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ВСТУП

Еколого-економічні розрахунки свідчать, що нормальне функціо -
ну вання та самовідновлення біосфери можливе лише за наявності в
будь-якому регіоні не менше 10—15% площі, зайнятої природно-
заповідними територіями. 

Станом на 2011 рік в Україні під сільськогосподарськими угіддя -
ми та забудовою знаходиться 72,9% земельного фонду. Ліси скла -
дають 15,4%, природно-заповідні території та об’єкти займають лише
5,7% території країни (менше, ніж площа автошляхів та насе лених
пунктів) [1]. Крім того, в Україні порушене природозберігаюче спів -
відношення ріллі, лісових насаджень, природних кормових та водно-
 болотних угідь.

Зважаючи на значну трансформованість природних ланд шафтів
України, особливого значення набуває питання забезпечення насе -
лен ня рекреаційними ресурсами. Створення національних природ -
них парків (НПП) є одним із прогре сивних та найбільш
ра ціо наль них шляхів задоволення зро стаючих потреб населення у
рекреа ційних територіях. Це створює необхідні умови для відпо -
чинку та дозволяє зменшити стихійне використання для цих потреб
цінних природних територій.

Необхідність створення нових НПП полягає також у тому, що
існуючі національні природні парки не охоплюють всієї різно ма -
нітності природних комплексів України, еталонних біотопів окремих
регіонів та стратегічних елементів Національної екомережі. 

Автори виражають подяку Державному управлінню охорони
 нав колишнього природного середовища у Київській області за
можливість використання матеріалів наукових обґрунтувань
створення об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) у підготовці
цієї публікації.

Проектований НПП «Дівички» у Київ сь кій області
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ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА КОНЦЕПЦІЯ

Міністерство оборони України займає друге місце після Держав -
ного агентства лісових ресурсів України за площею природних
територій, що знаходяться у користуванні одного відомства. Окрім
військових лісгоспів, на території України до теперішнього часу збе -
реглося кілька великих військових полігонів, розміщених у степовій
зоні. Такі полігони є одними з головних ключових територій, важ -
ливих для збереження біорізноманіття.

У серпні 2009 року був підписаний та опублікований Указ Прези -
дента, згідно з яким в Україні необхідно провести ряд заходів,
спрямованих на поліп шення ситуації в заповідній справі [2]. Одним з
пунктів Указу є необхідність проведення інвентаризації земель
Міноборони на предмет виявлення ділянок, придатних для реорганізації
у націо нальні природні парки. На таких землях протягом останніх
десятиліть майже не велася госпо дарська діяльність, тому їх
використання, навіть у військо вих цілях, катастрофічно на порушило
природніх екосистеми. Враховуючи те, що заповідна справа визнана
пріоритетним напрямом політики України в сфері охорони навколиш -
нього природного сере до вища, було б доцільно використати таку просту
і адекватну можливість для збільшення від сотку заповідних територій
країни. Нажаль, поставлена задача досі не виконана. Реалізація ідеї
запо відання земель Міноборони наразі здійснюється лише в формі
пропозицій науковців та природо охо ронних громадських органі зацій.
Однією з таких пропозицій є ідея створення НПП «Дівички».

Територія проектованого НПП має надзвичайно важливу роль у
збереженні біологічного різноманіття Лісостепу, що неодноразово
відмі чалося в наукових та популярних публікаціях. Загалом, саме ця
територія є однією з найцінніших на всій протяжності Дніпровсь -
кого екологічного коридору в межах України, що зумовлене збігом
низки причин:

– територія НПП складається зі значної кількості різноманітних
біотопів: масивні хвойні насадження, заплавні широколистяні ліси,
болота, луки, остріви, піщані кучугури. Складна мозаїка біотопів
формує велику кількість екотонів, які, як відомо, відрізняються
підвищеними показниками біорізно маніття та утворюють власні
особливо цікаві угруповання видів;
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– частина території НПП, що розміщена в акваторії Канівського
водосховища, входить до складу проектованого водно-болотного
угіддя міжнародного значення «Процівські луки»;

– вся територія НПП, розміщена на березі р. Дніпро, входить
до складу військового полігону «Дівички», або знаходиться під його
підпорядкуванням. З цієї причини протягом багатьох десятиліть
вона була значною мірою позбавлена антропогенного впливу;

– акваторія НПП та прилеглі до неї угіддя є безпосередньою
частиною Дніпровського екологічного коридору, що є головним
шляхом сезонних міграцій птахів в Європі та ключовою складовою
Національної екологічної мережі України [3].

МЕЖІ ПРОЕКТОВАНОГО НПП «ДІВИЧКИ»

Проектований НПП розміщений в межах Сошниківської, Ста рів -
сь кої та Головурівської сільських рад Бориспільського райо ну, а
також Ковалинської та Дівичківської сільських рад Переяслав-Хмель -
ницького району Київської області. Основна частина НПП знахо -
диться в межах Сошниківської сільради Бориспільського району.

До складу НПП входять Ржищівський військовий лісгосп (ЛГ) та
розміщений в його межах танковий полігон «Дівички» (16648 га),
лісові масиви Кийлівського (кв.кв. 48, 53—89) та Старинського
(кв.кв. 15—33, 38—66, 71—72, 75—76) лісництв Бориспільського ЛГ,
Стовп’язького лісництва (кв.кв. 1—27, 29—35, 37—64) Переяслав-
Хмельницького ЛГ та притерасні болота в межах Ковалинської,
Сошниківської, Дівичківської та Головурівської сільських рад, а також
вся акваторія Канівського водосховища з островами та за плав ними
комплексами в межах Сошниківської та Головурівської сільських рад.

Межа НПП «Дівички» (рис. 1) на півдні проходить від с. Кийлів
вздовж південної межі Бориспільського району (в акваторії
Канівського водосховища) до с. Ходорів, далі на північ – по межі
району до лівого берега водосховища та військового полігону, на
схід – вздовж межі району навколо полігону до с. Дівички, далі на
північний захід вздовж дороги Ковалин-Голову рів, обходячи з
півдня села Дівички, Ковалин, Сошників та Старе, далі на захід
вздовж траси та межі лісового масиву до перехрестя з дорогою
Вороньків-Кийлів і від пере хрестя вздовж дороги на південь до
сільськогосподарських угідь с. Кийлів, і далі, обходячи с. Кийлів із
сходу, до акваторії.

Проектований НПП «Дівички» у Київ сь кій області
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Ліси Держлісфонду в межах проектованого НПП належать до
рекреаційних (Кийлівське лісництво), експлаутаційних та протиеро -
зій них лісів (Старинське та Стовп’язьке лісництва). Основною
деревною породою є сосна звичайна. Друге місце за площами
посідають дубові насадження вегетативного та природного похо -
дження у Кийлівському лісництві та штучного і природного – у
Старинському лісництві. 

ІСНУЮЧІ ТА ПРОЕКТОВАНІ ОБ’ЄКТИ З
ПРИРОДООХОРОННИМ СТАТУСОМ

У межах Дніпровського екологічного коридору існує значна
кількість об’єктів, що мають особливий природоохоронний статус:
об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ), водно-болотні угіддя
(ВБУ) міжнародного значення. До проектованого НПП «Дівички»
також входить низка існуючих та проектованих територій ПЗФ, а
саме: гідрологічний заказник «Болото Біле» (300 га), ланд шафтний
заказник «Стайківські обрії» (220 га), ландшафтний заказник
«Бориспільські острови» (6300 га), ландшафтний заказник «Кілов-
Рудяків» (800,15 га) та проектований ландшафтний заказник
«Сошниківський» (50 га). Розташування існуючих та пер спективних
об’єктів ПЗФ в межах проектованого НПП «Діви чки» представлене
на рис. 2, 3. Окрім того, щільно до проектованого НПП «Дівички»
прилягає ВБУ «Ділянка між Києвом та Українкою» (25000 га).
Таким чином, за умов ство рення НПП «Дівички» серед ня частина
Придніпров’я матиме природо охоронний статус, що необхідно для її
збереження у природному стані та збалансованого функціонування
усього Дніпровського екологічного коридору.

Гідрологічний заказник «Болото Біле». «Болото Біле» загаль -
ною площею 300 га знахо диться в Бориспільському районі неподалік
від с. Сошників та належить Ржищівському лісництву, підпоряд -
кова ному Міноборони. Ця тери торія входить до складу військового
полігону та здавна має особливий режим охорони, тому болото
збереглося у природному стані. До того ж терито рія болота з усіх
боків оточена лісом та віддалена від населених пунктів. 

Болото Біле належить до низинного (евтрофного) типу, його рос -
линний покрив є типовим для лісостепової зони. У центральній
найбільш обводненій частині переважають високотравні ценози. Основні
площі займають угрупо вання очерету, часто монодо мі нантні, в менш
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обводнених місцях ближче до берега співдомінантом виступає осока
гостра. Флористичне ядро утворю ють типові гігро фільні види – півники
болотні, плакун верболистий, вербозілля звичайне, розсіяно зростає
вовче тіло болотне, яке місцями виступає співдомінантом. Менші площі
займають угруповання рогозу вузько листого, які розміщуються плямами
серед очерету і чітко відокрем люються у рослинному покриві. Невеликі
площі по краю болота займають осокові угруповання, в яких переважає
осока гостра. На сухіших ділянках значну домішку в травостої становить
куничник сіруватий. Болото по краю оточене смугою чагарників, яка
місцями розширюється. Серед кущів переважає верба попеляста,
поодиноко відмічена верба п’ятитичинкова.

Болото відоме як місце зимової концентрації копитних тварин,
таких як лось та свиня дика. Звичайні тут лисиця та єнотовидний
собака, часто трапляється вовк, що внесений до Європейського
червоного списку. Із птахів тут звичайні представники водно-
болотного комплексу, такі як лунь болотний, крижень, очеретянки
та кобилочки. В значній кількості трапляються земноводні.

