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Багаторічний світовий досвід свідчить, що найефективнішою формою 

охорони природи є створення природно-заповідних територій, а різноманіття їхніх 

категорій і форм дозволяє приділити увагу як окремим видам, так і їхнім 

угрупованням. Створення таких об’єктів дає можливість мінімізувати антропогенний 

вплив на цінні природні об’єкти, створити оптимальні умови для охорони, 

збереження і відтворення біорізноманіття, а також здійснювати просвітницьку 

діяльність, сприяти розвитку туризму, рекреації та завдяки цьому – підвищенню 

економічної привабливості регіонів. Сучасні підходи до функціонування мережі 

природно-заповідних територій забезпечують баланс між природоохоронними 

аспектами та ефективним економічним розвитком.

Особливо цінними природними територіями західної частини Черкащини є 

ландшафти долини річки Гірський Тікич, які характеризуються унікальною 

геоморфологічною будовою, зумовленою виходами на земну поверхню порід 

Українського кристалічного щита, різноманітним рослинним покривом із 

поєднанням степової, лісової, лучної, болотної, водної, петрофітної рослинності, а 

також численними локалітетами видів рослин і тварин, які підлягають охороні на 

міжнародному, національному та регіональному рівнях. Усе це зумовлює 

необхідність надати цій унікальній території відповідного охоронного статусу.

Черкаська область, як і інші області центральної України, характеризується 

незначними площами добре збереженої природної рослинності через давню 

історію використання і транформації ландшафтів. У першу чергу це стосується 

західних та південних районів області, що відзначаються надзвичайно низьким 

відсотком лісистості та майже суцільною розораністю. Природна та напівприродна 

рослинність цього регіону зберіглася лише у долинах річок.



Формування великих територій водно-

болотних угідь у долині Гірського Тікича 

зумовлено створенням у верхів’ї річки 

великих водосховищ. Проте особливо 

цінними є ділянки русла з незміненим 

гідрологічним режимом і течією, яких 

лишилося вкрай мало. У складі водної 

рослинності переважають угруповання 

ряски меншої, спіродели багатокореневої, 

водокрасу жаб’ячої-смерті, тілорізу 

алоеподібного, глечикив жовтих, рдеснику 

крихітного і стукенії гребінчастої. Серед 

повітряно-водної рослинності поширені 

такі види як рогіз вузьколистий, очерет 

південний, осоки гостра та дворядна, 

лепешняк найбільший, лепеха очеретяна.

Для рослинного покриву долини Гірського Тікича характерне 

поєднання зональних лісових і степових екосистем на схилах 

долини, а також рослинності гранітних відслонень, водної та 

болотної й лучної рослинності. На території долини Гірського 

Тікичу виявлено локалітети 71 виду судинних рослин, які 

потребують охорони різного рівня. Серед них 2 види занесені 

до додатку І Бернської конвенції, 18 видів – до Червоної книги 

України і 55 видів потребують охорони у Черкаській області.

Водна і болотна рослинність



сон лучний

анемона

лісова

Колись степові простори займали великі площі у долині Гірського Тікича, 

однак їх переважна більшість була розорана при господарському освоєнні 

регіону. Тепер степова рослинність займає невеликі ділянки на схилах, 

переважно на лівому березі річки. Найкраще збереглися степові ділянки поблизу 

сіл Криві Коліна, Корсунка, Глибочок і Кути та міста Тальне. На схилах південної 

експозиції домінують найчастіше костриці скеляста i валезійська, на окремих 

ділянках у пониззі річки – ковили волосиста і пірчаста, рокитничок австрійський, 

на схилах північної експозиції – тонконіг вузьколистий, конюшина гірська. 

Фоновими видами степової рослинності виступають перстачка сива, троянець 

гайовий, келерія гребінчаста, стоколосник неозброєний, чабрець Маршаллів, 

підмаренник справжній, люцерна серпоподібна, астрагал австрійський, шавлія 

поникла та ін. Невеликі ділянки зайняті степовими чагарниками, серед яких 

регіонально рідкісні вишня кущова, мигдаль карликовий, таволга звіробоєлиста.

Степова рослинність

степові угруповання

з рокитничком австрійським

У складі степових фітоценозів знайдено найбільшу кількість 

рідкісних видів рослин: занесені до Червоної книги 

України сон лучний (Pulsatilla pratensis), шафран сітчастий 

(Crocus reticulatus), ковили волосиста (Stipa capillata) i 

пірчаста (Stipa pennata), а також цілий ряд регіонально 

рідкісних видів – ломиніс цілолистий, анемона лісова, 

півники карликові, гострокільник волосистий, барвінок 

трав’янистий, залізняк колючий, юринея верболиста льон 

шорстковолосистий, ферульниця смолоносна тощо. 

