худоби
та птиці, а також заняття різними промислами були важливою підмогою у житті містян.
Серед зібраного на міських поселеннях інвентарю знахідки сільськогосподарських зна-
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рядь – сошників, лемешів, чересел, серпів,
кіс, жорен – посідають значне місце. Високий
рівень розвитку сільськогосподарського виробництва і промислів свідчить, що в цей час
Чернігово-Сіверські міста багато в чому ще
зберігали аграрно-ремісничий характер, як і
середньовічні міста інших територій [108].
Основна маса населення Чернігово-Сіверської землі жила у селах, археологічним еквівалентом яких є численні селища. Їхня кількість на Чернігівщині вимірюється сотнями.
Археологічне вивчення давньоруських сільських пам’яток тривалий час обмежувалось,
головним чином, лише їх картографуванням
(Ю. С. Виноградський, О. О. Попко, Д. І. Бліфельд та інші), і лише віднедавна розпочато
планомірні розкопки селищ (О. В. Шекун). Найкраще вивченим з них є поселення «Ліскове»
(ІХ – ХІІІ ст.) біля с. М. Листвен Ріпкинського
району. Тут протягом 1977 – 1985 рр. розкрито
біля 5 тис. м2, розкопано більше 60 споруд житлового, господарського та ремісничого призначення, досліджені рештки невеликого приходського кладовища ХІІ – ХІІІ ст. Виявлено
рештки жител зрубної та каркасно-стовпової
конструкції, в тому числі двокамерних і на підклітах, сліди різноманітних виробництв (ювелірного, ковальського, косторізного, слюсарського і інших) та промислів. Багаточисельні
знахідки предметів озброєння та воїнського
спорядження (сокири, кістень, вістря стріл,
шпори, деталі поясного набору, фрагменти
пластинчастого обладунку, предмети упряжі),
дорогих прикрас свідчать про присутність на
поселенні представників феодального стану.
Розташоване на важливому водному шляху
Чернігів – Любеч, що був стрижнем вотчини
чернігівських князів ХІІ – ХІІІ ст., поселення
«Ліскове», безперечно, відігравало важливу
роль у її структурі. Масштабні дослідження
1970 – 80 х рр. у міжріччі Дніпра та Десни дозволили реконструювати структуру цієї вотчини загалом [109].
Значний інтерес становлять результати розкопок слідів поселення в ур. «Рів» біля с. Шестовиця Чернігівського району, де на площі
1100 м2 досліджена частина території двох
садиб, що загинули в середині ХІІІ ст. Кожна з них складалася з 2 – 3 жител, декількох
будівель господарського або промислового
призначення, льохів та господарських ям. Зі-