Ландшафтний заказник «Стайківські обрії». Об’єкт розта шо -
ваний на березі та акваторії Канівського водосховища в адміні стра -
тивних межах Стайківської сільської ради Кагарлицького ра йо ну
Київщини. Заказник складається з ділянки крутого берега Канівсь -
кого водосховища в районі колишнього глиняного кар’єру, а також
двох заплавних островів, що знаходяться на відстані 550 м від берега
водосховища, зі смугою акваторії навколо них шириною 300 м.

Загальна площа об’єкту становить близько 220 га, у тому числі –
8 га крутого берега, близько 50 га острівних територій (у період
межені) та біля 160 га акваторії.

Ландшафтний заказник «Бориспільські острови». Цей ланд -
шаф т  ний заказник місцевого значення розта шо ваний в межах
акваторії та каскаду островів на південний захід та на південь від
с. Сошників Бо ри с пільського району Київської області.

Територія заказника відноситься до земель водного фонду, якими
опікується Дніпровське басейнове управління водних ресурсів, за -
гальна площа території становить близько 6300 га. 

Ландшафтний заказник «Кілов-Рудяків». Заказник місцевого
значення «Кілов-Рудяків» розташований в межах заплави р. Дніпро,
входить до земель Головурівської сільської ради Борис пільського
району Київської області на північний захід та на південь від
с. Кийлів. Загальна площа (2 ділянки) становить близько 1000 га,
земле корис тувачем є Головурівська сіль ська рада.

Проектований НПП «Дівички» у Київ сь кій області
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Проектований ландшафтний заказник «Сошниківський».
В околицях сіл Сошників та Старе Бориспільського району Київської
області зберігся унікальний масив дубово-соснових лісів, які є
рідкісними угрупованнями та внесені до Зеленої книги України.
Деревостан двоярусний, середній вік – 70—120 років, висота 20—30 м,
діаметр – 25—40 см, площа масиву – 50 га. Тут відмічені рідкісні,
занесені до Червоної книги України (ЧКУ), рослини: коручка
чемерникоподібна, сон чорніючий, ковила пірчаста, а також ендемік
Східно-Європейської долини – волошка сумська, бореальні види на
південній межі ареалу – ялівець зви чайний, верес, зимо любка
зонтична, плаун булавовидний, грушанки середня, мала та
круглолиста, багатоніжка звичайна, рідкісні лісо степові види – пів -
ники угорські, оман мечолистий, змієголовик Рюйша та інші [4].

Водно-болотне угіддя «Ділянка між Києвом та Українкою».
Угіддя включає заплаву Дніпра (лівобережну і правобережну, острови
та акваторію водосховища) у південній частині м. Київ та на
південь – від північної частини о. Жуків і с. Бортничі на півночі до
сіл Воронків і Кийлів на півдні. Займає площу 25000 га.

У південній частині угіддя підтоплене внаслідок зарегулю вання
стоку Дніпра, на півночі рівень води змінений слабко. На пів ночі до
їВБУ прилягає забудова м. Киів, також межує з кількома іншими
населеними пунктами та сосновими лісами надзаплавної тераси Дніпра.

В угідді переважає лучна рослинність. На найвищих елементах
рельєфу розміщуються угруповання костриці Беккера з псамо фітними
видами. Великі площі займають луки з домінуванням мітлиць тонкої,
велетенської і виноградникової, костриць лучної і червоної, тонконогу
лучного та вузьколистого, куничника наземного. На більш знижених
ділянках знаходяться луки з домінуванням осоки гострої.
Фрагментарно поширені осокові болота. Смуги прибережно-водної
рослинності переважно формують угруповання лепешняку великого,
рогозу широколистого та очерету звичайного. Основою водних ценозів
водосховища є рдесник пронизанолистий, внутрішніх водойм – елодея
канадська і кушир темно-зелений. Заплавні ліси, здебільшого,
представлені тополею чорною, менші площі займають ліси та
рідколісся дуба звичайного з лучними та лісовими видами та вербові
ліси з вербами білою та ламкою. На надзаплавній терасі переважають
сос нові ліси. Є ділянки вільхових лісів. Найпоширенішими ценозами
чагарникової рослинності є угруповання шелюги.

Значними є площі угруповань, занесених до Зеленої книги
України, зокрема латаття сніжно-білого та білого, глечиків жовтих,
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сальвінії плаваючої, водяного горіха плаваючого, куширу зануреного,
їжачої голівки малої. До Додатку І Бернської конвенції занесені
альдрованда пухирчаста, сальвінія плаваюча, гронянка багато -
роздільна, водяний горіх плаваючий. До Європейського червоного
списку входять жовтозілля дніпровське, козельці українські, щавель
український. До Червоної книги України – альдрованда пухирчаста,
сальвінія плаваюча, водяний горіх плаваючий, пальчатокорінник
м’ясочервоний. Значний науковий інтерес являє зростання в межах
ВБУ каулінії малої, ряски горбатої, різух великої та морської,
пухирників малого та звичайного, вольфії безкореневої, цанікелії
болотної.

Фауна хребетних цього угіддя становить близько 250 видів, її
основу складають види водно-болотного та білявод ного комплексів.
Деревно-чагарниковий комплекс представлений, головним чином, на
островах, що знаходяться у межах м. Київ та його Зеленої зони. Тут
трапляються представники безхребетних тварин, що зане сені до Чер -
во ної книги України: джмелі вірменський та яскравий, махаон, жук-
самітник, дозорець-імператор, ктир гігантський. 

Плазуни представлені звичайними видами, з яких найбільш
рідкісними є черепаха болотяна та ящірка зелена. Із земноводних
рідкісною є квакша.

Верхів’я Канівського водосховища мають досить велике зна -
чення як місце нересту та нагулу масових видів риб, зокрема плітки,
ляща, в’язя, білизни, щуки, судака та ін. З виявлених тут 35 видів
найбільш рідкісними є підуст звичайний та йорж-носар. Дуже рідко
зустрічаються стерлядь та мінога українська– представники
Червоної книги Украї ни. 

Із ссавців трапляються види, занесені до Червоної книги Украї -
ни, а саме: видра річкова, горностай. На території м. Київ охоро -
няється бобер річковий [5].

У межах водно-болотного угіддя знаходяться об’єкти природно-
заповідного фонду: ландшафтний заказник загально державного зна -
чен ня «Козинський» (967 га), ландшафтний заказник місцевого
значення «Жуків острів» (361 га), загальнозоологічний заказник
місцевого значення «Острови Ольжин та Козачий» (470 га), ланд -
шафтний заказник місцевого значення «Заказник на лівому березі
оз. Конча» (80 га), іхтіологічний заказник місцевого значення «Про -
цівсь кий» (563 га).
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ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ ТЕРИТОРІЇ
ПРОЕКТОВАНОГО НПП «ДІВИЧКИ»

Геоморфологічне районування. За геоморфологічним району -
ванням НПП належить до Східно-Європейської полігенної рівнини,
Придніпровської області пластово-акумулятивних низовинних рів -
нин, якій відповідає Придніпровська низовина. Під область При дніп -
ровська терасова рівнина, яка тісно прилягає до Дніпра, сформована,
головним чином акумулятивною флювіальною діяль ністю Славутича.

Фізико-географічне районування. НПП належить до Територія
проектованого НПП належить до області Північно-Дніпровського
терасово-рівнинного лісостепу Лівобережно-Дніпровського лісосте -
пового краю Лісостепової зони Східноєвропейської рівнинної ланд -
шафтної країни [6].

Ландшафти. Рельєф плоский, слабко хвилястий, з окремими
 невеликими підвищеннями до 5 м та місцевим заболочуванням.
Ландшафт заплавний, лучно-болотяний. Острови сформовано алю -
ві аль ними відкладами: замуленими пісками та заторфованими
ґрунтами. Товщина мулистих ґрунтів коливається від одного до двох
метрів. Найбільший острів у складі архіпелагу носить назву Лисий
і є найвищою точкою Канівського водосховища (124 м н. р. м.).

На ландшафт території суттєво вплинуло створення Канівського
водосховища, що було наповнене у 1976 році. Близько 1/5 його
акваторії зайнято ділянками з глибиною до 4 м та очеретяними
масивами, що є цінними водно-болотними угіддями. У зоні колиш -
нього фарватера р. Дніпро глибини коливаються в межах 8—12 м.

Рельєф. Рельєф вкритої лісом частини лівобережної тераси
р. Дніпро горбистий. Територія являє собою надзаплавну борову
терасу по лівому берегу Дніпра, яка знаходиться над затопленою
Канівським водосховищем заплавою р. Дніпро. Подекуди наявні
заболочені зниження внаслідок підтоплення водосховищем.

Ґрунти. Територія об’єкту перекрита четвертинними покладами
Дніпровського льодовика, що включають товстий шар алювіальних
пісків. Під дубово-сосновими лісами з розвинутим трав’яним
покривом на цих покладах сформувалися дерново-підзолисті ґрунти,
які мають слабкий і середній ступінь підзолистості. Дерново-
підзолисті ґрунти парку містять 1—3% гумусу, мають кислу реакцію.
Подекуди по болотистих зниженнях поширені болотяні ґрунти [6].

Клімат. Клімат вказаної території помірно-континентальний,
м’який та достатньо вологий. Зима тривала, проте відносно нехо лодна.



Літо достатньо тепле та вологе. Характерна відсутність різких коли -
вань температури, мала вітряність та велика кількість сонячних днів. 