Угруповання формації ковили волосистої, ковили пірчастої 

і мигдалю низького занесені до Зеленої книги України. 



Рослинність кам’янистих відслонень 

приурочена до виходів кристалічних порід у 

середній та нижній течії річки. У затінених 

тріщинах скель формуються фітоценози за 

участі папоротей – аспленіїв волосовидного 

і північного, пухирника ламкого та 

багатоніжки звичайної. На більш освітлених 

місцях домінантами фітоценозів є авринія 

скельна, очиток їдкий, тонконіг бульбистий, 

деревій жовто-білий, гусяча цибуля 

богемська. Біля м. Тальне, в угрупованнях 

кизильника чорноплодого, виявлено 

численну популяцію півників угорських, що 

охороняються за Бернською конвенцією.

Значні площі лучної рослинності збереглися 

також у верхів’ях річки поблизу с. Шуляки, на 

Шуляцькому лучно-болотному масиві, де 

домінантами угруповань виступають лисохвіст 

лучний, костриця очеретяноподібна, осока 

дернинна. У цьому масиві знайдено численну 

популяцію занесеної до Червоної книги 

України пальчатокорінниці м’ясочервоної 

(Dactylorhiza incarnata).

Заплава у долині Гірського Тікича виражена 

слабко, тому лучні угруповання займають 

незначні площі. У середній течії великі лучні 

масиви знаходяться між селами Нова Гребля 

і Кути, в їхньому складі зафіксовано єдині 

відомі у регіоні локалітети занесених до 

Червоної книги України гладіолусу 

черепитчастого (Gladiolus imbricatus) й осоки 

житньої (Carex secalina). 

гладіолус

черепитчастий

авринія

скельна

Шуляцьке 

болото

пальчатокорінниця 

м'ясочервона

Петрофітна рослинність

Лучна рослинність



булатка 

великоквіткова

Долина Гірського Тікича характеризується малим відсотком заліснення, що 

характерно для західної частини Черкаської області. Найбільші лісові масиви 

знаходяться на межі Тальнівського та Маньківського районів (урочище Великий ліс), 

також – біля с. Антоніна Монастирищенського району (урочище Центральне). На 

інших територіях ліси трапляються невеликими фрагментами на схилах долини, 

інколи виходять на плакор. Уздовж русла, особливо у пониззі, формуються 

заплавні вербово-тополеві ліси, а у верхів’ях – заплавні вільшняки.

гніздівка

пташина

лілія лісова

коручка

чемерникоподібна

підсніжник білосніжний

грабово-дубові ліси Черкащини

Серед зональної рослинності на 

Черкащині досі зберіглися грабово-

дубові ліси, деревний ярус яких 

сформований дубом, ясенем i 

грабом. У чагарниковому ярусі 

переважають ліщина звичайна, 

клен татарський, бруслини 

бородавчаста та європейська. 

Навесні у цих лісах добре 

виражена синузія весняних 

ефемероїдів за участі пшінки 

весняної, анемони жовтецевої, 

чубатки (рясту) порожнистої і 

щільної, проліски дволистої.

У лісових фітоценозах зустрічається ряд рідкісних 

видів рослин, занесених до Червоної книги 

України: лілія лісова (Lilium martagon), підсніжник 

білосніжний (Galanthus nivalis), коручка 

чемерникоподібна (Epipactis helleborine), гніздівка 

пташина (Neottia nidus-avis), любка дволиста 

(Platanthera bifolia). Лілії і підсніжники щороку 

знищуються у декоративних та комерційних цілях, 

тому їх популяції потребують особливої уваги.

Лісова рослинність



Вже створені території природно-заповідного фонду (ПЗФ): 

1 - ГЗ «Цибулівський», 2 - ГЗ «Шуляцьке болото» (місцевого значення), 3 - ГЗ «Шуляцьке 

болото» (загальнодержавного значення), 4 - ГЗ «Острожанський», 5 - ГЗ «Сабадашківський», 6 - 

ГЗ «Охматівський», 7 - ГЗ «Кутівський», 8 - ГЗ «Кислинський», 9 - ЛЗ «Чорнокам'янський 

притікичський каньйон», 10 - ГеолПП «Скеля», 11 - ЗУ «Стінка», 12 - ГЗ «Лебедине озеро», 13 - 

ГЗ «Конельське болото», 14 - ГЗ «Болото Руда», 15 - ГЗ «Степівська Руда», 16 - ГЗ 