брана значна колекція кераміки, предметів
озброєння та побуту, прикрас, знарядь праці
тощо [110].
Відносно добре вивчені давньоруські курганні
могильники, дослідження яких розпочались
наприкінці ХІХ ст. (Д. Я. Самоквасов, П. М. Єременко, В. Б. Антонович, Н. В. Константинович,
М. Є. Брандебург та інші) та продовжуються
дотепер (Д. І. Бліфельд, С. С. Ширинський,
О. В. Шекун, О. П. Моця). До найкраще досліджених відносяться некрополі Чернігова,
Седнєва, Шестовиці, Липового. Розкопано декілька сотень курганів, що дозволило в цілому
з’ясувати особливості поховального обряду.
Встановлено, що його розвиток у ІХ – Х ст.
відбувався від тілоспалення на стороні до спалення на місці поховання. Рештки померлого
разом із супроводжувальним інвентарем ховались безпосередньо під насипом кургану
або поміщалися у спеціальну посудину-урну,
що встановлювалась у насипу. До найбільш
відомих курганів цього типу відносяться знамениті чернігівські «Чорна Могила» і курган
«Княжни Чорни», що містили язичницькі князівські поховання Х ст., боярські усипальниці
«Гульбище» та «Безіменний». У Х ст. на зміну
обряду кремації приходить інгумація (тілопокладення). Вірогідно, це є відображенням
процесу християнізації місцевого населення,
що відбувався досить повільно. Відомі кургани, що містять поховання з неповною кремацією, з імітацією спалення або слідами ритуальних вогнищ. Різноманіття форм поховального
обряду (кремація на стороні і на місці, інгумація на горизонті, в могильних ямах, у зрубних
гробницях) є предметом багаторічної дискусії
про полянсько-сіверянський кордон на Чернігівщині ІХ – ХІІІ ст.
Вперше це питання було порушене Б. О. Рибаковим у 1947 р. [111], до нього звернулась
у 1966 р. [112] І. П. Русанова. На основі картографування поховальних пам’яток Середнього Подніпров’я Х – ХІІ ст., І. П. Русанова дійшла
висновку про приналежність полянам на Лівобережжі Нижнього та Середнього Подесення,
значно посунувши полянсько-сіверянський
кордон на схід [113]. Проте висновки І. П. Русанової, що в значній мірі спираються на матеріали некрополів літописних міст (348 насипів
з 390, або 89 %) християнського періоду, не поділяють багато дослідників (Д. Т. Березовець,
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О. К. Зайцев, В. П. Коваленко, О. П. Моця,
В. В. Сєдов, О. В. Сухобоков та інші). Вони вважають, що зафіксована І. П. Русановою на Чернігівщині межа відображає не стільки етнічні,
скільки соціально-політичні процеси і свідчить
про залучення місцевого населення до процесу культурної, соціально-економічної та політичної інтеграції у Середньому Подніпров’ї,
спричиненої утворенням Давньої Русі. Для позначення населення вказаних територій ряд
вчених (А. М. Насонов, О. К. Зайцев та інші)
вживають термін «західні сіверяни», підкреслюючи тим самим їхню відмінність як від переважної більшості сіверянського племінного
союзу («східні сіверяни»), що пізніше увійшов
до складу Давньоруської держави, так і від полян. Цікавою є думка В. В. Сєдова, який вважав
безсумнівно сіверянськими кургани Нижнього Посейм’я та значної частини Середнього
Подесення (на території роменської культури) [114], а з полянськими старожитностями
він ототожнював кургани з глинобитними майданчиками [115]. Загалом, питання етнічної приналежності населення Нижнього Подесення
та округи Чернігова залишається відкритим.
Вирішити його можна буде на основі широких
досліджень поховальних старожитностей дохристиянської доби VIII – X ст., порівнюючи їх із
синхронними пам’ятками Правобережжя Дніпра, з одного боку, та Верхнього Подесення,
Посейм’я і Посулля – з іншого [116].
Матеріали некрополів характеризують соціальні прошарки населення Давньої русі: князів
язичницького («Чорна Могила») і християнського (поховання в Спаському, Борисоглібському, Благовіщенському соборах) часу,
бояр («Гульбище», «Безіменний», «Гущино»
та інші), дружинників (Шестовиця, Седнів), ремісників (Табаївка, Шестовиця), купців (Шестовиця), пересічних жителів міст (Чернігів, Липове) та селищ (Смолигівка, Деснянка). В ряді
випадків вдається прослідити і більш глибокі
відмінності у майновому та соціальному становищі різних суспільних груп. Так, Д. І. Бліфельд, за даними розкопок Шестовицького
могильника, виділив у складі дружини 6 груп,
поховальний обряд та інвентар кожної з яких
має суттєві відмінності.
Цікавою категорією давньоруських пам’яток
є скарби – грошові, ювелірних виробів, виробничого інвентарю.

Більшість з цих скарбів пов’язані з буремними
подіями середини ХІІІ ст., коли нашестя кочівників перервало економічний та культурний розвиток Чернігово-Сіверщини, як і багатьох інших
руських земель. У жовтні 1239 р. орди хана Менгу, одного з полководців Батия, захопили і зруйнували Чернігів, Новгород-Сіверський та інші
населені пункти князівства. Ці події переконливо підтверджуються археологічніми роботами.
Так на «Замку» в Новгороді-Сіверському зафіксовано сліди згарищ та тривалого запустіння, а
також людські скелети зі слідами травм. Багато
літописних міст (Блестовит, Оргощ, Біла Вежа,
Лутава) так і не змогли піднятися зі згарищ.
Таким чином, пам’ятки, на яких не проводилися стаціонарні розкопки, слід повторно обстежити та з’ясувати потужність культурного
шару. Необхідно також уточнити їх розташування відносно постійних точок орієнтації.
На території України в радянський період перевага надавалася вивченню пам’яток, що
датуються до середини ХІІІ ст. Археологічні
артефакти наступних періодів розглядалися
лише у випадку їхньої наявності на більш ранніх пам’ятках.
Концептуальні зміни у дослідженні пам’яток
археології відбулися після проголошення
Україною суверенітету та незалежності. Інтерес суспільства до власної історії та знищення
негласної заборони на дослідження литовськопольського та козацького часів змінили орієнтири у вивченні післямонгольської доби. Починаючи з 1991 р., тематика досліджень цього
періоду значно розширилася як серед істориків, так і серед археологів. Історик О.В. Русіна
піднімає питання життя Чернігово-Сіверщини
за часів Великого князівства Литовського (Русина О. В. Сіверська земля у складі Великого
князівства Литовського / НАН України. Інститут
української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського. Інститут історії України;
[Відп. ред. В.Смолій]. – К., 1998. – 244 с.).
Археологічні розвідки та стаціонарні дослідження здійснюються на поселеннях, що
датуються другою половиною XIII – XIV ст.
(О. В. Шекун, О. М. Веремейчик). На основі
пізньосередньовічних матеріалів з Новгорода-
Сіверського Л. І. Виногродська розробила типологію кераміки литовсько-польської доби.
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Останнім часом все більшої актуальності набувають міждисциплінарні дослідження. Залучивши дані археології, історії, топографії,
картографії, О. М. Бондар розглянув планування та укріплення Чернігівської фортеці
(Бондар О.М. Чернігів: місто і фортеця у ХІV –
ХVІІІ ст. – К., 2014. – 178 с.) та уклав довідник
укріплених пунктів Чернігівської землі (Бондар О.М. Замки та фортеці Чернігово-Сіверщини в ХV – ХVІІІ ст.: ілюстрований довідник. – К., 2015. – 178 с.).
Понад 20 років вивченням археологічних поселень, датованих від слов’янської доби до
Нового часу, займається Ю. М. Ситий. Йому
належить понад 200 статей та монографія
«Християнські поховальні пам’ятки давньо-

руського Чернігова» (2014), у якій автор наводить дані та аналізує понад 2 тисячі поховань
ІХ – ХІІІ ст. на території Чернігова.
Також значна увага (Ю. М. Ситий, В. П. Коваленко та інші) приділяється вивченню
матеріальної культури та історії Батурина –
резиденції гетьманів Лівобережної України у другій половині XVII – початку XVIII ст.
Саме завдяки зусиллям чернігівських археологів здійснено реконструкцію укріплень
Цитаделі, Фортеці, з’ясоване розташування
центрального храму міста – Собору Живоначальної Трійці. На сьогодні на території
Батурина пріоритетними є дослідження
в ур. Гончарівка – на території заміської садиби гетьмана І. Мазепи.
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Висновки
Долина Десни та її приток є одночасно важливою ключовою територією екомережі й екокоридором Лівобережного Полісся, вона відіграє надважливу роль в екомережі регіону
завдяки майже неперервній смузі заплавних
комплексів, лісів, боліт, лук і супутніх до них терасових і схилових ландшафтних комплексів.
З метою збереження природних ландшафтів
необхідним є створення природоохоронної
території, яка дозволила б зберегти природу
долини Десни та її приток як цілісного природного комплексу. Також важливо збільшувати
площі існуючих природоохоронних територій та забезпечувати їх повноцінну охорону
й одночасний моніторинг. Необхідно терміново врегулювати питання водоохоронних
зон і прибережних захисних смуг. Важливим
також є проведення довгострокових заходів,
спрямованих на екологічну просвіту місцевого населення.
Роль Деснянських річководолинних ландшафтів як екокоридору є теперішньою актуальністю, але природа річкових долин багатша і ширша, ніж спеціалізовані уявлення про
міжрегіональні екокоридори. Сприйняття їх
в окремому ракурсі екомережі не є повним
і всебічним, ландшафти потребують цілісного збереження, зокрема із врахуванням їхніх
ідеальних природних та культурних значущостей.
Значення ландшафтів долини Десни та її приток важко переоцінити, а їх охорону треба
здійснювати на загальнонаціональному рівні.
Заповідання цієї сакральної для України території є частиною стратегії захисту природи від
знищення внаслідок діяльності людини.
В сучасному світі сакральне ставлення до природи відійшло на другий план, поступившись
вбачанню в ній перш за все матеріальних ресурсів, ідеальні цінності стали приноситися
в жертву матеріальним вимогам сьогодення.
Це неправильно з будь-якої точки зору. Необхідно екологізувати свідомість громадян,
закликати їх до природолюбства й природоохоронництва, впроваджувати екопросвітні
заходи. Перш за все, це треба робити для молоді, прищеплюючи природоохоронні ідеї та

утверджуючи переконання, що людське суспільство прийде до гармонійного співіснування з природою.
Людина і природа тісно пов’язані між собою –
це один живий цілісний організм. Цей зв’язок
штучно відокремлюють, збіднюють і знецінюють, тоді як людське життя і земна природа
є нерозривними. І якщо природа здатна існувати без людини, то людина без природи
не може вижити.
Збереження річководолинних ландшафтів
та їхніх геокомпонентних і геокомплексних
природних різноманіть у долині Десни передбачає реалізацію системи природоохоронних, еколого-просвітніх, законодавчих
та адміністративних заходів. Це збільшення
площ існуючих та обґрунтування створень
нових заповідних об’єктів у долині Десни та її
приток. Це нові обґрунтування створень у долинах Десни, Сейму і Снові територій Смарагдової мережі, які набудуть статусу Natura
2000 при вступі України до Європейського
Союзу. Це розробка та впровадження місцевих програм відновлення осушених у минулому боліт і торфовищ; ведення моніторингу ландшафтів; боротьба з порушеннями
чинного природоохоронного законодавства
та внесення змін і доповнень до нього; створення і впорядкування водоохоронних зон
і прибережних захисних смуг; впровадження екотехнологій; створення осередків громадських організацій на місцях і формування
природоохоронного руху.
На території Лівобережного Полісся ключовими ландшафтно й екомережно значущими заходами є відновлення корінних деревостанів
і обводнення осушених боліт.
Найскладнішим у процесі створення природно-заповідних територій та об’єктів є погодження з землевласниками та землекористувачами, подальше ефективне управління і
забезпечення дотримання природоохоронного режиму. Актуальним є вирішення питань залучення всіх сторін до процесу створення й функціонування природоохоронних
територій і забезпечення співпраці з місце-
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вими органами влади, землевласниками та
землекористувачами, врахування інтересів
громад, вивчення соціально-економічної ситуації в регіоні та вирішення проблем інформування місцевого населення, постійний моніторинг ситуації, обмін досвідом з іншими
громадами.
Головним природоохоронним завданням науковців постає проектування оптимальної
середовищеохоронної ландшафтно-просто-

рової структури, яка б поєднала між собою
фрагментовані території та слугувала стабільному функціонуванню ландшафтних комплексів і вільному переміщенню тварин, розселенню та міграції рослин. Важливо розробити і
втілити в життя дієву правову основу для збереження та охорони елементів екомережі,
віднайти оптимальне функціональне співвідношення природних та господарських угідь та
шляхи гармонійного співіснування природної
та антропогенної складових.
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Рис. 1.1.1. Десна на карті Польщі та Угорщини
С. Мюнстера 1540 р.
Рис. 1.1.2. Десна на карті Тавріки Херсонеської
Атласа Г. Меркатора 1630 р.

Рис. 1.1.3. Десна на Генеральній карті України
Гійома Боплана 1648 р.

Рис. 1.1.5 «Абрис
Чернігівський» 1706 р.

Рис. 1.1.4. Десна на карті Я. Брюсса 1699 р.
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Рис. 1.1.6. Десна на «Генеральной
Карте Черниговской Губернии» 1821 р.

Рис. 1.1.7. Фрагмент «Военно-топографической
карты Российской Империи» 1846–1863 рр.

Рис. 1.3.1. Басейн річки Десна в межах
території України (гідрографічне районування
території України, масштаб 1:635 000) [2].

Рис. 1.3.2. Деревоподібний візерунок
гідромережі Десни

Рис. 1.3.3. Звивисте русло річки Снові та розширення русла біля міста Сновська.
Знімки Google Earth
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Рис. 1.3.4. Річка Снов. Фото Полянської К. В. 2015 р.

Рис. 1.3.5. Дерева, поховані в берегових
відкладах річки Снові на відтинку між
селами Пісківкою та Макишином.
Фото автора. 2015 рік.
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Рис. 1.3.6 Берег над лінзою торфу та зразок торфу з дна річки Снові. Фото автора. 2015 рік.

Рис. 1.3.7 Корінний берег річки Снові
біля с. Макишина, складений лесовими
породами. Лесовий острів на правобережжі
річки Снові між с. Макишином та Седневом.
Фото автора. 2015 р.

Рис. 1.3.8 Лесовий острів
біля села Новоселівки.
Фото автора. 2015 р.

Рис. 1.3.9 Випасання великої рогатої худоби та гусей в долині Снові біля села См’яч
та наслідки надмірного випасання. Фото автора. 2015 рік.
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Рис. 1.3.10 Дані порівняння
космознімків із аркушами
«Военно-топографической
карты России» масштабу
3 версти в дюймі
(1:126000 верст). Ряди
XXII, XXI, XX, аркуш 9,
1911р.,1915рр.

Рис. 1.3.11. Межі деснянських
річководолинних ландшафтів на фрагменті
карти «Фізико-географічне районування
України». Базовий масштаб: 1:2 500 000.
Автори: Маринич О. М., Пархоменко Г. О.,
Пащенко В. М., Шищенко П. Г.
(Національний атлас України, 2007).

Рис. 1.2.6-7. Річка Десна біля м. Чернигів і на території Мезинського парка
(фото Полянської К. В.)
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Рис. 2.1. Десна на фрагментах карт: А – «Забрудненість території стронцієм-90 (наслідок
аварії на Чорнобильській атомній електростанції, 1986 р.)»; та Б – «Забрудненість території
цезієм-137 (наслідок аварії на Чорнобильській атомній станції, 1986 р.)» [2]

Рис. 2.2. Смоленська АЕС і Десногорське
водосховище. Ресурси Google Earth та
Google Maps. Координати атомної станції
54°9'57,09" Пн, 33°14'5,71" С

Рис. 2.3. Курська АЕС з наливним
водосховищем-охолоджувачем.
Ресурс Google Earth. Координати атомної
станції 51°40'34,86" Пн, 35°36'0,90" С

Рис. 2.4. Газопровід і нафтопровід,
які перетинають Десну: 1 – газопровід БрянськКиїв, з відгалуженнями на Чернігів і Гомель;
2 – нафтопровід «Дружба» на території Брянської
області Російської Федерації. Фрагмент карти
«Європа. Транспортна мережа» [2]
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Рис. 2.5. Колишнє русло Десни біля села Пірнове Вишгородського району Київської області.
Фото зроблені К.В. Полянською з мосту, з того ж місця, в липні-серпні 2009-2015 років.
Старий причал біля бази Мотозаводу, на північ від села Вища Дубечня Вишгородського
району Київської області.
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Рис. 2.6. Звалище сміття біля села Воропаїв Вишгородського району Київської області. 2008 р.
Фото К. В. Полянської
A

Б

Рис. 2.7. Новозбудоване котеджне містечко в селі Пірнове Вишгородського району Київської
області на березі Десни (А). Підведення води до котеджу біля р. Десни (Б). 2014 р.
Фото К. В. Полянської

Рис. 3.1.1. Схема розміщення територій та об’єктів природно-заповідного фонду
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Рис. 3.1.2. Осінній краєвид Мезинського НПП. Автор - Alina Inosova, CC-BY-SA-4.0

Рис. 3.3.1. Водно-болотні угіддя міжнародного значення.
І – Заплава Десни та ІІ – проектоване угіддя Заплава Десни між м. Остер та с. Смолин
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Рис. 3.3.2. ІВА в долині Десни
в межах України, прилеглі
території ІВА на території
Київського Полісся, Беларусі й
Російської Федерації [7]

Рис. 3.5.1. Смарагдові об’єкти-кандидати в басейні Десни
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Рис. 3.5.2. Проектовані території Натура 2000 в долині Десни та її приток

Рис. 3.5.3-4. Територї Натура 2000 в долині р. Вісла в Польщі
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Рис. 4.1. Схема регіональної
екомережі Чернігівської
області

Рис. 4.2. Екомережа
Українського Полісся
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Рис. 4.3. Екомережа Новгород-Сіверського Полісся

Рис. 4.4. Природні ядра Дніпровського
екологічного коридору в структурі
екомережі Чернігівської області

Рис. 4.5. Екомережа Неруссо-Деснянського
Полісся

Рис. 4.6. Деснянський
екокоридор
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Рис. 4.7. Елементи РСЕМ Київської області: а) ключові території, б) екокоридори
1. Дніпровсько-Деснянська ключова територія
загальнодержавного значення.
2. Поліська ключова територія
загальнодержавного значення.
3. Дніпровсько-Тетерівська ключова територія
місцевого значення.
4. Поросська (Богуславська степова) ключова
територія регіонального значення.
5. Ключова територія місцевого значення
«Дівички».
6. Ключова територія місцевого значення
«Усівська».
7. Ключова територія місцевого значення
«Болото Перевід».
8. Ключова територія місцевого значення
«Трахтемирівська».
9. Ключова територія місцевого значення
«Білозерська».
10. Ключова територія місцевого значення
«Степова».
11. Ключова територія місцевого значення
«Гнілотікичська».
12. Ключова територія місцевого значення
«Макарівська».
13. Ключова територія місцевого значення
«Унавська».
14. Ключова територія місцевого значення
«Стугненська».

1. Дніпровський природний коридор
загальнодержавного значення.
2. Поліський природний коридор
загальнодержавного значення.
3. Галицько-Слобожанський природний коридор
загальнодержавного значення.
4. Деснянський природний коридор
міжрегіонального значення.
5. Тетерівський природний коридор
міжрегіонального значення.
6. Здвижський природний коридор
міжрегіонального значення.
7. Трубіжський природний коридор
міжрегіонального значення.
8. Гнилотікичський природний коридор
регіонального значення.
9. Роський природний коридор регіонального
значення.
10. Стугненський природний коридор
регіонального значення.
11. Ірпінський природний коридор регіонального
значення.
12. Ірпінь-Конча-Заспа – екологічний коридор
регіонального значення.
13. Супійський природний коридор регіонального
значення.
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Рис. 4.8. Фрагмент картосхеми екомережі Сумської області, на якому цифрами позначено
природні ядра: 1 – Брянсько-Старогутське, 2 – Діброва, 3 – Прудищанське, 4 – Богданівське,
5 – Великобірське, 6 – Есманське, 7 – Шалигинське, 8 – Сеймське, 9 – Мутинське, 10 – Єзучське,
11 – Гружчанське, 12 – Монастирське, 13 – Середньосеймське. Буквами позначено екокоридри: Д –
Деснянський, З – Знобівський, І – Івоткинський, Ш – Шосткінський, С – Сеймський, К – Клевенський
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Рис. 5.1. Десна
у фотозображенні з космосу
Рис. 5.2. «Мокоша».
Автор В. В. Крижанівський

Рис. 6.1. Мости на Десні

Рис. 7.1. Пам’ятки археології в долині Десни та її приток

Обґрунтування створення охоронної
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Полянська К. В., Колінько В. В., Василюк О. В., Вітер С. Г., Прекрасна Є. П.,
Ширяєва Д. В., Скорход В. М., Некрасова О. Д.
Видання є науковим обґрунтуванням потреби створення національної природно-історичної
охоронної території «Подесення». Воно буде корисним для працівників освітніх закладів,
установ природно-заповідного фонду, викладачів та студентів природничих спеціальностей,
краєзнавців та спеціалістів з охорони природи, представників органів місцевого
самоврядування.