Основні кліматоутворюючі чинники:
1. Температура середньомісячна за липень +25,4°С, за січень

—8,7°С;
2. Опади: річна кількість 685 мм, максимум припадає на літо;
3. Середньорічна тривалість сонячного сяйва 1843 години;
4. Сонячна радіація:

– пряма – 6410 Вт/м2 (загальна за добу);
– розсіяна – 1502 Вт/м2 (загальна за добу);
– радіаційний баланс – 40 ккал/см2.

РОСЛИННІСТЬ ТА ФЛОРА

За геоботанічним районуванням територія проектованого НПП
належить до Середньодніпровського району Бахмацько-Кременчу -
цького округу Східно-Європейської провінції Європейсько-Сибір -
ської лісостепової області [7]. 

Зважаючи на те, що біотопи НПП представлено ділянками
заплавної рослинності фрагмента дніпровської заплави (острівний
архіпелаг) та порівняно малозалісненої надзаплавної борової тераси,
головними типами рослинності є:

1. Гідрофільна: водна (угруповання занурених та рослин з
плаваючим листям) та прибережно-водна (ценози гелофітів,
поширені по берегах проточних і стоячих водойм).

2. Лучно-болотяна: рослинність вологих, справжніх та сухих лук,
а також рослинність ділянок оліго трофних та мезотрофних боліт.

3. Псамофітна: алювіальна (види піонерних угруповань на алю -
віа льних відкладах річок та мулистих берегах водойм) та угрупо -
вання піщаних пасм – псамофітні луки (головним чином мезо-
ксеро фіти та ксеромезофіти).

4. Лісова: широколистяні, мішані та соснові ліси, а також болот но-
лі сова: вербово-осокореві ліси, вільшаники та заболочені соснові ліси.

5. Синантропна: сегетальна (види поширені переважно на орних зем -
лях у посівах) та рудеральна (на порушених місцях, вздовж доріг, тощо).

1. Гідрофільна рослинність розвивається на акваторії водосховища
навколо численних островів. Її складають рос ли ни з плавучим листям:
латаття біле та сніжно-біле, глечики жов ті, водяний горіх плаваючий,
жабурник звичайний, рдес ник плава ючий, ряска мала, спіродела багато -
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коре не ва, а також занурені рослини: рдесники (блискучий, гребін частий,
пронизано лис тий тощо), пухирник звичайний, водяний різак алоєвидний,
елодея канадська, кушир занурений та водо пе риця колосиста. Тут
зустрічаються рідкісні угруповання водних рослин, занесених до Зеленої
книги України – глечиків жовтих, латаття білого та сніжно-білого, а
також сальвінії плаваючої та водяного горіха плаваючого – реліктових
рослин, що занесені до Червоної книги України. 

Гелофітна рослинність поширена у прибережній смузі та по
вологих зниженнях (представлена тими ж видами, що і болотяна,
тому її опис див. далі) як в межах заплави, так і на надзаплавній
терасі, де вона переходить у болотяну.

2. Лучно-болотяна рослинність представ лена невеликими
фрагментами в межах заплавної частини, а також досить великими
за площею заболоченими ділянками проектованого парку. Справжні
луки формуються на знижених, вологих супіщаних та, подекуди, з
шаром намулу ґрунтах. Їх основу складають формації костриці
червоної та мітлиці тонкої. На ділянках справжніх лук багатим є
видовий склад різнотрав’я, що зумовлює їхнє пріоритетне викорис -
тання як сінокосів.

У комплексі зі справжніми луками на знижених зволожених ділян -
ках, що прилеглі до числених внутрішніх водойм островів, сформувалися
невеликі за площею болотисті луки. Вони представлені угрупованнями
осок гострої та прибережної, вовчого тіла болотного, рідше лепешняку
великого. Флористичне ядро в них утворюють такі гігрофітні види, як
щавель кінський, хвощ річковий, плакун верболистий, чистець болотний,
перстач гусячий, вербозілля звичайне та лучне, живокіст лікарський,
незабудка болотна, коронарія зозуляча, підмаренник болотний, валеріана
лікарська, мітлиця велетенська, м’ята польова, осока несправжньо сми -
кавцева, ситняг болотний, шоломниця списо листа тощо. Великою
популяцією представлено півники сибірські, також тут зростають два
види орхідних: коручка болотна та пальчато корінник м’ясочервоний –
занесені до Червоної книги України. Болотяні луки на території проек -
тованого парку, як правило, є перехідними угрупованнями до від нос но
великих за площею болотистих ділянок.

Болотна рослинність представлена угрупованнями високо трав’я з
очерету звичайного, рідше – рогозу широколистого, осок заго стреної
та гострої, хвощу річкового, лепешняку великого та плаваючого.
Рослинність розвивається окремими зонами. Зовніш ню складають
різні види осок (лисяча, бліда, пухир часта, гостра, побережна,
гостровидна, дерниста), гірчак перцевий (водяний перець), види

13

Рослинність та флора



жовтецю (вогнистий, повзучий, отруйний), ситняг болотний, калюж -
ниця болотна, бекманія звичайна, череда трироздільна, очеретянка
звичайна, тонконіг болотний. Другу зону утворюють зарості таких
рослин, як очерет звичайний, комиш озерний (куга), катаброза водяна,
лепешняк великий, рогіз широко листий та вузьколистий, цикута
отруйна, незабудка болотна, аїр тростинний (лепеха звичайна, або
татарське зілля). Болотяна росли н ність може переходити прибережно-
водну, а саме гелофітну. В такій перехідній зоні зростають частуха
подо рож никова, півники болотні, омег водяний, плакун верболистий,
водяний хрін, гірчак земноводний, хвощ річко вий, вербозілля
звичайне, ситник скупчений, вовче тіло болотне, а інколи й цикута
отруйна. Великої цінності тутешній боло тяній рослинності надає
наявність популяції рідкісної орхідеї – булатки великоквіткової, що
занесена до Червоної книги України.

3. Псамофітна рослинність. Алювіальна рослинність піщаних
відмілин, берегів та кіс розвивається переважно восени, в момент
спаду води у Дніпрі. У цей час тут зустрічаються угруповання
ситнягу голчастого, подорожника проміжного, ситника бурого,
чихавки хрящуватої та інших видів рослин. У складі таких угрупо -
вань відмічені рідкісні, рекомендовані до охорони на території
Київської області, аїрник паннонський та дихостиліс Мікелі.

Найбільші площі на території проектованого парку займає
псамофітна рослинність, представлена ксерофітними луками на
верхівках та схилах піщаних пасм. Такі луки сформовані переважно
кострицею Беккера, куничником наземним та келерією сизою.
Флористичне ядро формують щавель горобиний, миколайчики плоскі,
гвоздика Борбаша, енотера дворічна, хвощ польовий, полин дніпров -
ський, очитки шестирядний та їдкий, конюшина польова. Найбільшою
цінністю цього типу рослинності на території НПП є великі популяції
рідкісного виду – ковили дніпровської, який занесено до ЧКУ.
Угрупованнями ковили зайнята більша частина дюн відкритої піщаної
тераси полігону «Дівички». Формація ковили дніпровської поширена
також на верхівках острівних дюн. Тут також виявлено велику
популяцію сну лучного (ЧКУ). 

Велике значення має збереження піщаних терас і з точки зору
охорони цінної флори лишайників. Адже саме в таких угрупованнях
вони характеризуються значним різноманіттям. Зокрема на тутешніх
пісках поширені бореальні лишайники з роду Cladonia (наприклад,
Cl. mitis, Cl. rangiferina, Cl. portentosa, Cl. turgida, Cl. uncialis, Cl.gracilis,
Cl. floercana), трапляються також бореальні види Cetraria islandica,
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Trapeliopsis pseudogranulosa і Placynthiella oligotropha. Цікаво, що не
зважаючи на знаходження у лісоcтеповій геоботанічній зоні тут
відмічено переважання бореальної ліхенобіоти. Однак, поодиноко
тут представлені також ксерофільні види, такі як Cladonia subrangi-
formis, Cladonia foliacea, Cladonia hungarica, Cl. cariosa. Вперше для
України тут виявлений ліхенофільний гриб Clypeococcum cladonema,
що паразитує на Сetraria islandica — виді лишайнику, що традиційно
використовується місцевим населенням (відваром лікують кашель).
Загалом на пісках проектованого НПП виявлено 16 видів лишай -
ників, що закріплюють сипучі піски на ранніх сукцесійних стадіях
і сприяють розвиненню подальших ланок сукцесії — за участю
мохоподібних та вищої судинної рослинності.

4. Лісова рослинність представлена фрагментами соснових борів
і суборів та листяних лісів на боровій терасі, а також листяними
лісами заплави.

Ліси борової тераси – це переважно розвинені три-чотириярусні
сосняки. До сосни в першому ярусі домішуються дуб черешчатий та,
подекуди, дуб північний. У другому ярусі зростають клен татарський,
ясен, горобина, черешня, черемха та ірга. Багатим є і чагарниковий ярус:
тут поєднуються чорна та червона бузина, свидина кров’яна, ліщина та
крушина ламка. Ці ліси є найбагатшими у Серед ньому Подніпров’ї
фраг ментами сосново-орлякових лісів. З видів ЧКУ у складі таких
угруповань слід відзначити великі популяції сну роз критого та менші
– сну лучного (цей вид тяжіє на території проектованого парку до
лучно-степових стацій). Виявлено також популяції плауну
булавовидного – виду, що в останні роки потерпає від збору на вінки
та інші вироби. Велике значення мають також зарості конвалії травневої
– виду, який, як і плаун, запропонований до Червоного списоку
Київської області. У складі цих ценозів зростають також такі види ЧКУ:
любка дволиста, коручка чемерни коподібна, а також лілія лісова.

У прибережній смузі лівобережного масиву, а також по
узбережжю островів поширені заплавні ліси з верби білої, тополі
чорної (осокора), клену ясенолистого. У їх складі зростають
рослини, що здатні витримувати затоплення весняними водами.
Трав’яний покрив сформовано розхідником шорстким, кропивою
дводомною, гравілатом міським, щитником шартрським, вербозіллям
звичайним та лучним. У лісах такого типу існують сприятливі
умови для розвитку вужачкових папоротей, зокрема вужачки.
Загалом у Європі заплавні ліси є зникаючим типом ландшафту, що
виділений в окрему одиницю охорони. Зрозуміло, що у зв’язку з



планомірною забудовою прибережних смуг наших річок, актуально
це і для України.

ТВАРИННИЙ СВІТ

Територія проектованого НПП є дуже важливою для збере -
ження багатьох видів тварин. Тут регулярно проводять дослідження
фахівці Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України та
інших наукових установ.

Для островів, на яких поєднуються лучні та болотні природні
комплекси, характерне велике різноманіття комах. Крім типових для
заплавних природних комплексів видів, що предста влені великим
розмаїттям лускокрилих, бабок, твердокрилих та інших груп комах, на
території виявлено низку видів, занесених до Червоної книги України.
З бабок це – кордулегастер кільчастий та дозорець-імператор, з
метеликів – махаон, подалірій, поліксена та ведмедиця Гера. Серед
зникаючих видів жуків знайдено жука-оленя та вусача мускусного.
Поширені також бджоли-теслі звичайна та фіолетова, джміль моховий.

Акваторію водосховища та внутрішні водойми населяють біля
30 видів риб, з яких щипавка, чеський йорж, синець, чехоня, білизна
та сом охороняються Бернською конвенцією.

Тут трапляється 9 видів амфібій. З них деревна жаба, тритон
гребінчастий та кумка звичайна включені до Європейського черво -
ного списку, а часничниця, зелена ропуха та гостроморда жаба
охорняються Бернською конвенцією. З поширених на території
проекто ваного національного природного парку плазунів, прудка
ящірка та болотяна черепаха охороняються Бернською конвенцією,
а рідкісна неотруйна змія мідянка – Червоною книгою України. 

Найбільш численною групою тварин на вказаній території є птахи.
Вони представлені величезним різноманіттям горобиних, також
зустрічається п’ять видів дятлів, серед яких найбільший у Європі –
чорний дятел, або жовна. Особливу цінність становлять популяції
денних та нічних хижих птахів, адже тут поширені сіра та вухата сови,
сич хатній, яструб великий та підсоколик великий, канюк звичайний
та зимняк. Усі ці птахи занесені до Додатку ІІ Бернсь кої Конвенції. На
гніздуванні відмічені підорлик малий, змієїд, боривітер звичайний,
шуліка чорний. Тут гніздується також орлан білохвіст, що занесений
до Червоної книги Украї ни та охороняється низкою міжнародних угод.
Українське това риство охорони птахів після ретельних досліджень
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визнало полігон «Дівички» територією важливою для збереження євро -
пейської популяції орлана-білохвоста. Комплекс островів та масивів
очерету є одним з найважливіших місць гніздування колоніальних
водно-болотних птахів в акваторії середнього Дніпра. Тут розміщено
колонії крячків білощокого та чорного [9]. Відмічено гніздування двох
видів чапель – сірої та білої. Сіра чапля утворює дві колонії в
центральній частині водосховища. Ці поселення розташовані в заростях
очерету поруч з гніздуваннями великої білої чаплі. Тут гніздується і
руда чапля, чия численність після набору проектова ного рівня води у
водосховищі різко зменшилась. Відмічено також гніздування бугая та
бугайчика, лебедя-шипуна, гуски сірої, водяної курочки, болотяного
луня, ремеза та синиці вусатої. Всі ці види внесені до Додатків ІІ і ІІІ
Бернської конвенції. На піщаних дюнах також гніздує кулик-сорока,
занесений до Червоної книги України. Тут мешкає великий баклан –
вид, що в останні десятиліття швидко роз се ляється територією
України. В середній частині Канівського водосховища на піщаному
острові навпроти с. Балико-Щучинка розташована колонія баклана, в
якій нараховується близько 100 пар. Помічено гніздування мартинів
звичайного та жовтоногого, а також крячків чорного, білощокого та
малого. Під час сезонних міграцій велика кількість перелітних
водоплавних птахів зупи няється в аква то рії проектованого НПП для
перепочинку (зокрема мартинові, брижачі, коловодники та кулики роду
Calidris). Територію включено до міжнародної мережі ІВА територій
BirdLife International за номером 017.

На цій території відмічені горностай та видра, що крім Червоної
книги України, занесені до Червоного списку Міжнарод ного Союзу
Охорони Природи та Бернської конвенції. Поширені на теренах
острівного архипелагу кам’яна куниця та тхір чорний охороняються
Бернською конвенцією. З ссавців мешкають великі популяції рудого
оленя, кабана та козулі. Поширеними є також сірий заєць, а також
дрібні мишовидні гризуни та комахоїдні, трапляються також і
кажани (вечірниця мала та нічниця ставкова).

РОЛЬ ПРОЕКТОВАНОГО НПП У ЕКОЛОГІЧНІЙ МЕРЕЖІ

Територія проектованого НПП посідає дуже важливу роль в
схемі Національної екологічної мережі України та Всеєвропейській
екологічній мережі. Вся територія НПП «Дівички» входить до меж
Дніпровського екологічного коридору – одного з основних
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європейських шляхів сезонних міграцій більшості видів птахів.
Згідно з Законом України «Про загальнодержавну програму форму -
вання національної екологічної мережі України на 2000—2015 рр.»,
долина Дніпра (Дніпровський екологічний коридор), тобто і
територія проектованого НПП включена до елементів загально -
державного значення. 

Колективом авторів: Дубиною Д. В., Цукановою Г. О., Они щен -
ко В. А., Гаврисем Г. Г. підготовлено обґрунтування щодо включення
острівного архіпелагу, який знаходиться в межах проекто ваного
НПП, до переліку Рамсарських угідь (водно-болотні угіддя міжна -
род ного значення, що охороняються Рамсарською конвен цією).
Охороняти екосистеми Дніпровського екокоридору Україна зобов’я -
залася також згідно з Заявою Міністрів охорони навколишнього
середовища «Про спів робітництво в галузі екологічного оздоров -
лення басейну Дніпра» від 22.05.2003. Згідно з цим міжнародним
доокументом Міністри заявили про: «... Нашу загальну політичну
волю домогтися екологічно го оздоровлення, збалансованого й
екологічно обґрунтованого вико рис тання природ них ресурсів
басейну Дніпра в інтересах створення сприятливих умов для
життєдіяльності сучасного й май бутніх поко лінь його жителів,
збереження і стійкого функціону вання екосис тем».

Загрозою для тварин заплави Дніпра є трансформація та забруд -
нення природних біотопів, надмірна рекреація, зміна гідрологічного
режиму в нерестових водоймах. Тенденції, що сформувались остан -
нім часом по трансформації та захопленню ділянок заплавної части -
ни Дніпра, викликають занепокоєння, оскільки таким чином
зміню  ються не лише біотичні компоненти ландшафтів, а й вся гідро -
система Середнього Придніпров’я в цілому, що призводить до пору -
шення екологічної рівноваги на всій території. Таким чином,
необхідно зберігати природні ядра [9]. 

Найбільше значення острови мають для птахів, що мігрують. До
заповнення Канівського водосховища (1976 р.) тут також існував
значно обширніший комплекс островів, який цілковито не
затоплювався під час весняних повеней і утворював багаті рибою
мілководдя та закриті водойми. З цієї причини, ця територія здавна
приваблює маси мігруючих птахів. Тенденція зупинки мігруючих
птахів на цій ділянці Канівського водосховища збереглась і досі, що
привертає до території значну увагу науковців-орнітологів. Окремі
тимчасові скупчення мігруючих птахів подекуди сягають 6—10 тисяч
особин. Територія неодноразово згадується у Державному кадастрі
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Краєвиди проектованго НПП «Дівички».

Піщані арени проектованого НПП "Дівички"
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Болота у проектованому НПП "Дівички"

Заплавні біотопи проектованого НПП "Дівички"
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Болото "Кругле"

Лишайникові дюни
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Прибережно-водні екосистеми проектованого НПП "Дівички"

Сальвінія плаваюча. Вид занесений до Червоної книги України
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тваринного світу, базі даних Червоної книги України та наукових
публікаціях. За однією з версій, історія назви села Стайки походить
саме від того, що в акваторії навколо села щовесни та щоосені
скупчувались зграї («зграйки», «стайки») перелітних птахів.

Задля підвищення охорони та відтворення водоплавних птахів
нагальною потребою є зміна статусу низки природоохоронних тери то -
рій в межах мілководно-острівних зон водосховищ Дніпра, які, вико -
ну ючи функції буферних і сполучних зон, забезпечують збере жен ня
 різноманіття водоплавних птахів [10]. Серед цих перс пек тивних тери -
то рій не останнє місце посідає і проектований НПП «Дівички».
У Схемі екологічної мережі Київської агломерації та перс пек тивній
Схемі екологічної мережі Київської області територія проек тованого
НПП означена як одна з найважливіших ключових територій.

Вагому роль відіграє і підвищення правого берега Канівського
водосховища, що межує з територією проектованого НПП на заході.
Широколистяні насадження, що утворюють зарості понад берегом та
вкривають круті схили, слугують притулком для мігруючих лісових
птахів та логічно продовжують екологічний коридор вздовж Дніпра,
що добре виражений в межах розміщеного поряд ландшафтного
заказника «Ржищівський».

Створення національного природного парку дозволить зберегти
залишки острівніх ліси борової тераси Дніпра, унікальні для При -
дніпров’я та останній фрагмент непорушених піщаних арен Дніпра.

Створення НПП «Дівички» стане значним кроком у реалізації
вимог низки міжнародних природоохоронних конвенцій та угод, що
ратифіковані Україною:

– Європейської ландшафтної конвенції, згідно до ст. 5 якої
Україна зобов’язалася встановлювати та впроваджувати ландшафтну
політику, спрямовану на охорону, регулювання і планування
ландшафту шляхом прийняття конкретних заходів [11]. 

– Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних
середовищ існування в Європі (Бернська конвенція), згідно до ст.
3 якої Україна має вживати заходи для здійснення національної
політики охорони дикої флори, дикої фауни та природних середо -
вищ існування, приділяючи особливу увагу видам, яким загрожує
зникнення, та вразливим видам, особливо ендемічним, та середо -
вищам існування, яким загрожує зникнення; а згідно до ст. 4 цієї
Кон вен ції Україна має вживати відповідних і необхідних зако -
нодавчих та адміністративних заходів щодо забезпечення охорони
середовищ існування видів дикої флори та фауни, а також

Роль проектованого НПП у екологічній мережі
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приділяти особливу увагу охороні територій, що мають значення
для мігруючих видів [12].

– Угоди про збереження афро-євразійських мігруючих водно-
болотних птахів, згідно до ст. 3 якої Україна має визначати середо -
вища існування мігруючих водно-болотних птахів, які знаходяться
в межах її території, та сприяти охороні, управлінню, реабілітації і
відновленню цих середовищ [13].

– Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне
значення, головним чином як середовища існування водоплавних
птахів (Рамсарська конвенція), згідно до ст. 4 якої Україна має
сприяти збереженню водно-болотних угідь і водоплавних птахів через
ство рення природних резерватів на водно-болотних угіддях [14].

– Угоди про збереження кажанів в Європі.
– Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин та

інших конвенцій і міжнародних угод [15].

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНЕ ЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

В межах території проектованого НПП «Дівички» розташо -
вується ряд історико-архітектурних пам’яток. 

Поблизу с. Дівички знайдено рештки поселень доби неоліту
(V—III тис. до н. е.), міді-бронзи (ІІІ—поч. І тис. до н. е.), (ІІІ—I пол.
V ст. н.е.), а також скіфських часів (VI—III ст. до н. е.). З історичних
документів відомо, що село існує з кінця XVII. За однією з версій
назва села походить від дівочого монастиря, що згадується в
давньоруських літописах за часів татаро-монгольської навали.
Відповідно до іншої думки своїй назві село завдячує молодому лісу,
або дівичлісу, що ріс тут за часів заснування села.

В межах с. Головурів знайдено археологічний скарб – най -
більший комплекс талькових ливарних форм, що датується
1500—1300 рр. до н.е. У цих матрицях відливали вістря списів,
кельти (сокири), ножі та інші речі. Сировина для ливарної справи
поставлялася сюди з Донеччини. Всього в межах Головурівської
сільської ради знаходиться 13 історичних пам’яток.

В с. Гусинці до 1919 р. існував скит монахів. Свою обитель
монахи залишили після того, як почастішали набіги різних банд під
час Громадянської війни.

Після Великої Вітчизняної війни на цвинтарі в Гусинцях знай шли
свій останній прихисток троє Героїв Радянського Союзу: Олек сій Карта -
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шов, Джуманіяз Худайбергенов та Григорій Горфункін. Тут же покоїлася
15-річна партизанка Фрося Ворона, яка загинула від кулі поліцая. Лише
після війни стало відомим ім’я сміливця, який поховав її на своєму
подвір’ї. Це був ісцевий житель Самійло Кубрак. Коли у 1969 р. людей
з села переселили, Фросю Ворону перепохо вали у с. Старе.

Село Гусинці було затоплено у 1978 р. Канівським водосхови щем.
Коли стало відомо, що село піде на дно рукотворного моря, місцевий
голова сільської ради не злякався можливих наслідків та організував
реставрацію Покровської церкви, під час якої будівельну суміш
змішували з яєчним білком. Можливо, завдяки йому хвилі водо схо -
вища не зрівняли церкву з плесом. А, можливо, завдяки майстер ності
будівельників, що у XVIII ст. звели її стіни так, що вже понад тридцять
років після затоплення не страшні їм ні вода, ні вітер, ні сонце. Вражає,
що церква стоїть не на острові, а прямо у воді. Але в середині – сухо.
Вода підступила до порогу, але не зайшла до середини. Під мурами
храму сидять рибалки. Влітку у човнах, взимку – над ополонками.
Інколи сюди навідуються священики. Неподалік церкви є піщаний
острів з Лисою горою, висота якої складає 125 м [16, 19].

Свято-Преображенська церква, побудована 1822 р., теж затоп -
лена. Залишилася її дзвіниця без куполу. Однак існує легенда, що
на православні свята тут лунають дзвони, зняті ще радянською
владою. Розпорядженням Бориспільської районної державної адмі -
ні страції від 16 лютого 2009 р. № 687 створено комісію з вив чення
можливості відтворення Преображенської церкви-музею, яку очолив
Сергій Бомчак, перший заступник голови адміністрації. До її складу
ввійшли також керівники структурних підрозділів – відділів куль -
тури, освіти, земельних ресурсів, фахівці-екологи тощо. Адже ця
святиня є частиною культурної спадщини України, куди все частіше
поспішають туристи звідусіль. Зараз церква стоїть вже на острові з
піску, щебеню, цементу і цегли. Фундамент укріплюють, стіни
церкви планують стягнути [16, 17].

Археологічні знахідки поблизу с. Кийлів свідчать про перебу -
вання людини у цій місцевості з прадавніх часів. Проведені архео -
логічні дослідження у багатьох місцях на відстані одного-двох
кілометрів від села дали велику кількість знахідок, що належать до
різних історичних періодів і різних культур. Це уламки посуду,
зброя, поселення і могильники. Північніше від села виявлено
залишки захисного валу періоду Київської Русі.

Є різні версії щодо походження назви села. За словами історика
О. Стороженка вона походить від імені першого поселенця Койла.
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Можливо, первісна назва населеного пункту – Койлов – пішла від
дієслова «койлати» або «койлити», що означає «збирати невід у
коло». Можливо, що чоловік, який збирав рибальські снасті, був
прозваний Койлом. Від цього імені пішла назва населеного пункту,
згодом ця назва видозмінилася на Кийлів. За іншою легендою тут
нібито любив ловити рибу київський князь Кий, який ходив униз по
Дніпру на човні. Звідси словосполучення Кийлов, що пізніше транс -
фор мувалося у Кийлів.

В історичних джерелах Кийлів вперше згадується у 1628 р., коли
село входило до володінь князя Корецького. За часів козач чини село
Кийлів належало до Вороньківської козацької сотні, у документах
значиться як військове вільне село, а потім, невідомо за яким
указом, заволоділи ним монахи Київського Софіївського мо нас тиря.
Офіційною датою заснування села вважається 1702 р., коли село ще
називалось Койлов. 1729 р. село отримало назву Кийлів.

Кийлів зазнав значних втрат населення під час голодомору
1932—1933 рр.

У Кийлові значну частину життя прожив відомий українській
письменник-фантаст Олесь Бердник. У селі існує наро дний ама -
торсь кий вокальний ансамбль «Дніпрові дзвони».

ТУРИСТИЧНИЙ ТА РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ТЕРИТОРІЇ

Проектований НПП «Дівички» може виконувати відчутну роль у
туристичній галузі регіону, а також культову, наукову та інші функції.
Головною обставиною, що сприяє розвитку організованого туризму на
даній території, є розміщення її на березі Канівського водосхо вища та
значне віддалення від Києва та інших обласних центрів, завдяки чому
територію не захоплює хвиля відпочиваючих «одного дня», що виїздять
на пікніки власним автотранспортом у великій кількості. Разом з тим,
віддалена від діючої частини військового полігону територія
проектованого НПП активно використовується мислив цями, грибни -
ками, рибалками та відпочиваючими, які на тривалий час виїздять на
природу з наметами. Одним з ключових топографі чних об’єктів
місцевості є затоплена церква с. Гусенці, завдяки якій серед відпочи -
ваю чих вся територія полігону нерідко нарікається «Гу сен цями».

Враховуючи сучасну ситуацію, організувати менеджмент ту риз -
му на території НПП буде не складно. На даному етапі острови
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значною мірою затоплюються під час весняної повені та не мають
господарського використання. Втім села Стайки, Гребені та Витачів
(Кагарлицький, Обухівський р-ни), що розміщені на високому
правому березі р. Дніпро, а також острови та ліси лівого берега є
надзвичайно мальовничими.

У межах проектованого НПП «Дівички» можна проводити
рекреа ційну 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 цінними є малозмінені природні комплекси;

– пізнавальну.
Естетична привабливість території є сприятливою для відпо -

чинку туристів та місцевих жителів. Задля кращого ознайомлення
з природою національного парку слід облаштувати екостежки –
спеціально обладнаними маршрутами, що прокладені в найбільш
цікавих місцях зони регульованої рекреації. Кожна екологічна
стежка зазвичай має місця для відпочинку, накриття від непогоди та
інформаційні стенди, на яких розміщено інформацію про природу
парку. Таким чином, окрім відпочинку можна буде краще ознайоми -
тись з ландшафтами національного парку, дізнатись про види рослин
та тварин, що тут мешкають, багато інших цікавих фактів. Можливою
також буде організація загальноосвітніх екскурсій для школярів.

Окрім екостежок тут можна облаштувати оглядові майдан чики.
Наприклад, село Стайки розміщене на одному з найбільших підви -
щень правого берега Канівського водосховища, тут можуть бути
розташовані кілька оглядових майданчиків, з яких відкри вається
надзвичайна панорама на акваторію та острівний архіпелаг цієї
частини Канівського водосховища.

Доцільно буде в майбутньому облаштувати на крутому березі
Канів сь кого водосховища в районі сіл Стайки та Витачів огля довий
майданчик для аматорів-орнітологів для осінніх та весняних спосте -
ре жень за скупченнями мігруючих птахів. Враховуючи розвиток
руху «спостерігачів за птахами» (Birdwatchers) в Україні, цей
момент може стати значною перспек ти вою для розвитку зеленого
туризму в с. Стайки.

На території НПП, неподалік від затопленої церкви, можливо
створення першого в Україні історико-краєзнавчого музею затопле -
них водосховищами населених пунктів, який легко зможе стати
місцем постійного відвідування туристами. Символом історико-

Туристичний та рекреаційний потенціал території
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культурного меморіального комплексу стане церква с. Гусенці, що є
унікальною пам’яткою архітектури та історії, збереженою після
затоплення водосховищем. Такий музей зможе експонувати архео ло -
гічні та інші пам’ятки, зібрані істориками та археологами щодо
затоплених каска дом дніпровських водосховищ населених пунктів;
фотографії та зображення колишніх сіл та їхніх пам’яток; реєстр та
карти багатої топографії нинішнього дна дніпровських водосховищ.
На базі музею також можна створити науково-дослідницький центр
та благодійний фонд «Затоплена Минувшина». Завдяки створенню
такого центру, до проходження практики в НПП зможуть бути
залучені також студенти історики, археологи, етнографи та філологи.

Завдяки широким можливостям надання рекреаційних та інших
послуг, НПП зможе стати самоокупним, що вже у найближчому
майбутньому призведе до позитивних наслідків (у т.ч. стале функ -
ціо ну вання адміністрації НПП сприятиме контролю за туристами
та іншими відвіду вачами територій військового полігону). Так, серед
послуг, які зможуть надаватися адміністрацією НПП, виділимо
найбільш очевидні:

– приймання студентських польових практик (у т.ч. поселення
та обслуговування);

– надання в оренду човнів, рибальського приладдя, біноклів,
велосипедів, навігаційних приладів;

– продаж путівників, карт, поліграфічної та сувенірної продук ції;
– готельні послуги;
– проведення екскурсій (у т.ч. до військової частини).
За умови збалансованого зонування лісова частина проекто -

ваного НПП також є цілком придатною для рекреаційного викори -
стання. В навколишніх селах збереглися народні промисли, перш за
все вишивка. Периферія парку має великий потенціал для розвитку
зеленого сільського туризму.

Рекреаційне використання узбережжя водосховища частково
обме жене умовами, створеними штучним гідрологічним режимом
аква торії. Починаючи з середини літа, вода у водосховищі «цвіте»,
не рідко на берег викидається мертва риба. За таких умов, а також
у результаті постійного коливання рівня води протягом доби через
ци клічну роботу шлюзів Канівської та Київської ГЕС, стаціонарне
використання відпочиваючими узбережжя виключене.

Об’єкт знаходиться поза густонаселеними районами При дніп -
ров’я. Із заходу територія проектованого національного парку добре
ізольована акваторією Канівського водосховища. Створення націо -
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наль ного парку позитивно вплине на соціальний клімат у регіоні,
призведе до інтенсифікації робочого потенціалу, а також відроджен -
ня самобутньої культури Середньої Наддніпрян щини. 

АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ТЕРИТОРІЮ
ПРОЕКТОВАНОГО НПП

Військова діяльність. Танковий полігон відіграє двоїсту роль у
збереженні природних комплексів. З однієї сторони, застосу вання
важкої артилерійської зброї та іншої військової техніки згубно впливає
на біоту. Тендітний покрив псамофітної рослинності руйну ється від
вибухів снарядів. З іншого боку – наявність полігону є причиною
відсутності некерованої рекреаційної та будівельної діяльністі, що
власне і зберегло таку велику територію у природ ному стані.

Сьогодні військова діяльність на полігоні «Дівички» дещо
відрізняється від інших подібних військових об’єктів. Так, нав чальні
стрільби та інші заняття з бойової підготовки проводяться тут лише
на четвертій частині полігону. Вирви від артилерійських сна рядів
знаходяться в чітко позначених зонах. Окрім того, в разі необ хід -
ності тут проводяться очищення водойм, висадження рослин,
засипання вирв. Це є результатом того, що полігон «Дівич ки» брав
участь у пілотному проекті зі створення Плану управління
навколишнім середовищем на військовому полігоні. У 2006 р. проект
закінчився, результати якого тепер є базовими для розроб ки підходів
з природоохоронної діяльності на інших полігонах Збройних сил
України. Реалізація цього проекту відбувалась в Україні на прикладі
військового полігону навчального артиле рійського полку Деснянсь -
кого навчального центру Сухо путних військ Збройних сил України,
що у селищі Дівички на Київщині. До проекту долучились пред -
ставники оборонного командування Королівства Данія і Агентства
охорони лісів Міністерства охорони природи Данії.

Військовослужбовці навчального артполку в Дівичках докладали
чималих зусиль, щоб цей пілотний проект був реалізований. Зокре ма,
були здійснені заходи щодо очищеннюя ділянок полігону, що потерпіли
від військової діяльності, охорони від «диких» туристів і створення
належних умов для збереження рідкісних видів рослин і тварин.

Було також розроблено новий десятирічний план невідкладних
заходів щодо управління довкіллям на військових полігонах. Зокрема,
в рамках плану передбачається створити в Дівичках стрільбища, що

Антропогенний вплив на територію проектованого НПП
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працюють на принципі гідро ізоляції. Такий підхід унеможливлює
проникнення сполук свинцю у ґрунтові води полігону.

Лісове господарство. Західна і східна частини майбутнього
НПП «Дівички» зайняті лісами, які відносяться до насаджень
природного походження та лісовідновлювальних культур. Серед цих
насаджень Ржищівського військового лісгоспу пере важають на -
садження сосни звичайної. Загальна їхплоща складає близько 14 000
га, серед яких най більш поширеною породою є сосна звичайна
(займає біля 2/3 всієї площі лісів лісгоспу. Основу лісових культур
західної частини НПП складають сосна звичайна та береза повисла,
представлена невеликою частка від загальної площі дерев цієї
породи в Ржищівському лісгоспі. Північно-західна частина території
також представлена зімкнутими лісовіднов лювальними культурами,
але тут окрім сосни звичайної також поширена вільха чорна.
Північна частина зайнята лісовідно влювальними культурами та
невеликою часткою насаджень приро дного походження. Тут
представлені молоді дерева сосни звичайної, тополі, вільхи чорної та
дуба звичайного. У центральній частині знаходяться болота, нелісо -
при датні землі, а також озера, навколо яких розміщені лісові
розсадники, також насадження природного походження та лісовід -
нов лю вальні культури з берези звичайної. Південна частина, зо -
крема прибережна зона, являє собою піски, тобто нелісопридатні
землі, а частково – насадження природного похо джен ня, зокре ма
молодої сосни звичайної та акації білої.

У східній частині території (Бучанський лісгосп) розміщені
водосховища та болота, що оточені природними зімкнутими лісами
зі сосни звичайної та грабу. У північно-східній частині знаходяться
нелісопридатні землі. У кварталах 90—163 Ржищівсь кого лісництва
розташовані насадження природного походження, серед яких
провідне місце займають: молод няки берези та сосни, грабу та дубу,
стиглі сосни. У північно-центральній частині Ржищівського лісгоспу
представлені насадження природного походження: пристигаючі
тополі, середньовікові липи, молодняки беріз, середньо вікові та
пристигаючі дуби. Вагому частину майбутнього НПП займають
експлуатаційні ліси та смуги лісів вздовж річок.

Загалом на території НПП «Дівички» зростає близько 8000 га
лісових насаджень природного походження, серед яких є такі породи
як верба, вільха чорна, акація біла, береза, граб, липа серцелиста,
осика, клен звичайний, сосна звичай на та дуб звичайний. Лісові
культури лісовіднов лю валь ні займають близько 6000 га, серед них:
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ялина європейська, тополя канадська, дуб звичайний, береза
повисла, дуб червоний, гіркий каштан, ясен звичайний, акація біла,
явір та сосна звичайна, яка займає найбільші площі (біля 10000 га).

Частина лісових масивів проектованого НПП утворена штуч ними
сосновими лісонасадженнями на пісках. Подібна доля спіткала
більшість усіх піщаних арен, утворених в минулому на лівох берегах
великих річок України. Такими насад женнями зайняті сумнозвісні
Олешківські піски, частина Кінбурн ської коси, піщані арени Сі версь -
кого Дінця тощо. Загалом, історична епопея заліснення піс ків
практично повністю знищила в Україні піщану флору, перевівши її в
статус надзвичайно вразливого рари тету. На щастя, досить обширна
ділянка «Дівичок», завдяки існуван ню тут військового полігону, не
заліснена і не вибита випасом. Після обширних піщаних масивів
Чорноморського біо сфер ного заповід ника, Олеш ківських пісків і
Кінбурнської коси (які сьогодні повністю мають заповідний статус),
полігон «Дівички» є найбіль шою піщаною ареною, не пошкодженою
діяльністю людини. «Дівички» також є однією з найпівнічніших
піщаних арен і одно значно найбільш збереженою з них.

Про шкоду та неефективність заліснення піщаних арен дискусія
триває вже понад століття. Класик лісорозведення академік
Г. М. Ви соцький зазначав, що масове заліснення Нижньодніпро -
вських арен неминуче призведе до падіння рівня ґрунтових вод і
масивного всихання лісів у віці жердняку. Незважаючи на це, піски
були майже суцільно заліснені. Прогнози класика збулися повніс -
тю – рівень ґрунтових вод впав, соснові насадження почали всихати,
критично зросла небезпека виникнення крупних верхових пожеж.
Окрім цього, створення штучних лісонасаджень відповідно до
методики лісорозведення передбачає розорання території, пере даної
під заліснення. На відміну від придатних для зростання лісу ґрунтів,
переорання піску не приносить жодного ефекту, окрім знищення
тендітного шару лишайників, мохів і дернинних злаків, що
стримують рухомі піски. Після руйнації властивої піщаним біотопам
рослинності піски оголюються, перестають бути придат ними для
росту будь-чого, починають видуватись, неминуче знищуючи ліс. Як
наслідок, територія перетворюється на справжню пустелю. Ліс в
результаті саджають заново, безкінечно використовуючи бюд жет ні
кошти. Таку картину можна побачити на деяких ділянках проек то -
ваного НПП «Дівички». Втім, створення національного парку дозво -
лить встановити контроль за позбавленим сенсу лісорозведення на
території Ржищівського військового лісгоспу.

Антропогенний вплив на територію проектованого НПП
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Мисливство та рибальство. Територія частково використо вується
як мисливські угіддя мисливського господарства товариства військових
мисливців та рибалок Збройних сил України «Ржи щівсь ке». В межах
проектованого НПП розташоване також лиманне господарство.

Вплив автотранспорту. Одним з найбільш негативних факторів
впливу на територію проектованого НПП є заїзди приватного авто -
транспорту. В першу чергу ця загроза стосується природних комп -
лексів піщаних кучугур, які легко руйнуються не лише
автотранс пор том, а і пішими відвідувачами. Біотоп кучугур складає -
ться з «кірки» мохів, лишайників та низки видів вищих рослин, які
скріп люють рухомі піски. Завдяки важкодоступності території
полігону та відсутності випасу в минулому, природна «кірка» на
кучугурах тут збережена значно краще, ніж на інших наявних в
Україні ділянках відкритих пісків. Проте. заїзди мисливців, інших
відпочиваючих і, особливо, відпочиваючих на квадроциклах стають
вирішальним фактором, що стрімко призводить до деградації піщаних
біотопів. Саме збережена біологічна «кірка» на пісках прое кто ваного
НПП є однією з його найбільших цінностей як об’єкту вивчення та
моніторингу природних процесів у цьому унікальному біотопі.

Силами працівників полігону в’їзд до кучугур регулярно обме -
жу ється різноманітними формами перекриття під’їзних шляхів. Втім
відпочиваючі однаково приїздять, знаходячи способи оминути
перешкоди. Дослідивши інтернет-форуми шанувальників екстрема -
льних автомобільних мандрівок, ми знайшли численні фото заїздів
на кучугури, руйнування прибережно-водної рослинності, показо -
вого форсування позашляховиками озер та навіть рубки дерев для
будівництва переправи через затоплену ділянку уявного маршруту
екстремалів. Подібна природоруйнуюча діяльність наносить неймо -
вірну шкоду природним комплексам полігону.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕЖИМУ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ЗОН НПП «ДІВИЧКИ»

Загальна характеристика функціональних зон НПП

На території національних природних парків виділяються запо -
відна та господарська зони, а також зони регульованої рекреації та
зони стаціонарної рекреації [20]. На кожну з них покладені особливі
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завдання, виконання яких забезпечує збалансоване фун кціо нування
НПП. Відповідно, задля виконання цих завдань для кож ної із згада -
них зон є свій перелік дозволеної та забороненої діяльності.

Заповідна зона призначена для охорони, збереження та віднов лення
найменш порушених природних комплексів. На території заповідної
зони забороняється будь-яка господарська та інша діяль ність, що
суперечить цільовому призначенню території національ ного парку,
порушує природний розвиток процесів та явищ та створює загрозу
шкідливого впливу на його природні комплекси і процеси, а саме:

– відведення ділянок під дачне будівництво, садівництво, город -
ни цтво, інші види сільськогосподарського використання території,
окрім видів використання, необхідних для науково обґрунтованого
підтримання природних комплексів НПП;

– будівництво житлових, господарських, транспортних та інших
споруд, шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту та зв’язку, не
пов’язаних з діяльністю НПП;

– геолого-розвідувальні роботи, розробка корисних копалин,
руйну вання геологічних відслонень;

– застосування будь-яких хімічних засобів, у тому числі
мінеральних добрив;

– будівництво гідротехнічних споруд, каналів, водосховищ, загат,
іригаційних систем, поглиблення, розширення, випрямлення русел
річок та інші види втручання в гідрологічний режим території НПП;

– усі види лісокористування, крім санітарних рубок і рубок догляду;
– заготівля лікарських та інших рослин, збір квітів, насіння,

очерету, встановлення вуликів, випас та прогін худоби;
– мисливство та рибальство, вилов і знищення диких тварин,

порушення умов їх оселення, гніздування;
– інтродукція нових для території НПП видів тварин та рослин;
– проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих

видів тварин понад допустиму науково-обґрунтовану ємність угідь;
– збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком мате -

ріалів, необхідних для виконання наукових досліджень;
– проїзд та прохід сторонніх осіб, пересування механічних тран -

спортних засобів;
– розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення;
– всі види та форми туризму, масові та тривалі студентські

практики;
– проведення музичних фестивалів та інших концертів;
– розорювання заплавних земель; 

Пропозиції щодо режиму функціональних зон НПП «Дівички»
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– судноплавство і використання моторних човнів (окрім спеціа -
льних рейсів), застосування барж при вантажних перевезеннях;

– викид в гідрографічну мережу неочищених та недостатньо
очищених побутових і промислових стічних вод, скид без очищення
стічних вод від тваринницьких комплексів, господарчих дворів,
проммайданчиків і великих населених пунктів;

– влаштування звалищ та захоронень;
– зміна основних контурів лісу;
– інші види діяльності, що призводять до порушення природних

комплексів, або не пов’язані з діяльністю НПП. 
Для збереження корінних природних комплексів, проведення

науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у заповідній
зоні та в зоні регульованої рекреації відповідно до проекту організа -
ції території та охорони природних комплексів, після проведен ня
державної екологічної експертизи, з дозволу центрального органу
виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного сере -
до вища, допускається:

– вилучення об’єктів рослинного та тваринного світу;
– здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комп -

лексів НПП внаслідок антропогенного впливу – відновлення
гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних угру -
повань, що історично склалися (у тому числі і дозованого наванта -
ження на них), видів рослин і тварин, які зникають, тощо;

– здійснення протипожежних і санітарних заходів, що не пору -
шують режиму НПП, спорудження у встановленому порядку будівель
та об’єктів, необхідних для виконання поставлених перед НПП завдань;

– збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт,
передбачених планами довгострокових стаціонарних наукових
досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної роботи;

– моніторинг біологічного різноманіття без його вилучення з
середовища існування.

Зона регульованої рекреації. До складу цієї зони включаються
землі, що знаходяться в природному або напівприродному стані та
не включені до заповідної зони. Тут розміщують екологічні стежки,
прокладені повз визначні та примітні природні та історико-культур -
ні об’єкти, та проводять екскурсії. На території зони регульованої
рекреації забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що
суперечить цільовому призна ченню території національного парку,
порушує природний розвиток процесів та явищ та створює загрозу
шкідливого впливу на його природні комплекси і процеси, а саме:
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– відведення ділянок під дачне будівництво, садівництво, город -
ни цтво, інші види сільськогосподарського використання тери торії,
окрім видів використання, необхідних для науково обґрунто ваного
підтримання природних комплексів НПП;

– будівництво житлових, господарських, транспортних та інших
споруд, шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту та зв’язку, не
пов’язаних з діяльністю НПП;

– геолого-розвідувальні роботи, розробка корисних копалин,
руйнування геологічних відслонень;

– порушення ґрунтового покриву;
– застосування будь-яких хімічних засобів, у тому числі міне -

ральних добрив;
– будівництво гідротехнічних споруд, каналів, водосховищ,

загат, іригаційних систем, поглиблення, розширення, випрямлення
ру сел річок та інші види втручання в гідрологічний режим території
НПП;

– усі види лісокористування, крім санітарних рубок і рубок
догляду;

– мисливство та рибальство, вилов і знищення диких тварин,
порушення умов їх оселення, гніздування;

– інтродукція нових для території НПП видів тварин та рослин;
– проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих

видів тварин понад допустиму науково-обґрунтовану ємність угідь;
– збирання колекційних та інших матеріалів, за винятком мате -

ріалів, необхідних для виконання наукових досліджень;
– проведення заходів, що не передбачені плановим сезонним

використанням території зони регульованої рекреації, пересування
механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального
користування, стоянка аввотранспорту;

– випас худоби в прибережній смузі; 
– розорювання заплавних земель; 
– судноплавство і використання моторних човнів (окрім спеціа -

льних рейсів), застосування барж при вантажних перевезеннях;
– викид в гідрологічну мережу неочищених та недостатньо

очищених побутових і промислових стічних вод, скид без очищення
стічних вод від тваринницьких комплексів, господарчих дворів,
проммайданчиків і населених пунктів;

– влаштування звалищ та захоронень;
– інші види діяльності, що призводять до порушення природних

комплексів, або не пов’язані з діяльністю НПП. 

Пропозиції щодо режиму функціональних зон НПП «Дівички»
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Зона стаціонарної рекреації. До складу зони  включаються
землі, що знаходяться у напівприродному стані та зайняті
існуючими рекреаційними закладами. На території зони стаціонар -
ної рекреації забороняється будь-яка господарська та інша
діяльність, що суперечить цільовому призначенню території націо -
на льного парку, порушує природний розвиток процесів та явищ та
створює загрозу шкідливого впливу на його природні комплекси і
процеси, а саме:

– відведення ділянок під дачне будівництво, садівництво, город -
ництво, інші види сільськогосподарського використання території,
окрім видів використання, необхідних для науково обґрунтованого
підтримання природних комплексів НПП;

– будівництво житлових та інших об’єктів, не пов’язаних з
діяльністю НПП;

– геолого-розвідувальні роботи, розробка корисних копалин,
руйнування геологічних відслонень;

– будівництво гідротехнічних споруд, каналів, водосховищ,
загат, іригаційних систем, поглиблення, розширення, випрямлення
ру сел річок та інші види втручання в гідрологічний режим території
НПП;

– мисливство та рибальство, вилов і знищення диких тварин,
порушення умов їх оселення, гніздування;

– розорювання заплавних земель; 
– викид в гідрографічну мережу неочищених та недостатньо

очищених побутових і промислових стічних вод, скид без очищення
стічних вод від тваринницьких комплексів, господарчих дворів,
пром майданчиків і великих населених пунктів;

– влаштування звалищ та захоронень;
– інші види діяльності, що призводять до порушення природних

комплексів, або не пов’язані з діяльністю НПП. 
Господарська зона. На території господарської зони заборо -

няється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить
цільовому призначенню території національного парку, порушує
природний розвиток процесів та явищ та створює загрозу шкід -
ливого впливу на його природні комплекси і процеси, а саме:

– геолого-розвідувальні роботи, розробка корисних копалин,
руйнування геологічних відслонень;

– будівництво гідротехнічних споруд, каналів, водосховищ, загат,
іригаційних систем, поглиблення, розширення, випрямлення ру сел
річок та інші види втручання в гідрологічний режим території НПП;
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– викид в гідрографічну мережу неочищених та недостатньо
очищених побутових і промислових стічних вод, скид без очищення
стічних вод від тваринницьких комплексів, господарчих дворів,
проммайданчиків і великих населених пунктів;

– влаштування звалищ та захоронень, що впливають на якість
ґрунтових і поверхневих вод;

– інші види діяльності, що призводять до порушення природних
комплексів, або не пов’язані з діяльністю НПП та які впливають на
інші функціональні зони НПП. 

Зонування проектованого НПП «Дівички»

Заповідна зона. Ядром заповідної зони проектованого НПП
«Дівички» є території існуючих об’єктів природно-заповідного фон -
ду, а саме: ботанічний заказник «Болото Біле»; ландшафтні заказ -
ники «Кілов-Рудяків» та «Бориспільські острови»; псамофітні
сте пові території південної частини НПП та природні території, що
сполучають їх на місцевості; території ІВА; рамсарські угіддя та інші
землі, збережені у природному стані у межах проектованого НПП.
Таким чином, заповідна зона охоплює осередки різних біотопів:
водно-болотних угідь на суходолі, степових, а також острівних та
заплавних. Кожен з представлених біотопів є надзвичайно цінним з
огляду на біологічне різноманіття: заплавні та острівні біотопи, а
також водно-болотні угіддя на суходолі є місцем гнізду вання
численних видів птахів. Збереження степових ділянок потребує
особливої уваги з огляду на рідкісність та фрагментарність їхнього
поширення.

Зона регульованої рекреації. На території проектованого НПП
«Дівички» в межах рекреаційних зон доцільно розмістити низку
оглядових майданчиків, що зможуть стати місцями відвідування
фотографами, живописцями, пунктами зупинок екскурсійних та
туристичних маршрутів. На підвищених територіях можливе
облаштування майданчиків для спостереження за птахами. В про -
ектованому НПП «Дівички» до зони регульованої рекреації увійшли
лісові масиви північної частини, лісостепові ділянки  цен тра льної
частини, прибережна територія та акваторія у південнії частини
парку. Ці території придатні для відпочинку, проведення освітніх
екскурсій, прогулянок на конях, велосипедах. 

Зона стаціонарної рекреації проектованого НПП «Дівички»
представлена лиманним господарством.

Пропозиції щодо режиму функціональних зон НПП «Дівички»
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До складу господарської зони включені переважно території
військового полігону (стрільбище, землі військової частини та ділянка
для військових маневрів), автошляхи, агропромислові, рекреаційні та
інші споруди, господарський двір та приміщення адміністрації НПП
«Дівички». До цієї зони увійшли також прилеглі до населених
пунктів (сс. Кийлів, Старе, Сошників, Дівички) тери то рії.

На території проектованого НПП «Дівички» доцільно органі -
зувати один або кілька біостаціонарів для студентів-біологів, на базі
яких буде можливим проведення польових практик з ботаніки,
зоології, а можливо і географії, геології та інших наук. Для реалізації
цієї ідеї у складі господарської зони НПП (в межах садиби або на
окремому майданчику) необхідно запроектувати розміщення нав -
чальних приміщень, технічних будівель та приміщень для прожи -
вання студентів. Цей аспект є вкрай важливим у зв’язку із
збіль шенням у останні десятиліття кількості вищих навчальних
закладів, більшість з яких не мають власних біостаціонарів. Ство -
рення умов для їх організації на Київщині стане вигідним і зручним
кроком на зустріч фаховій біологічній освіті столичних
університетів та дозволить суттєво доповнити бюджет адміністрації
НПП. Розташування функціональних зон у межах проектованого
НПП «Дівички» представлене на рис. 4.

ВИСНОВКИ

Створення НПП «Дівички» дозволить вирішити низку питань:
– збереження флори та фауни різноманітних природних компле -

ксів території НПП;
– збереження унікальної та мало порушеної ділянки дніпровсь -

ких арен;
– збереження збалансованого функціонування Дніпровського

екологічного коридору, як стратегічного міграційного шляху бага -
тьох навколоводних та водоплавних птахів Європи;

– покращення рекреаційних характеристик регіону та стиму -
лювання розвитку екологічно-дружнього туризму, формування
туристичної складової в економіці та інфраструктурі Київщини;

– створення біостаціонарів для студентів-біологів вищих нав -
чальних закладів Києва для ґрунтовного вивчення території НПП
«Дівички» фахівцями з різних систематичних груп флори та фауни. 



43

ЛІТЕРАТУРА

1. Костюшин В. А., Василюк О. В., Коломицев Г. О. Методичні
підходи до створення просторової схеми екологічної мережі
України на прикладі басейну р. Південний Буг // Методичні
рекомендації з питань інтегрованого управління водними
ресурсами, збереження водно-болотного різноманіття, ство -
рення екомережі та органічного землеробства. – Київ: Чорно -
морська програма Ветландс Інтернешнл, 2011. – 120 с.

2. Василюк А., Парникоза И., Мовчан Я., Бурковский А. Степ -
ные военные полигоны Украины могут уйти с молотка //
Степной Бюллетень – 2010 – № 30. – С. 47-49.

3. Прекрасна Є. П., Василюк О. В. Проектований національний
природний парк «Дівички» – клаптик Кінбурну на Київщи -
ні // матеріали ІІ Наукових читань пам’яті Сергія Таращука –
Миколаїв: ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – C. 116—122.

4. Парнікоза І., Василюк О., Іноземцева Д., Костюшин В., Міш -
та А., Некрасова О., Балашов І. Степи Київської області.
Сучасний стан та проблеми збереження. Серія: Збережемо
українські степи – К.: НЕЦУ, 2009. – 160 с. з іл.

5. Водно-болотні угіддя України. Довідник / під ред. Мару -
шевського Г. Б., Жарук І. С.. – К.:Чорноморська програ ма
Ветландс Інтернешнл, 2006. – 312  с.

6. Маринич О. М., Шищенко П. Г. Фізична географія України.
Підручник. – К.: Знання, 2005.– 511 с.

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

8. Атамась Н. С., Лопарев С. А. Современное состояние посе -
лений колониальных околоводных птиц Каневского водо -
хранилища // Беркут. 18 (1—2): 2009. – С. 1—14.

9. Некрасова О. К вопросу изучения герпетофауны поймы
среднего Приднепровья и ее охрана // Дніпровський
екологічний коридор. – Київ: Wetlands International Black Sea
Programme, 2008. – С. 89—93.

10. Головач О. Ф., Мироненко М. О. Дніпровський екологічний
ко ри дор як комплекс ІВА територій для водоплавних мис -
ливсь ких птахів // Дніпровський екологічний коридор. –
Київ: Wetlands International Black Sea Programme, 2008. –
С. 54—55.

Література



44

Проектований НПП «Дівички» у Київ сь кій області

11. Європейська ландшафтна конвенція [Електронний ресурс] :
(Законо давство України). – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_154.

12. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних
середовищ існування в Європі [Електронний ресурс] :
(Законо давство України). – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/995_032.

13. Угода про збереження афро-євразійських мігруючих водно-
болотних птахів [Електронний ресурс] : (Законо давство України).
– Режим доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/995_934.

14. Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне
значення, головним чином як середовища існування водо -
плавних птахів [Електронний ресурс] : (Законо давство
України). – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/995_031.

15. Угода про збереження кажанів в Європі [Електронний
ресурс] : (Законо давство України). – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_011.

16. Отрощенко В. В. Пізній період бронзової доби // Україна:
Хронологія розвитку. Т. 1. – К.: КВІЦ, 2007. – С. 240—243. 

17. Яковенко А. Гусинці. Затоплена церква затопленого села //
[Електронний ресурс] : (Сумно) Режим доступу :
http://sumno.com/article/gusyntsi-zatoplena-tserkva-
zatoplenogo-sela/ (ресурс відвідано 26 червня 2010 року).