«Красноставське», 17 - ЗУ «Герман», 18 - ЗУ «Великий ліс», 19 - ППСПМ «Тальнівський парк», 

20 - ЗУ «Діброва Ф. І. Дубковецького», 21 - ЛЗ «Синюський». Об'єкти площею менше 1 га 

(позначені точково): 22 - ГідрПП «Водоспад Вир», 23 - КПП «Буцький каньйон», 24 - ГеолПП 

«Скеля Радіонова», 25 - БПП «Одинокі дерева бука», 26 - БПП «Насадження сосни веймутової», 

27 - БПП «Насадження сосни кримської», 28 - БПП «Одинокі дерева софори».

Скорочення: ГЗ - гідрологічний заказник, ЛЗ - ландшафтний заказник, ЗУ - заповідне 

урочище, ППСПМ - парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва, ГеолПП - геологічна пам'ятка 

природи, ГідрПП - гідрологічна пам'ятка природи, КПП - комплексна пам'ятка природи, БПП - 

ботанічна пам'ятка природи.



Проектований національний природний парк (НПП)



Земноводні та плазуни

У долині Гірського Тікичу мешкає багато рідкісних видів безхребетних, які 

охороняються Червоною книгою України та Міжнародними природоохоронними 

документами. Найбільш чисельними і дослідженими з них є комахи. Для таких 

видів надзвичайно важливим є наявність простору (долин річок, непорушених 

лісових чи лучних екосистем), де популяції можуть вільно контактувати між собою.

У межах басейну Гірського Тікича зареєстровано 11 

видів амфібій і 3 види рептилій. Серед них – тритони 

гребінчастий і звичайний, кумка червоночерева, 

часничниця звичайна, ропухи звичайна та зелена, 

квакша східна, жаби гостроморда, ставкова, їстівна 

та озерна, а також черепаха болотяна, ящірка 

прудка та вуж звичайний. Більшість цих видів 

занесені до переліків Бернської конвенції. Серйозне 

занепокоєння викликає зменшення у басейні річки 

Гірський Тікич популяцій амфібій.

Вражає різноманіття занесених до Червоної книги комах. Серед жуків, для 

збереження яких потрібні старовікові дерева і природні ділянки лісів, поширені жук-

олень (Lucanus cervus) і великий дубовий вусач (Cerambyx cerdo). Степові схили 

населяє вусач земляний-хрестоносець (Dorcadion equestre), у заплавних лісах і 

рідколіссях на старих вербах біля води трапляється вусач мускусний (Aromia 

moschata). Рідкісні метелики можуть траплятися всією територією проектованого 

парку, оскільки легко долають великі відстані: махаон (Papilio machaon), подалірій 

(Iphiclides podalirius), бражник дубовий (Marumba quercus), сатурнія велика 

(Saturnia pyri), стрічкарка блакитна (Catocala fraxini), совка розкішна (Staurophora 

celsia). Важливими запилювачами є низка рідкісних видів джмелів. Випалювання 

рослинності, надмірний випас, заростання чужорідними видами і використання 

пестицидів призводять до скорочення чисельності цих важливих запилювачів.

жук-олень
вусач мускусний

сатурнія велика

Безхребетні

болотяна

черепаха

ящірка прудка



У лісових біотопах мешкає значна кількість 

різних видів, чисельність яких залежить від 

видового складу та віку деревостану: зяблик, 

дрозди співочий і чорний, вівчарик-ковалик, 

вільшанка, кропив'янка чорноголова, синиця 

велика та мухоловка білошия, вивільга та 

багато інших. Хижі птахи, гніздування яких 

пов’язане з лісом, також досить різноманітні - 

осоїд, шуліка чорний, яструб великий, яструб 

малий, канюк звичайний. На окремо 

розташованих деревах та їх групах відмічається 

гніздування канюків степових, підсоколиків 

великих, боривітрів звичайних. На прибережних 

луках та степових схилах мешкають плиска біла 

та плиска жовта, деркач. Серед чагарникових 

заростів найчисленнішими є сорокопуд 

терновий, кропівянка сіра, соловейко східний,  

горобець польовий. З населеними пунктами 

пов'язане існування таких цікавих птахів, як 

горлиця садова, сич хатній, лелека білий, 

серпокрилець чорний. 

пісочник малий

рибалочка

гніздо ремеза

лелека білий

Орнітофауна представлена декількома комплексами, її цінність полягає у 

високому видовому різноманітті, обумовленому широким спектром і мозаїчністю 

біотопів. Два види птахів занесені до Червоної книги України: шуліка чорний 

(Milvus migrans) та канюк степовий (Buteo rufinus). 

Птахи

Серед водно-болотних птахів найчисленнішими є 

лиска, курочка водяна, крижень, очеретянка 

велика. Регулярно зустрічаються чаплі сіра та 

руда, чепура велика, квак, бугай, бугайчик, лунь 

очеретяний, лебідь-шипун, мартини, крячки та інші 

птахи. На узбережжі відмічаються набережники та 

пісочники малі. На деревах біля води гніздиться 

ремез. У глинястих урвищах мешкають рибалочки, 

бджолоїдки та ластівки берегові.



Ця група ссавців є особливою з природоохоронної 

точки зору - адже всі види кажанів фауни України 

занесені до Національної Червоної книги і 

знаходяться під охороною трьох міжнародних 

договорів (Угоди EUROBATS, Бернської конвенції 

про охорону дикої флори та фауни і природних 

середовищ в Європі та Боннської конвенції про 

збереження мігруючих видів тварин).

На досліджених ділянках території парку (Тальнівський парк) та у їх околицях 

(Маньківський район) виявлено 7 видів рукокрилих: вухань бурий (Plecotus auritus), 

нетопир лісовий (Pipistrellus nathusii), нетопир пігмей (Pipistrellus pygmaeus), вечірниця 

мала (Nyctalus leisleri), вечірниця дозірна (Nyctalus noctula), лилик пізній (Eptesicus 

serotinus), нічниця водяна (Myotis daubentonii).

нетопир лісовий

Кажани

Біотопи

Згідно з останніми європейськими природоохоронними тенденціями охороні 

мають підлягати не лише окремі види флори та фауни, а і цілі їх комплекси - 

біотопи, або оселища (англ: habitats). Особливості ландшафтної структури долини 

Гірського Тікичу обумовили різноманіття її природних біотопів, з яких 17 типів 

оселищ з переліку, наведеного у Резолюції Бернської конвенції: 

водні та болотні оселища - C1.222 Угруповання Hydrocharis morsus-ranae, 

C1.223 Угруповання Stratiotes aloides, C1.32 Вільноплаваюча рослинність 

евтрофних водойм, C1.33 Вкорінена занурена рослинність евтрофних водойм, 

C2.27 Мезотрофна рослинність водотоків зі швидкою течією, C2.33 Мезотрофна 

рослинність повільно текучих річок, C2.34 Евтрофна рослинність повільно текучих 

річок, D5.2 Болота з домінуванням крупних осок зазвичай без стоячої води; 

трав'янисті оселища - E1.11 Євро-сибірські трав’яні угруповання на уламках 

скель, E1.2 Багаторічні кальцефітні угруповання і степи, E1.9 Відкриті 

несередземноморські сухі кислі або нейтральні трав’яні угруповання, включаючи 

материкові дюни, E3.4 Вологі або мокрі евтрофні і мезотрофні трав’яні 

угруповання; лісові оселища - F9.1 Прирічкові чагарники, G1.11 Прирічкові 

вербові ліси, G1.A1 дубово-ясенево-грабові ліси на евтрофних і мезотрофних 

ґрунтах; відслонення - H3.1 Кислі силікатні материкові скелі, та комплексні 

оселища - X18 Степи, що заростають лісом.



Заповідні території

У межах пропонованого Національного природного парку вже створено 

28 заповідних територій і об'єктів загальною площею 4908 га. Особливо цінними 

є великі болотні масиви у межах гідрологічних заказників Шуляцьке болото, 

Конельське болото, Цибулівський, ділянки дубово-грабових лісів у заповідному 

урочищі Великий ліс і Тальнівському парку, степові ділянки та гранітні відслонення 

у заказнику Чорнокам’янський притікичський каньйон і окремих пам'ятках 

природи. Враховуючи сучасну структуру природно-заповідного фонду України та 

рекреаційну привабливість регіону, у долині р. Гірський Тікич доцільно створити 

Національний природний парк, що дозволить забезпечити належною охороною 

найцінніші компоненти біологічного та ландшафтного різноманіття й історико-

культурні пам'ятки та одночасно сприятиме розвитку туризму, рекреації та 

зростанню інвестиційної привабливості регіону.

Національні природні парки є природоохоронними, культурно-освітніми, 

рекреаційними та науково-дослідними установами загальнодержавного значення, 

що створюються з метою збереження, відтворення й ефективного використання 

природних комплексів і об’єктів, які мають особливу природоохоронну, історико-

культурну, наукову, освітню й естетичну цінність. Вони є універсальними 

установами, і дозволяють ефективно суміщати різні форми діяльності завдяки 

наявності адміністрації та зонуванню території. Охорона природних комплексів із 

закриттям доступу відбувається у заповідній зоні, створення якої заплановане у 

важкодоступних заболочених масивах і ділянках лісу у природному стані. Більшість 

території розподіляється між гоподарською зоною та зоною регульованої 

рекреації, у межах яких можливе створення туристичних маршрутів і місць 

відпочинку та обмежені і науковообґрунтовані форми природокористування - 

випас худоби, сінокосіння, збір рослинної та лікарської сировини, санітарні 

заходи. Залучення інвестицій і розбудова інфраструктури відбувається у зоні 

стаціонарної рекреації та на суміжних з територією парку ділянках.

водоспад Вир



У басейні Гірського Тікича знаходиться цілий ряд історико-

культурних пам’яток, серед яких заповідник «Трипільська 

культура», до складу якого ввійшло 11 поселень 

трипільської культури, розташованих на території 

Уманського, Тальнівського, Звенигородського районів 

Черкаської області, у тому числі, поселення-гіганти 

«Тальянки», «Веселий Кут», «Майданецьке», «Доброводи». 

Адміністрація заповідника знаходиться у с. Легедзине, де 

2008 року було відкрито музей трипільської культури.

Територія проектованого Національного 

парку багата і пізнішими пам'ятками 

історії. Зокрема, пам’яткою архітектури 

кінця ХІХ ст. є мисливський палац графа 

Шувалова, збудований 1893 року у стилі 

французького ренесансу на місці палацу, 

що належав дочці Станіслава Щенсного і 

Софії Потоцьких – Ользі Наришкіній. 

Трипільська культура набула найбільшого розквіту між 5500 та 2750 роками до 

н.е., розташовувалася між Карпатами і Дніпром на територіях сучасних України, 

Молдови та Румунії загальною площею понад 350 тис. км2. Історичні й 

археологічні дані виводять трипільська культуру на позиції найдавнішої розвинутої 

світової цивілізації з найбільшими на свій час містами. У часи розквіту їй належали 

найпотужніші за розміром поселення в Європі: кількість мешканців деяких з них 

перевищувала 15 тис. осіб.

Історико-культурні пам'ятки



При належній організації та розбудові інфраструктури територія Національного 

парку задовольнятиме рекреаційні потреби мешканців і гостей Черкаської області 

у відпочинку без шкоди навколишньому середовищу. Відродження національно-

патріотичної свідомості українців і необхідність розуміння власної історії та 

культури останнім часом забезпечили сталу цікавість і привабливість території для 

відвідування туристами як зі всієї України, так і з-за кордону.

Сукупність природних компонентів долини річки Гірський Тікич, де 

на земну поверхню виходять граніти Українського кристалічного 

щита, створюючи вузький гранітний каньйон зі скелями близько 

20 м заввишки, формують унікальний ландшафтний комплекс, 

цікавий як з наукової, так і з рекреаційної точки зору.

Мальовничі ландшафти долини Гірського Тікича приваблюють як прихильників 

сімейного відпочинку, так і шанувальників активного – альпіністів і веслувальників, 

тому найбільш туристично перспективні місця майбутнього парку мають увійти до 

його рекреаційної зони, що буде вимагати відповідної туристичної інфраструктури 

та дозволить повною мірою розкрити туристичний потенціал цієї території. 

Бережіть природу навколо себе!

Туризм і рекреація



«ГІРСЬКИЙ ТІКИЧ»

Підписання угоди про асоціацію між 

Україною і Європейським Союзом 

поставило перед нашим суспільством багато 

завдань. У природоохоронній сфері таким є 

розширення мережі природно-заповідного 

фонду та формування Смарагдової мережі 

України, відповідно до критеріїв Конвенції 

про охорону дикої флори та фауни і 

природних середовищ існування в Європі, 

більш відомої як Бернська Конвенція.

Проектований Національний природний

парк «Гірський Тікич» має стати єдиним 

національним парком України, що 

включатиме всю річкову долину 

від витоку до гирла і дозволить охопити 

охороною найцінніші природні ландшафти, 

з’єднані в єдине ціле річково-долинним 

екокоридором. Такий системний підхід до 

охорони річки дозволить вирішити 

проблеми збереження водних та біотичних 

ресурсів, запобігти їх втратам в умовах 

тотальної трансформації довкілля. НЕЦУ

2017

ПРОЕКТОВАНИЙ

 НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК




