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РЕФЕРАТ 

Звіт про НДР: 208 с., 9 рис., 13 табл., 97 джерел 

 

ВОДНО-БОЛОТНІ УГІДДЯ 

ЗАГРОЗИ ЕКОЛОГІЧНОМУ ХАРАКТЕРУ 

ЕКОСИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ І ПОСЛУГИ 

Об’єкт дослідження – Водно-болотні угіддя міжнародного значення 

України. 

Мета роботи: Виявлення основних загроз екологічному характеру водно-

болотних угідь міжнародного значення, проведення оцінки їх екосистемних 

функцій і послуг. 

Методи дослідження 

• Аналіз і виявлення основних загроз екологічному характеру водно-болотних 

угідь; 

• Підготовка аналітичного огляду методичних підходів до оцінки екосистемних 

функцій; 

• Розробка методичних рекомендацій щодо оцінки загроз екологічному 

характеру. 

Результати дослідження 

• Розроблені індикатори загроз екологічному характеру ВБУ України; 

• Проведена оцінка загроз екологічному характеру та екосистемних послуг ВБУ 

«Шацькі озера». 
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ВСТУП 

Підставою для виконання роботи є Закон України «Про участь України в 

Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним 

чином як середовище існування водоплавних птахів», Конвенція про водно-болотні 

угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як середовища існування 

водоплавних птахів. 

Актуальність роботи визначена наказом Мінприроди України від 04.03.2016 

№85 «План заходів з імплементації Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають 

міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних 

птахів в Україні» та Резолюцію ХІІІ.17 Конференції сторін Рамсарської конвенції 

«Швидка оцінка екосистемних послуг водно-болотних угідь», прийнятою 

Конференцією Сторін Рамсарської конвенції у жовтні 2018 року. 

Важлшивість водно-болотних угідь підтверджена четвертим Стратегічним 

планом Рамсарської конвенції на 2016-2024 роки. 

Основними завданнями роботи є: 

• аналіз і виявлення основних загроз екологічному характеру водно-болотних 

угідь міжнародного значення та розроблення індикаторів їх впливу; 

• підготовка аналітичного огляду методичних підходів до оцінки екосистемних 

функцій та послуг водно-болотних угідь міжнародного значення; 

• розробка методичних рекомендацій щодо оцінки загроз екологічному характеру 

та екосистемних послуг водно-болотних угідь міжнародного значення для 

підготовки планів збалансованого використання та збереження водно-болотних 

угідь міжнародного значення; 

• проведення оцінки загроз екологічному характеру та екосистемних послуг на 

прикладі трьох водно-болотних угідь міжнародного значення. 

Термін виконання роботи 2019-2021 роки. В цьому заключному звіті 

представлені результати роботи за 2021 рік: 

• аналіз і виявлення основних загроз екологічному характеру водно-болотних 

угідь міжнародного значення України та розроблені індикатори їх впливу; 

• оцінка загроз екологічному характеру та екосистемним послугами ВБУ «Шацькі 

озера». 
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1 ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ЗАГРОЗ ЕКОЛОГІЧНОМУ ХАРАКТЕРУ ТА 

ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ 3-Х ВОДНО-БОЛОТНИХ 

УГІДЬ МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ 

1.1 Оцінка загроз екологічному характеру та екосистемних послуг ВБУ 

“Каркінітська та Джарилгацька затоки” (2019 р.) 

Обстеження території ВБУ було зроблено у 2019 році. Звіт про НДР 

«Виявлення загроз екологічного стану водно-болотних угідь міжнародного 

значення, проведення оцінки їх екосистемних функцій і послуг (проміжний)». 

Причини, з яких угіддя має міжнародне значення 

Міжнародне Рамсарське водно-болотне угіддя «Каркінітська та 

Джарилгацька затоки» (UA114 Karkinitska and Dzharylgatska Bays) [1, 2] є одним з 

найбільших за площею (87000 га) та найбільш цінним на півдні України [3,2] (рис. 

1.1). Значна кількість рідкісних та ендемічних видів різних таксонів визначила 

величезну цінність гено- та ценофонду його екосистем. Має ключове значення для 

міграцій та зимівлі навколоводних птахів у межах Причорномор’я та має 

надзвичайне європейське та світове значення для збереження та відтворення 

популяцій птахів водно-болотного комплексу. Крім того, є центром ендемізму, 

особливо флори [4]. На території водно-болотного угіддя розташовані унікальні 

еталонні фрагменти причорноморського степу (уздовж заток) та прибережні 

екосистеми. Рослинність прибережної смуги – західно-причорноморський варіант 

пустельних степів. Завдяки специфіці та різноманіттю екологічних умов, флора та 

фауна тут дуже багата [5]. Угіддя, з точки зору збереження, відтворення та 

збалансованого використання морських біоресурсів, має велике значення як 

резерват генетичного та ценотичного фондів прибережних, острівних та аквальних 

комплексів. 

Згідно з Рамсарськими критеріями відповідності ВБУ міжнародного 

значення [6, 7] досліджуване угіддя відповідає наступним критеріям: 

Критерії групи А. Угіддя, які містять типові, рідкісні або унікальні типи 

водно-болотних угідь 

Критерій 1: Водно-болотне угіддя вважається таким, що має міжнародне 

значення, якщо воно містить типовий, рідкісний або унікальний приклад 
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природного або майже природного типу водно-болотного угіддя, виявленого в 

межах відповідного біогеографічного району. 

 

Критерії групи В. Угіддя міжнародного значення для збереження 

біологічного різноманіття 

Критерії, засновані на видах та екологічних угрупованнях 

Критерій 2: Водно-болотне угіддя вважається таким, що має міжнародне 

значення, якщо воно підтримує існування видів вразливих, зникаючих або, що 

перебувають на межі зникнення, або екологічних угруповань, що перебувають під 

загрозою зникнення. 

Критерій 3: Водно-болотне угіддя вважається таким, що має міжнародне 

значення, якщо воно підтримує популяції видів рослин та/або тварин, важливих для 

збереження біологічного різноманіття конкретного біогеографічного району. 

Критерій 4: Водно-болотне угіддя вважається таким, що має міжнародне 

значення, якщо воно підтримує види росли та/або тварин на критично важливій 

стадії їхнього життєвого циклу, або забезпечує притулок у разі настання 

несприятливих умов. 

Спеціальні критерії, що засновані на водоплавних птахах 

Критерій 5: Водно-болотне угіддя вважається таким, що має міжнародне 

значення, якщо воно воно регулярно підтримує щонайменше 20 000 водоплавних 

птахів. 

Спеціальні критерії, що засновані на видах риб 

Критерій 7: Водно-болотне угіддя вважається таким, що має міжнародне 

значення, якщо воно підтримує значну частину місцевих підвидів риб, видів або 

родин, етапи циклу розвитку, взаємодію між видами та/або популяціями, які є 

репрезентативними з точки зору вигід та/або цінностей водно-болотного угіддя, а 

отже, сприяє збереженню глобального біологічного різноманіття. 

Чинники, що негативно впливають на екологічний характер ВБУ 

“Каркінітська та Джарилгацька затоки” наведені в табл. 1.1, перелік екосистемних 

послуг угіддя наведений в табл. 1.2.



 

 

 

 

Рисунок 1.1 Межі водно-болотного угіддя «Каркінітська та Джарилгацька затоки» 



 

 

Таблиця 1.1. Чинники, що негативно впливають на екологічний характер 
 

ВБУ “Каркінітська та Джарилгацька затоки” 
 

Чинники, що негативно впливають на екологічний характер угіддя 

1. Населені пункти (не сільськогосподарські) 

1.1. Житлові та міські райони 

 

сел. Лазурне, с.Новоросійське, 

сел.Красне, с.Озерне, м. Скадовськ, 

с.Приморське, с.Тарасовка, 

с.Новоукраїнка, сел.Каланчак, 

с.Даровка. с.Роздольне, с.Максима 

Горького, сел.Хорли, с.Приморське, 

с.Олексіївка, с.Олександрівка. 

м.Армянськ, с.Суворове. с.Рисове, 

м.Красноперекопськ, с.Новорибацьке, 

с.Курганове. с.Кумове, с.Портове, 

с.Аврора, с.Стерегуче, с.Ібіця 

1.2. Комерційні та промислові зони Армянсько-Красноперекопський 

промисловий вузел 

1.3.Туризм та рекреаційні зони Пляжні комплекси сел. Лазурне, 

сел.Красне, м.Скадовськ, острова 

Джарилгач, сел.Хорли та інших 

населених пунктів узбережжя заток 

2. Сільське господарство та аквакультура 

2.3. Тваринництво та фермерство СТОВ “Бiльшовик”, ТОВ “Таврида-

плюс”, Ф/г “Агроспектр”, Ф/г 

“Пiвденне”, 

ТОВ “Українськi рисовi системи”, 

Ф/г “Колосок”, ТОВ “Рис України”, 

ТОВ «Агростандарт КНК”, 

ТОВ СТ “Івашкiвський інкубатор” 

3. Виробництво енергії та видобування корисних копалин 

3.1. Нафто- та газовидобування Каркінітська затока 

Голіцинське газоконденсатне родовище  

3.2. Гірнича промисловість та 

видобування в кар’єрах 

 

Видобування піску (порт Скадовськ – 

поглиблення, порт Хорли) 

Видобування піску у Каркінітській 

затоці Чорного моря: у ботанічному 

заказнику загальнодержавного 

значення «Мале філофорне поле» 

російським судном-земснарядом 

«Печора», у заповіднику «Лебедині 

острови» російським судном 

«Seabreeze». 

3.3. Відновлювальна енергія ВЕС «Новоросійська» 

ВЕС «Берегова» 

ВЕС «Ставки» 
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4. Транспортні та комунікаційні коридори 

4.2. Інженерні лінії та лінії зв’язку 

(наприклад, трубопроводи) 

Нафтові та газові трубопроводи 

4.3. Морські торгові шляхи Землечерпальні роботи у порту 

Скадовськ 

5. Використання біологічних ресурсів 

5.1. Полювання та колекціонування 

сухопутних тварин 

Полювання на копитних та диких свиней 

на о.Джарилгач 

5.4. Вилов риби та збирання водних 

ресурсів 

Браконьєрський вилов креветок та риби 

жителями м. Скадовськ, сел. Лазурне та 

інших населених пунктів в акваторії 

Джарилгацької та Каркінітської заток 

6. Людська діяльність та порушення 

6.1. Рекреаційна та туристична діяльність 

 

Моторні човни (катери) – м.Скадовськ – 

острів Джарилгач 

Водні мотоцикли (сел.Лазурне, 

м.Скадовськ), Тимчасові наметові 

містечка (острів Джарилгач) 

7. Природні модифікації систем 

7.2. Дамби та водний 

менеджмент/використання водних 

ресурсів 

Зміна режиму солоності в 

Джарилгацькій та Каркінітській затоках 

внаслідок скидання стічних вод 

зрошувальних систем 

7.3. Не визначено/інше Облаштування пляжів в населених 

пунктах прибережної зони 

На острові Джарилгач (Маяк. бухта 

Глибока) 

8. Інвазійні та інші проблемні види та гении 

8.1. Інвазійні неаборигенні/чужоземні 

види 

НПП Джарилгацький 

Безхребетні: мнеміопсіс (реброплав), 

рапана венозна, мія пісчана, анадара 

(скафарка), 

мідія істивна, дрейсени 

Хребетні: кефаль піленгaс, бичок 

пісочник 

собака єнотоподібний, муфлон, лань, 

олень благородний. 

У НПП «Джарилгацький» амброзія 

полинолиста зростає на материкових 

ділянках Парку в невеликій кількості. 

Винищується механічними методами в 

прегенеративний період. Маслинка 

вузьколиста. Південно-європейсько-

центральноазіатський інвазивний вид. 

Створює загрозу для типових 

псамофітно-степових угруповань 

острова Джарилгач через нітрифікацію 

ґрунтів та витіснення корінних видів. 
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Заходи з контролю чисельності не 

проводяться, оскільки вид є в переліку 

насаджень ДП «Скадовське ДЛМГ» 

8.2. Проблемні аборигенні види Розростання водоростей Зостера 

9. Забруднення 

9.1 Побутові стічні води, міські стічні 

води 

Очисні споруди, каналізаційна та 

зливова мережі м. Скадовськ 

Очисні споруди, каналізаційна та 

зливова мережі смт Лазурне 

Очисні споруди ККУП «Джерело» 

Каланчацької селищної ради 

ГУП РК «Вода Криму» 

9.2. Промислові та військові стічні води ПрАТ “Кримський ТИТАН” м.Армянськ 

ПрАТ “Кримський содовий завод” 

м.Красноперекопськ 

Перекопський бромний завод (АТ 

“Бром”) 

м.Красноперекопськ 

9.3. Сільськогосподарські та лісничі стічні 

води 

СТОВ “Більшовик” (Агрофірма-Булюк), 

Скадовський р-он 

ТОВ “Таврида-Плюс”, с.Гаврилівка 

Друга, Каланчацький р-н 

Ф/Г “Агроспектр”, с. гаврилівка Друга 

Каланчацький р-н 

Ф/Г “Південне”, с.Олексіївка, 

Каланчацький р-н 

ТОВ СП “Українські рисові системи”, 

Каланчацький р-н 

Ф/Г “Колосок”, с.Олександрівка, 

Каланчацький р-н 

ТОВ “Рис України”, Скадовський р-н 

ТОВ “Агростандарт КНК”, 

Каланчацький р-н 

ТОВ СТ “Івашківський інкубатор”, 

Скадовський р-н 

Каланчацьке управління водного 

господарства 

Скадовське управління водного 

господарства 

 

9.4. Сміття та тверді відходи Сміттєзвалища, полігони твердих 

відходів на територіях населених 

пунктів акваторій заток 

9.5. Забруднення повітря ПрАТ “Кримський ТИТАН” м.Армянськ 

ПрАТ “Кримський содовий завод” 

м.Красноперекопськ 

Перекопський бромний завод (АТ 

“Бром”) 
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м.Красноперекопськ 

11. Зміни клімату та тяжкі погодні 

умови 

 

11.4 Шторми та повені Ерозія пляжів під час штормів 

Абразія берегів 

Затоплення побережжя островів під час 

штормів та нагонних вітрів 

 

Таблиця 1.2. Перелік екосистемних послуг ВБУ “Каркінітська та 

Джарилгацька затоки”, який розглянутий у переліку RAWES 
Група Екосистемна послуга Опис 

Ресурсні 

послуги 

Забезпечення прісними 

водами 

Вода використовується як питна, з 

лікувальною метою, для поливу та для 

худоби. 

Є багато джерел прісної води з різним 

сольовим складом на територіях 

населених пунктів узбережжя заток, на 

о.Джарилгач, півострові Хорли 

Забезпечення їжею Риба, креветки 

Забезпечення природними 

медичними або 

фармацевтичними 

речовинами 

Отримання агар-агара з філофори 

Забезпечення 

декоративними ресурсами 

Збирання мушель, квітів 

Глина, мінеральні речовини Видобуток піску для будівництва. 

Поклади блакитної глини на півострові 

Хорли, яка використовується як 

косметичний та лікувальний засіб 

Утилізація відходів Територія ВБУ є місцем утилізації рідких 

твердих та інших відходів. 

Скидання твердих побутових відходів 

Скиди забруднених вод з очисних споруд 

м.Скадовськ, сел.Лазурне, сел. Каланчак. 

Скиди неочищених побутових вод 

населених пунктів узбережжя заток. 

Скиди вод зрошувальних систем.  

Вітрове енергозабезпечення На узбережжі Джарилгацької затоки 

розташовані повітряні турбіни трьох 

вітроелектростанцій: ВЕС 

«Новоросійська», 

ВЕС «Берегова», ВЕС «Ставки». 

Заплановано будівництво Мирненської 

ВЕС у Каланчацькому р-ні. 

Регулюючі 

послуги 

Регуляція якості повітря Регулювання глобального клімату 

Регуляція місцевого 

клімату 

Регулювання місцевого мікроклімату, 

зниження температури повітря 
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Група Екосистемна послуга Опис 

Регуляція глобального 

клімату 

Регулювання глобального клімату шляхом 

депонування парникових газів 

(депонування вуглецю). ВБУ поглинає 

вуглець у процесі фотосинтезу водної та 

наземної рослинності на островах та 

узбережжі. 

Регуляція штормів Регуляція рівнів води під час припливів 

або штормів, уповільнення швидкості 

екстремальних вітрів тощо. 

У межах ВБУ є природні угіддя з 

деревами, очеретом, іншими рослинами та 

особливі форми рельєфу, які можуть 

поглинути ефекти від екстремальних 

ситуацій, такі як шторми та хвилювання на 

водоймах, що можуть нашкодити майну чи 

екосистемам. 

Боротьба з ерозіями Регуляція ерозійних процесів за 

допомогою наявної щільної 

рослинності,що захищає грунти тощо. 

На окремих ділянках ВБУ існують ознаки 

ерозії. 

Очищення води Очищення води, поліпшення її якості, 

осадження мулу, захоплення 

забруднюючих речовин та полютантів 

тощо. 

Фізико-хімічні та біологічні процеси у 

ВБУ призводять до розпаду органічних, 

мікробних та інших забруднюючих 

речовин у скидах. 

Відбуваються процеси відстоювання 

завислих речовин. 

Запилення Запилення рослин на островах та 

узбережжі ВБУ комахами (бджоли, 

джмелі, метелики тощо). 

Шумо- та візуальна ізоляція Високий очерет поглинає та знижує вплив 

шуму. Структура екосистем ВБУ, 

особливо наявність високих заростей 

очерету, сприяє пригніченню візуального 

та шумового забруднення. 

Культурні 

послуги  

Культурна спадщина Значення ВБУ з точки зору історичної та 

археологічної цінностей як приклад 

традиційного їх використання та 

управління. ВБУ є частиною системи 

культурного надбання завдяки своєму 

природному характеру та традиційному 

використанню. 



14 

 

Група Екосистемна послуга Опис 

Рекреація та туризм Значення ВБУ як місця відпочинку та 

туризму. 

У Джарилгацькій затоці – Скадовська 

курортна зона (м.Скадовськ, сел.Лазурне, 

с.Красне, о.Джарилгач) з відповідною 

інфраструктурою (пляжні комплекси, 

санаторії, бази відпочинку, пансіонати, 

готелі). 

Рекреаційна зона в сел.Хорли. 

У Каркінітській затоці – бази відпочинку, 

пляжні комплекси с. Портове, сел. 

Стерегуче на березі Бакальської бухти, 

Бакальська коса. 

Організовані та неорганізовані форми 

туризму/екотуризму. 

Риболовля. 

Водні види спорту та плавання. 

Естетична цінність ВБУ є частиною природної краси, 

використовується як предмет художнього 

та мистецького натхнення тощо. 

ВБУ має естетичні переваги для 

комерційної забудови. 

Стан ВБУ впливає на ціни та нерухомість. 

Релігійна та духовна 

цінність 

ВБУ виконує для людей важливу духовну 

та культурну цінність. 

Надихаюча цінність Наявність місцевих міфів та історій, 

пов’язаних з ВБУ. Тварини ВБУ 

згадуються у місцевих історіях та міфах. 

Соціальні зв’язки Громадянами навколо водно-болотного 

угіддя створені спеціальні місця 

(риболовлі, проживання, комерційної та 

рекреаційної діяльності). 

Прогулянки, спостереження за птахами та 

фотографування тощо. 

Навчальна та наукова 

цінність 

ВБУ використовується для навчальних 

цілей та для проведення наукових 

досліджень 

Допоміжні 

послуги 

Життєві цикли ВБУ забезпечує біохімічне перетворення 

поживних речовин (нітрифікацію 

/денітрифікацію). 

У ВБУ існують безхребетні організми та 

детритофаги, що розкладають та 

перетворюють органічний матеріал 

Забезпечення середовища 

проживання 

ВБУ забезпечує високе біорізноманіття 

рослин та тварин 

ВБУ підтримує існування рідкісних видів 

рослин та тварин 
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Вплив процесу трансформації прибережних біотопів мілководь затоки на 

орнітофауну 

Філія Кримського природного заповідника «Лебедині острови», розташована 

на північному заході Кримського півострова, отримала заповідний статус у 1949 

році, а в перелік Рамсарських угідь включена в 1975 році. Одне з головних завдань 

охоронюваного ВБУ – вивчення і збереження орнітологічного різноманіття, а 

також унікальних і особливо цінних гніздових острівних комплексів, зимівельних, 

міграційних скупчень птахів у акваторії Каркінітської затоки, кормових 

прибережних солонцюватих біотопів тощо. 

Найбільший рівень орнітологічного різноманіття та чисельності птахів на 

островах та в охоронній зоні заповідника формувався з другої половини 1960-х до 

2000-х рр. після спорудження іригаційної системи Північно-Кримського каналу 

(ПКК), в тому числі розвитку рисосіяння та риборозплідних ставків. Прісна вода в 

охоронюваних угіддях у зимовий період зберігалася в зимувальних рибних ставках, 

по дну каналів, у розпрісненому Андріївському лимані, відділеному від затоки 

пересипом, по руслу р. Самарчик. У цей період тут на гніздування з’явилося не 

менше 17 видів водно-болотного комплексу, такі як: пелікан рожевий (Pelecanus 

onocrotalus) (ЧКУ), баклан великий (Phalacrocorax carbo), баклан малий (Рh. 

pygmaeus) (ЧКУ), бугай (Botaurus stellaris), квак (Nycticorax nycticorax), чапля 

жовта (Ardeola ralloides) (ЧКУ), чепура велика (Egretta alba), чепура мала (Е. 

garzetta), чапля руда (Ardea purpurea), косар (Platalea leucorodia) (ЧКУ), коровайка 

(Plegadis falcinellus) (ЧКУ), лелека білий (Ciconia ciconia), чернь червонодзьоба 

(Netta rufina) (ЧКУ), попелюх (Aythya ferina), ремез (Remis pandelinus), вівсянка 

очеретяна (Emberiza schoeniclus) [8]. 
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Рисунок 1.2. Схема іригаційної системи Північно-Кримського каналу в 

районі філії Кримського природного заповідника «Лебедині острови» 

 

У зв’язку з припиненням у 2014 р. подачі на Кримський півострів прісної 

води по ПКК, у районі Лебединих островів (рис. 1.2) спостерігається процес 

трансформації прибережних біотопів та трофічних умов мілководь затоки. З 2015 

р. прісноводні біотопи представлені лише в пониззях р. Самарчик, одним рибним 

ставком (площа 20 га) та невеликими водоймами в місцях виходу на поверхню 

артезіанських вод. Розвинені зарості гідрофільної рослинності, що займали раніше 

близько 50% площі, збереглися по берегах нечисленних прісних водойм, тоді як 

низькорослі, розріджені очеретяні угруповання займають солоноводні стації на 

Лебединих островах, уздовж берега в Андріївському лимані та Кумівських плавнів. 

Суттєвих змін зазнала і спеціалізація сільського господарства в прибережній 

частині затоки. Значні площі кормових біотопів, багаті рослинними та тваринними 

кормами для веснянопролітних, кочівних та птахів, що гніздяться, 

розташовувалися в рисових чеках, мілководних прісних водоймах риборозплідних 

ставків, уздовж скидних каналів. У даний час на сільгоспугіддях вирощують в 

основному зернові культури, а також соняшник, кукурудзу, люцерну. Збір врожаю 



17 

 

тут проводиться в стислі терміни влітку, тоді як збирання рису проводилося 

протягом 2,5-3 місяців, захоплюючи початок осені. Пожнивні залишки служили 

кормом для осінньопролітних та зимуючих видів птахів (річкові качки, гуси, деякі 

види куликів), чого в останні роки вони позбавлені. 

Різке скорочення площі звичних кормових та гніздових біотопів відбилося на 

орнітокомплексі охоронюваних угідь у районі Лебединих островів та Каркінітської 

затоки, в цілому. При тому, що видовий склад фауни птахів практично не змінився, 

в 2015-2017 рр. відзначені зміни в термінах та характері перебування, чисельності 

птахів у всі фенологічні періоди (під час міграцій, гніздування, на линянні, 

льотовках та зимівлі) [8]. 

На Лебединих островах припинили гніздитися чапля жовта (ЧКУ), попелюх, 

вівсянка очеретяна. У порівнянні з 2013-2015 рр. за наступні два роки значно 

знизилася гніздова чисельність баклана великого (з 1,9-2,0 тис. до 300-340 пар), 

косаря (ЧКУ) (зі 114-161 до 59-72 пар). На материковій частині охоронюваних угідь 

не зазначено гніздування чаплі жовтої (ЧКУ) та чаплі рудої, квака, ремеза; 

скоротилася гніздова чисельність пірникози великої (Podiceps cristatus), баклана 

малого, черні білоокої (Aythya пугоса) (ЧКУ), попелюха, бугая, бугайчика 

(Ixobrychus minutes), лиски (Fulica atra), курочки водяної (Gallinula chloropus), 

очеретянки великої (Acrocephalus arundinaceus) та вівсянки очеретяної. 

На льотовці не зустрічаються болотяні крячки (Chlidonias niger, Ch. 

leucopterus, Ch. hybrida); значно скоротилась чисельність пелікана рожевого (ЧКУ) 

(з 2,5 тис. до 160-250 ос.) та низки куликів: коловодник лісовий (Tringa ochropus), 

коловодник болотяний (Tringa glareola), коловодник великий (Tringa nebularia), 

набережник (Actitis hypoleucos), коловодник ставковий (Tringa stagnatilis) (ЧКУ), 

побережник малий (Calidris minuta), побережник білохвостий (Calidris temminckii) 

[8]. 

Відсутність рисової сівозміни призвела до скорочення чисельності, термінів 

перебування гусеподібнизх та тривалості післягніздових кочівель гідрофільних 

птахів, що гніздяться в регіоні. В акваторії Сарибулатського лиману на линянні 

знизилася чисельність попелюха, черні червонодзьобої (ЧКУ) з декількох десятків 

до одиниць. В останні три-чотири роки на відгодівлі відсутні чирянки (Anas crecca, 
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A. querquedula), але збільшилася чисельність широконіски (Anas clypeata) – з 800 

до 2,5 тис. особин. 

Підвищення рівня солоності води в лимані призвело до збільшення 

чисельності на осінньому прольоті: черні морської (Aythya marila) – з декількох 

десятків до 1,6 тис., черні чубатої (A. fuligula) – з 1,5 до 6-7 тис., широконіски – з 

800 до 3 тис. У той же час скоротилась чисельність річкових качок: крижень (Anas 

platyrhynchos), чирянки, нерозень (Anas strepera) (ЧКУ), свищ (Anas penelope), 

шилохвіст (Anas acuta) та гусей: гуски сірої (Anser anser) та гуски білолобої (Anser 

albifrons). 

Зимівельні скупчення не зазнали видимих змін, на весняному прольоті не 

змінилася чисельність ранньопролітних мігрантів, які пов’язані з наявністю прісної 

води, таких як великі чаплі, великі мартини, качки, гуси. При цьому, відзначено 

істотне скорочення чисельності окремих груп куликів: брижач (Philomachus 

pugnax) – з кількох сотень тисяч до десятків тисяч; коловодник болотяний, 

коловодник лісовий, коловодник ставковий (ЧКУ), коловодник великий, грицик 

великий (Limosa limosa) [8]. 

Таким чином, можна зробити попередні висновки про вектор трансформації 

прісноводних біоценозів зони Північно-Кримського каналу в напрямку його 

пригнічення та заміни галофітними угрупованнями. Це проявляється в зміні 

домінування в складі гніздових орнітокомплексівв, а також у зміні екологічної 

структури міграційних та зимувальних скупчень птахів. 

В умовах, що склалися, Лебедині острови, акваторія і територія, що 

прилягають, як особливо охоронювана природна територія, не тільки не втратили 

свого природоохоронного значення, але будучи багаторічним моніторинговим 

стаціонаром, є найважливішим полігоном для вивчення динаміки гідрофільних 

орнітокомплексівв на тлі мінливих екологічних та соціально-екологічних умов 

регіону в межах ВБУ підтверджується ідея використання результатів аналізу зміни 

орнітокомплексу (видового складу та чисельності птахів) як індикатору раннього 

повідомлення про загрозу екологічному характеру угіддя з боку зміни 

гідрологічного режиму в його межах. 
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Перелік видів птахів-індикаторів ВБУ “Каркінітська та Джарилгацька 

затоки” 

Каркінітська затока. Лебедині острови 

Гніздові орнітокомнлекси 

Екосистеми (біотопи) 

Ділянки з очереговими угрупованнями 

Пірникоза велика (Podiceps cristatus) 

Чапля сіра (Ardea cinerea) 

Чепура велика (Egretta alba) 

Чепура мала (Egretta garzetta) 

Чапля руда (Ardea purpurea) 

Чапля жовта (ЧКУ)  

Коровайка (Plegadis falcinellus) (ЧКУ) 

Косар (Platalea leucorodia) (ЧКУ) 

Лиска (Fulica atra) 

Попелюх (Aythya ferina) 

Чернь червонодзьоба (Netta ruftna) (ЧКУ) 

Очеретянка велика (Acrocephalus arundinaceus) 

Ділянки з полиновими угрупованнями 

Чапля сіра (Ardea cinerea) 

Чепура мала (Egretta garzetta) 

Коровайка (Plegadis falcinellus) (ЧКУ) 

Косар (Platalea leucorodia) (ЧКУ) 

Ділянки, позбавлені рослинності (черепашникові) 

Пелікан рожевий (Pelecanus onocrotalus) (ЧКУ) 

Мартин каспійський (Larus ichthyaetus) (ЧКУ) 

Крячок каспійський (Hydroprogne caspia) (ЧКУ) 

Крячок малий (Sterna albifrons) 

Крячок чорнодзьобий (Gelochelidon nilotica) 

Крячок рябодзьобий (Thalasseus sandvicensis) 

1.2 Оцінка загроз екологічному характеру та екосистемних послуг ВБУ 

“Молочний лиман” (2020 р.) 

Обстеження території ВБУ було зроблено у 2020 році. Звіт про НДР 

«Виявлення загроз екологічного стану водно-болотних угідь міжнародного 

значення, проведення оцінки їх екосистемних функцій і послуг (проміжний)». 
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Причини, з яких угіддя має міжнародне значення 

Молочний лиман визнано угіддям міжнародного значення, що охороняється 

Міжнародною Рамсарською конвенцією (UA770 Molochnyi Liman) [9, 2], (рис. 1.3), 

тому діяльність у межах угіддя підпорядковано постановам Кабінету Міністрів 

України від 23.11.1995 р. №935 “Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, 

які мають міжнародне значення” [10], та від 29.08.2002 р. № 1287 “Про порядок 

надання водно-болотним угіддям статусу водно-болотних угідь міжнародного 

значення” [11]. 

Молочний лиман як ВБУ міжнародного значення 23.11.1995 р. був 

включений до переліку за наступними Рамсарськими критеріями [2, 9]: 

(2) 149 видів птахів (54%) відносяться до видів загальноєвропейської 

природоохоронної значимості (SPEC), зокрема 10 (3,6%) віднесені до видів 

глобального природоохоронного значення; 18 (6,6%) – до видів, що мешкають 

переважно у Європі і мають несприятливий охоронний статус; 72 (26%) – до видів, 

що мешкають не тільки в Європі і мають несприятливий охоронний статус; 49 

(17,9%) – до видів, що мешкають переважно у Європі і мають сприятливий 

охоронний статус. 15 (5,4%) входять до Списку вразливих видів Міжнародного 

союзу охорони природи (IUCN). 259 видів охороняються Бернською конвенцією, 

147 – Боннською конвенцією, 96 (35%) охороняється “Угодою про збереження 

мігруючих афро-євразійських водно-болотних птахів” (AEWA), 41 (15%) підпадає 

під дію конвенції CITES. 44 види птахів (16%) занесені до Червоної книги України. 

(4) Угіддя забезпечує умови для гніздування кількох тисяч пар та 

зимування – близько 20 тис. особин птахів водно-болотного комплексу. 

(5) Тут регулярно перебуває понад 20 тис. особин водно-болотних птахів і 

збирається велика кількість представників гусеподібних Anseriformes, 

лелекоподібних Ciconiiformes та сивкоподібних Charadriiformes. 

(8) Молочний лиман відіграє значну роль у відтворенні популяцій піленгасу 

Liza haematocheilus та камбали-глоси Platichthys luscus в Азовському басейні. Ця 

водойма є однією з двох існуючих (інша – Сиваш), де відбувається природне 

відтворення цих промислово значущих видів риб. Гідрохімічні умови, що 

сформувалися у водоймі, сприяють ефективному нересту цих видів. Окрім того, тут 

відбувається нерест таких видів як бичок кругляк Neogobius melanostomus, бичок 

пісочник Neo-gobius fluviatilis, бичок-трав’яник змієголовий Zosteri- sessor 

ophiocephalus. 
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Рисунок 1.3. Схема ВБУ “Молочний лиман” 

 

Чинники, що негативно впливають на екологічний характер ВБУ “Молочний 

лиман” наведені в табл. 1.3, перелік екосистемних послуг угіддя наведений в табл. 

1.4. 

Таблиця 1.3. Чинники, що негативно впливають на екологічний характер 

ВБУ “Молочний лиман” 

 

Чинники, що негативно впливають на екологічний характер угіддя 

1. Населені пункти (не сільськогосподарські) 

1.1. Житлові та міські райони 

 

сел. Кирилівка, села Лиманське, 

Охримівка, Шелюги, Богатир, 

Родивонівка, Мирне, Тимофіївка, 

Мордвинівка, Гирсівка, Дунаївка, 

Олександрівка, Степанівка 

1.2. Комерційні та промислові зони - 

1.3.Туризм та рекреаційні зони 

 

Рекреаційна зона селища Кирилівка 

Бази відпочинку, дитячі табори на косі 

Пересип 

Бази відпочинку в с. Богатир та його 

околицях на правому березі лиману 
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Оздоровчий навчально-туристичний 

комплекс (Богатирська біологічна станція) 

МДПІ  

2. Сільське господарство та аквакультура 

2.3. Тваринництво та фермерство 

 

Вплив на балково-степові екосистеми. 

Надмірне випасання худоби. 

Випалювання сухих залишків природної 

трав’яної рослинності. 

3. Виробництво енергії та видобування корисних копалин 

3.1. Нафто- та газовидобування - 

3.2. Гірнича промисловість та 

видобування в кар’єрах 

- 

3.3. Відновлювальна енергія - 

4. Транспортні та комунікаційні коридори 

4.2. Інженерні лінії та лінії зв’язку 

(наприклад, трубопроводи) 

- 

4.3. Морські торгові шляхи 

 

- 

5. Використання біологічних ресурсів 

5.1. Полювання та колекціонування 

сухопутних тварин 

Браконьєрське полювання на водоплавних 

птахів та птахів суходолу 

5.4. Вилов риби та збирання водних 

ресурсів 

 

Браконьєрський вилов риби жителями 

населених пунктів 

6. Людська діяльність та порушення 

6.1. Рекреаційна та туристична 

діяльність 

 

Засмічення узбережжя лиману, коси 

Пересип 

Вплив на рослинний покрив берегів, кіс 

лиману (витоптування, збір рослин)  

7. Природні модифікації систем 

7.2. Дамби та водний 

менеджмент/використання водних 

ресурсів 

Зміна площі водної поверхні, режиму 

солоності, біоти Молочного лиману 

внаслідок порушення водообміну через 

з’єднувальний канал з Азовським морем  

7.3. Не визначено/інше Облаштування пляжів в населених пунктах 

прибережної зони 

8. Інвазійні та інші проблемні види та гении 

8.1. Інвазійні не аборигенні / чужоземні 

види 

Інвазійні види іхтіофауни: чебачок 

амурський (р.Молочна), карась сріблястий, 

піленгас, сонячний окунь (р.Молочна) 

8.2. Проблемні аборигенні види  

9. Забруднення 

9.1 Побутові стічні води, міські стічні 

води 

Очисні споруди, каналізаційна та зливова 

мережі м. Мелітополь та інших населених 

пунктів. Стічні води потрапляють в річки 

Молочна, Тащенак, Джекельня, які 

впадають в Молочний лиман. 
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Неочищені стічні води закладів 

оздоровлення та відпочинку Кирилівської 

рекреаційної зони 

Неочищені стічні води закладів 

рекреаційної зони с. Богатир 

9.2. Промислові та військові стічні води Стічні води промислових підприємств, 

розташованих у басейні р.Молочна 

9.3. Сільськогосподарські та лісничі 

стічні води 

 

Стічні води сільськогосподарських 

підприємств, розташованих у басейні 

р.Молочна, р.Тащенак 

9.4. Сміття та тверді відходи Сміттєзвалища, полігони твердих відходів 

на територіях населених пунктів акваторій 

заток 

9.5. Забруднення повітря Промислові підприємства м.Мелітополь 

Автотранспорт в рекреаційних зонах 

11. Зміни клімату та тяжкі погодні 

умови 

 

11.4 Шторми та повені Замулення з’єднувального каналу 

внаслідок штормів в Азовському морі, що 

призводить до обміління, зміни 

гідрологічного режиму, солоності води. 

Вплив на біоту. 

 

Таблиця 1.4. Перелік екосистемних послуг ВБУ “Молочний лиман”, який 

розглянутий у переліку RAWES 

Г
р

у
п

а
 

Екосистемна послуга Опис 

Р
ес

у
р

сн
і 

п
о
сл

у
г
и

 

Забезпечення прісними водами Вода використовується як питна, з 

лікувальною метою, для поливу та для 

худоби. 

Є джерела прісної води з різним сольовим 

складом на територіях населених пунктів 

узбережжя лиману 

Забезпечення їжею Промислове рибальство та любительська 

риболовля 

Забезпечення природними 

медичними або 

фармацевтичними речовинами 

– 

Забезпечення декоративними 

ресурсами 

Збирання мушель, квітів 

Глина, мінеральні речовини Поклади грязей використовується як 

лікувальний засіб 

Видобуток піску та черепашки під час робіт з 

розчищення каналу, що з’єднує Молочний 

лиман з Азовським морем. Використання з 

будівельною метою 
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Утилізація відходів Територія ВБУ є місцем утилізації рідких 

твердих та інших відходів. 

Скидання неочищених каналізаційних стоків 

баз відпочинку території сел. Кирилівка, 

розташованих на косі Пересип. 

Скиди забруднених вод з очисних споруд 

м.Мелітополь у р.Молочна, що впадає в 

Молочний лиман 

Скидання твердих побутових відходів 

Скиди неочищених побутових вод населених 

пунктів узбережжя лиману. 

Скиди вод зрошувальних систем.  

Вітрове енергозабезпечення – 

Р
ег

у
л

ю
ю

ч
і 

п
о

сл
у

г
и

 

Регуляція якості повітря Регулювання глобального клімату 

Регуляція місцевого клімату Регулювання місцевого мікроклімату, 

зниження температури повітря 

Регуляція глобального клімату Регулювання глобального клімату шляхом 

депонування парникових газів (депонування 

вуглецю). ВБУ поглинає вуглець у процесі 

фотосинтезу водної та наземної рослинності 

на островах та узбережжі. 

Регуляція штормів – 

Боротьба з ерозіями Регуляція ерозійних процесів за допомогою 

наявної щільної рослинності, що захищає 

грунти тощо. 

На окремих ділянках ВБУ існують ознаки 

ерозії. 

Очищення води Очищення води, поліпшення її якості, 

осадження мулу, захоплення забруднюючих 

речовин та полютантів тощо. 

Фізико-хімічні та біологічні процеси у ВБУ 

призводять до розпаду органічних, мікробних 

та інших забруднюючих речовин у скидах. 

Відбуваються процеси відстоювання завислих 

речовин. 

Запилення Запилення рослин на узбережжі ВБУ 

комахами (бджоли, джмелі, метелики тощо). 

Шумо- та візуальна ізоляція Високий очерет поглинає та знижує вплив 

шуму. Структура екосистем ВБУ, особливо 

наявність високих заростей очерету, сприяє 

пригніченню візуального та шумового 

забруднення. 

К
у

л
ь

т
у
р

н
і 

п
о

сл
у
г
и

 Культурна спадщина ВБУ є частиною системи культурного 

надбання завдяки своєму природному 

характеру та традиційному використанню. 

Рекреація та туризм Значення ВБУ як місця відпочинку та 

туризму. 
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Кирилівська курортна зона (сел. Кирилівка) з 

відповідною інфраструктурою (пляжні 

комплекси, санаторії, дитячі оздоровчі табори, 

бази відпочинку, пансіонати, готелі). 

Дитячі оздоровчі табори, бази відпочинку на 

правому крутому березі Молочного лиману 

Організовані та неорганізовані форми 

туризму/екотуризму. 

Риболовля. 

Водні види спорту та плавання. 

Естетична цінність ВБУ є частиною природної краси, 

використовується як предмет художнього та 

мистецького натхнення тощо. 

ВБУ має естетичні переваги для комерційної 

забудови. 

Стан ВБУ впливає на ціни та нерухомість. 

Релігійна та духовна цінність ВБУ виконує для людей важливу духовну та 

культурну цінність. 

Надихаюча цінність Наявність місцевих міфів та історій, 

пов’язаних з ВБУ. Тварини ВБУ згадуються у 

місцевих історіях та міфах. 

Соціальні зв’язки Громадянами навколо водно-болотного угіддя 

створені спеціальні місця (риболовлі, 

проживання, комерційної та рекреаційної 

діяльності). 

Прогулянки, спостереження за птахами та 

фотографування тощо. 

Навчальна та наукова цінність ВБУ використовується для навчальних цілей 

та для проведення наукових досліджень 

Життєві цикли  

Забезпечення середовища 

проживання 

ВБУ забезпечує високе біорізноманіття 

рослин та тварин 

ВБУ підтримує існування рідкісних видів 

рослин та тварин 

 

Перелік видів итахів-іидикаторів ВБУ “Молочний лиман” 

Гніздові орнітокомплекси 

Екосистеми 

Очеретяні зарості та водно-болотна рослинність (плавні р.Молочна, 

крайові ділянки великих островів га кіс) 

Пірникоза велика (Podiceps cristatus) 

Пірникоза мала (Podiceps ruficollis) 

Чепура велика (Egretta alba) 
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Чапля сіра (Ardea cinerea) 

Лиска (Fulica atra) 

Кулик-довгоніг (Himantopus himantopus) (ЧКУ) 

Акумулятивні острови та коси (коси дельти р. Молочна, о-ви Підкова та 

Довгий, Олександрівська коса, коса-пересин, гирлова зона р. Таїценак, коси 

біля с. Алтагір (Богатир) 

Чоботар (Recurvirostra avosetta) (ЧКУ) 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) (ЧКУ) 

Пісочник морський (Charadrius alexandrines) (ЧКУ) 

Мартин тонкодзьобий (Larus genei) 

Крячок річковий (Sterna hirundo) 

Солончаки та солончакові поди характерні для всього узбережжя 

лиману, але на лівому березі вони мають велику протяжність га площу (вони 

виражені в гирловій зоні р. Таїценак, а також на косі-Пересип) 

Чоботар (Recurvirostra avosetta) (ЧКУ) 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) (ЧКУ) 

Дерихвіст лучний (Glareola pratincole) (ЧКУ) 

Пісочник морський (Charadrius alexandrines) (ЧКУ) 

Кулики становлять інтерес як індикаторна группа птахів, що швидко 

реагує на зміни в стані біотопів, кормової бази, гідрологічного режиму водно-

болотних угідь, а також на антропогенні та кліматичні чинники. 

1.3 Оцінка загроз екологічному характеру та екосистемних послуг ВБУ 

“Шацькі озера” 

Обстеження території ВБУ було зроблено у 2021 році. Звіт про НДР 

«Виявлення загроз екологічного стану водно-болотних угідь міжнародного 

значення, проведення оцінки їх екосистемних функцій і послуг (заключний)». 

Причини, з яких угіддя має міжнародне значення 

1.3.1 Водно-болотне угіддя міжнародного значення «Шацькі озера» 
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1.3.2 Загальна характеристика водно-болотного угіддя «Шацькі озера» 

ВБУ “Шацькі озера” (UA775 Shatsk Lakes) [12, 2] розташоване у північно-

західній частині України, в межах Шацького національного природного парку. Тут 

знаходиться найбільший озерний комплекс України (23 озера), у поєднанні з 

болотами, торфовищами, луками та лісами. Його перетинає головний вододіл 

Європи між басейнами Балтійського моря (басейн р. Західний Буг) та Чорне море 

(басейн р. Прип’ять). 

Ця територія, одна з найбільших і найкраще збережених у Поліссі, важлива 

для збереження багатого видового різноманіття фауни та флори, включаючи 

розмноження водоплавних птахів та міграційні території. Під час міграцій, на 

зупинках годівлі та линьки спостерігалися до 40 000-41 000 особин. У період після 

розмноження та в осінній період є найбільш численними Fulica atra (3000-16000 

ос.), Anas platyrhynchos (1500-3 500 ос.), Aythya ferina (1000-2000 ос.) та інші. 

На сайті виявлено 825 видів рослин, з них 44 занесені до Червоної книги 

України, 12 – до Додатків CITES, 15 типів середовищ існування з Резолюції 4 (1996) 

Бернської конвенції та 14 рідкісних рослинних угруповань, занесених до Зеленої 

книги України. Фауна включає 385 видів хребетних тварин, серед яких 158 

перелічено у додатках до CMS, 37 до CITES, 76 до AEWA та 16 до EuroBats. 

Крім того, згідно з Червоною книгою України існує 77 видів, яким загрожує 

зникнення, та 24 види, занесені до Червоного списку МСОП. 

Це місце також є цінним для розмноження рідкісних, глобально вразливих 

видів птахів, таких як Aythya nyroca, Gallinago media та Acrocephalus paludicola, а 

також для міграції Anser erythropus (МСОП, Червона книга України). 

Людська практика включає лісове господарство та сільське господарство, 

рибальство, відпочинок, випас худоби та скошування сіна. Полювання на території 

заборонено. Сайт є частиною Шацького національного природного парку. 
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1.3.2.1 Розташування водно-болотного угіддя «Шацькі озера» 

Ділянка розташована в крайній північно-західній частині України в 

Шацькому районі Волинської області. Сайт є територією Шацького національного 

природного парку. На півночі сайт частково межує з Республікою Білорусь, на 

сході та півдні – з лісовими угіддями ДП «Шацьке лісове господарство», а на заході 

кордон з Польщею проходить уздовж річки Західний Буг. Сайт містить усі озера з 

прилеглими болотами, луками, меліоративними каналами, лісами, 

сільськогосподарськими угіддями та деякими населеними пунктами (Шацьк – 

селище, адміністративний центр області та села: Гаївка, Мельники, Світязь, 

Острівія, Підманове, Пульмо, Світязь, Залісся). Південні та північні межі цього 

Сайту – лісові масиви (за ними – меліораційні системи, поля, населені пункти, 

частково прибудови лісових масивів), а східна – проходить через лісові зони, 

головною з яких є Принц Багон, включений до Сайту. 

Північна межа ділянки проходить по кривій лінії від західного кордону між 

Україною та Білоруссю до східного кордону між Україною та Білорусією по 

північній межі лісових масивів, боліт, озер Пулемець, Острів’янське, Луки та по 

південній межі населених пунктів Пулемець, Кам’янка, Острів’я та Затишшя, а 

також уздовж кордону з Білоруссю до урочища Мошкова порода. 

Східна межа Сайту проходить посеред великого масиву лісу через урочище 

Князя Багона, на південь до заплави річки Прип’ять між селами Кропивники та 

Вілиця. 

Південна межа ділянки проходить по південній межі лісу від заплави р. 

Прип’ять до кордону між Україною та Польщею поблизу села Вільшанка. 

Західна межа Сайту проходить уздовж кордону між Україною та Польщею 

до точки перетину кордонів України, Польщі та Білорусі та далі вздовж кордону з 

Білорусією до кінця великої лісової території, обмеженої меліоративним каналом. 

1.3.2.2 Біогеографія 

Біогеографічні регіони 

Біогеографічна регіоналізація ЄС – Континентальний біогеографічний регіон 
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Інша схема біогеографічної регіоналізації 

Шацькі озера (Світязь, Пулемецьке, Луки, Люцимер, Острівське, Перемут та 

інші) розташовані в межах Верхньо-Прип’ятської фізико-географічної області 

мішаного лісу в західній частині Західного (Волинського) Полісся. Розвинувся 

сучасний вигляд рельєфу насамперед у четвертинному періоді під впливом 

зледеніння, ерозії, карстів, вітру та впливу людини. 

Відповідно до геоботанічної регіоналізації (Брадіс, Андрієнко, 1977) площа 

водно-болотних угідь належить Ратнівсько-Любешівському (Верхньо-

Прип’ятькому) району, де переважають сосново-чорнично-зелені мохові ліси та 

евтрофні осокові болота. 

Національна схема біогеографічної регіоналізації. Національний атлас 

України. – Київ: Державне науково-виробниче підприємство «Картографія», 2007. 

– 440 с. 

1.3.2.3 Рамсарські критерії та їх обґрунтування 

Критерій 1: Репрезентативні, рідкісні або унікальні природні або майже 

природні типи водно-болотних угідь 

Надаються гідрологічні послуги Сайт знаходиться на головному 

європейському вододілі (між басейнами Балтійського та Чорного морів). 

Водопостачання є внаслідок атмосферних опадів – 70%, підземних вод – 20% та 

поверхневого стоку – 10%. Сайт забезпечує водою місцеве населення, лісове 

господарство, сільське господарство, рибальство, відпочинок тощо. Вода в 

більшості озер дуже чиста. Певну стабілізуючу роль для гідрологічного режиму 

озерного комплексу відіграють болота. 

Надаються інші екосистемні послуги Частина лук і боліт на ділянці 

традиційно використовується для заготівлі сіна та випасу худоби. Озера 

використовуються місцевим населенням як традиційні місця для промислу та 

масового відпочинку. Озерний комплекс відіграє важливу роль у розвитку 

рекреаційних та туристичних можливостей регіону. 
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Інші причини Сайт складається з унікального озерного комплексу в 

поєднанні з болотами, луками та лісами. Пейзажі та біорізноманіття Сайту 

характерні для Західного Полісся. П’ять озер у середині ділянки (карстових та 

флювіо-льодовикового походження) є частиною унікальної природної озерної 

системи Європи. Найбільше з озер Світязь (2519 га, глибина 58 м) та Пулемецьке 

(1588 га, глибина 19 м). Прилягають до озер і розташовані між ними низинні та 

перехідні болота з рідкісною болотною рослинністю. Озера, у свою чергу, 

сприяють життєдіяльності водоплавних птахів та біоти в цілому. Вони служать 

зупинками, линьками та районами живлення водоплавних птахів, а також місцями 

концентрації, нересту та живлення цінних видів риби. 

 

Критерій 2: Рідкісні види та екологічні угруповання, які знаходяться під 

загрозою зникнення 

Критерій 3: Біологічне різноманіття 

Обґрунтування 

Це водно-болотне угіддя є одним з найбільших та найбільш добре 

збережених природних екосистем на Поліссі. На Сайті спостерігається високий 

рівень біорізноманіття. У межах водно-болотного угіддя виявлено 825 видів 

судинних рослин. Флора водно-болотного угіддя поширена в лісовій зоні Західного 

Полісся. Болота та луки зайняті різними видами осоки та іншими травами. 

Загалом, найпоширеніші рослини зустрічаються на болотах, на луках, на 

берегах та на мілководних водоймах у межах сайту – Carex sp., Phragmites australis 

та верби з роду Salix. Верхові болота, перехідні і низинні болота підтримують 

типові та рідкісні види та угруповання рослин. У рідкісних сосново-сфагнових 

верхових болотах, такі види, як Oxycoccus palustris, Eriophorum vaginatum, 

Caccinium uliginosum, Ledum palustre та інші оліготрофно-болотні види утворюють 

трав’яний покрив. У деяких районах осоково-гіпнові болота та луки підтримують 

такі рідкісні рослини, як Betula humilis, Carex dioica та C. davalliana. 

Лучна рослинність асоціюється з берегами озер та берегами. Залишки лісових 

боліт у Князь-Багоні дають притулок рідкісним західнополіським сосновим лісам 

Pinetum leucobriosum, а також Pinetum lycopodiosum (анотинні) лісам. В інших 
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місцях є березово-вільхові ліси з папоротями та чорницею. Зарості верби утворені 

Salix cinerea, S. pentandra, S. rosmarinifolia, S. purpurea та S. nigricans, місцями 

змішані з Betula humilis. 

З 253 видів птахів, знайдених на території, 75 є птахами, які безпосередньо 

залежать від водно-болотних комплексів. Найбільш численні з них – Podiceps 

cristatus (80 гніздових пар та 400 мігрантів), Botaurus stellaris (20 гніздових пар та 

120 мігрантів), (80 гніздових пар та 320 мігрантів), Anser albifrons (близько 7000 

весняні мігранти), Cygnus olor (12 гніздових пар та 220), Anas platyrhynchos (500 

гніздових пар та 3500 мігрантів), Anas querquedula (40 гніздових пар та 1200 

мігрантів), Aythya ferina (250 гніздових пар та 1800 у міграційних скупченнях), 

Bucephala clangula (1200 у міграційних скупченнях), Mergus merganser (30 

гніздових пар та 1800 мігрантів), Porzana parva (20 гніздових пар та 140) мігранти), 

Fulica atra (120 гніздових пар та 7500 на осінніх скупченнях), Tringa glareola (800 

мігранти), Philomaphus pugnax (800 мігрантів), Larus ridibundus (120 гніздових пар 

та понад 1500 мігрантів), Chlidonias niger (40 гніздових пар та 220 мігрантів) та 

деякі інші водно-болотні види птахів: Gallinago gallinago, Tringa totanus, Anatus 

pratensis, Acrocaphalus arundinaceus, Emberiza schoeniclus тощо. 

Критерій 4: Підтримка на етапі критичного життєвого циклу або в 

несприятливих умовах 

Критерій 5: > 20000 водоплавних птахів 

 

Види рослин, присутність яких пов’язана з міжнародним значенням об’єкта 

 

Наукова назва Назва 

українською 

IUCN 

Red 

List 

CITES 

 

Інший 

статус 

Aldrovanda 

vesiculosa 

Альдрованда пухирчаста EN  ЧКУ – VU 

Anacamptis 

coriophora 

Плодоріжка блощична  Додаток 

II 

ЧКУ – не 

оцінений 

Betula humilis Береза низька LC  ЧКУ – NT 

Botrychium lunaria Гронянка півмісяцева   ЧКУ – VU 

Carex davalliana Осока Девелла LC  ЧКУ – VU 

Carex umbrosa Осока затінкова LC  ЧКУ – не 

оцінений 

Cephalanthera 

rubra 

Булатка червона   ЧКУ – не 

оцінений 
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Наукова назва Назва 

українською 

IUCN 

Red 

List 

CITES 

 

Інший 

статус 

Cladium mariscus Меч-трава болотна LC  ЧКУ – VU 

Cypripedium 

calceolus 

Зозулині черевички 

справжні 

LC Додаток 

II 

ЧКУ – VU 

Dactylorhiza 

fuchsii 

Зозульки Фукса  Додаток 

II 

ЧКУ – не 

оцінений 

Dactylorhiza 

incarnata 

Зозульки м'ясочервоні  Додаток 

II 

ЧКУ – VU 

Dactylorhiza 

maculata 

Зозульки плямисті  Додаток 

II 

ЧКУ – VU 

Dactylorhiza 

majalis 

Зозульки травневі  Додаток 

II 

ЧКУ – NT 

Drosera anglica Росичка англійська   ЧКУ – VU 

Drosera 

intermedia 

Росичка середня   ЧКУ – VU 

Epipactis 

atrorubens 

Коручка темно-червона  Додаток 

II 

ЧКУ – VU 

Epipactis palustris Коручка болотна LC Додаток 

II 

ЧКУ – VU 

Lilium martagon Лілія лісова   ЧКУ – не 

оцінений  

Liparis loeselii Жировик Льозеля  Додаток 

II 

ЧКУ – VU 

Lycopodiella 

inundata 

Плаунець заплавний LC  ЧКУ – VU 

Lycopodium 

annotinum 

Плаун річний   ЧКУ – VU 

Neottia nidus-avis Гніздівка звичайна LC  ЧКУ – не 

оцінений 

Neottia ovata Зозулині сльози 

яйцеподібні 

  ЧКУ – не 

оцінений 

Pinguicula 

vulgaris 

Товстянка звичайна   ЧКУ – VU 

Platanthera bifolia Любка дволиста  Додаток 

II 

ЧКУ – не 

оцінений 

Salix lapponum Верба лапландська   ЧКУ – VU 

Scheuchzeria 

palustris 

Шейхцерія болотна   ЧКУ – VU 

Vaccinium 

microcarpum 

Журавлина дрібноплода   ЧКУ – VU 

 

Примітки: IUCN Red List – Червоний список Міжнародної Спілки Охорони 

природи; Категорії ЧС МСОП: VU – Уразливий, NT – Близький до загрозливого, 

LC – Найменший ризик; CITES – Вашингтонська конвенція, ЧКУ – Червона книга 

України. 
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Види тварин, присутність яких пов’язана з міжнародним значенням 

території 

 
Наукова назва Назва 

українською 

Розмір 

популяці

ї 

Період 

досліджен

ь 

популяцій 

IUC

N 

Red 

List 

CITES 

Додато

к I 

CMS 

Додато

к I 

Інший 

статус 

Птахи (Aves) Хребетні (Chordata) 

Acrocephalus 

paludicola 

Очеретянка 

прудка 

60 2012-

2018 

VU  + ЧКУ – 

EN 

Anas acuta Шилохвіст 30 2012-

2018 

LC   Додаток 

II Берн. 

конв.,  

Додаток 

II CMS 

Anas clypeata Широконіск

а 

100 2012-

2018 

    

Anas crecca Чирянка 

мала 

220 2012-

2018 

LC    

Anas penelope Свищ 5000 2012-

2018 

    

Anas 

platyrhynchos 

Крижень 3500 2012-

2018 

LC    

Anas 

querquedula 

Чирянка 

велика 

1200 2012-

2018 

    

Anas strepera Нерозень 140 2012-

2018 

   ЧКУ –

NT 

Anser albifrons Гуска 

білолоба 

7000 2012-

2018 

LC    

Anser anser Гуска сіра 1200 2012-

2018 

LC    

Anser 

erythropus 

Гуска мала 6 2012-

2018 

VU  + ЧКУ –

VU 

Anser fabalis Гуменник  2012-

2018 

LC    

Aquila 

pomarina 

Підорлик 

малий 

3 2012-

2018 

   ЧКУ –

NT 

Ardea alba 

(Egretta alba) 

Чепура 

велика 

140 2012-

2018 

LC   Додаток 

II Берн. 

конв. 

Ardea cinerea Чапля сіра 320 2012-

2018 

LC    

Asio flammeus Сова 

болотяна 

8 2012-

2018 

LC   ЧКУ –

NT 

Aythya ferina Попелюх 1800 2012-

2018 

VU    
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Наукова назва Назва 

українською 

Розмір 

популяці

ї 

Період 

досліджен

ь 

популяцій 

IUC

N 

Red 

List 

CITES 

Додато

к I 

CMS 

Додато

к I 

Інший 

статус 

Aythya fuligula Чернь 

чубата 

700 2012-

2018 

LC    

Aythya nyroca Чернь 

білоока 

20 2012-

2018 

NT  + ЧКУ –

VU 

Botaurus 

stellaris 

Бугай 120 2012-

2018 

LC   Додаток 

II Берн. 

конв. 

Bubo bubo Пугач 8 2012-

2018 

LC   ЧКУ –

NT 

Bucephala 

clangula 

Гоголь 1200 2012-

2018 

LC   ЧКУ –

NT 

Charadrius 

hiaticula 

Пісочник 

великий 

2 2012-

2018 

LC   ЧКУ –

NT 

Chlidonias 

hybrida 

Крячок 

білощокий 

30 2012-

2018 

LC   Додаток 

II Берн. 

конв. 

Chlidonias 

leucopterus 

Крячок 

білокрилий 

700 2012-

2018 

LC   Додаток 

II Берн. 

конв. 

Chlidonias 

niger 

Крячок 

чорний 

120 2012-

2018 

LC   Додаток 

II Берн. 

конв. 

Chroicocephalu

s 

ridibundus 

(Larus 

ridibundus) 

Мартин 

звичайний 

1500 2012-

2018 

    

Ciconia ciconia Лелека 

білий 

700 2012-

2018 

LC   Додаток 

II Берн. 

конв. 

Ciconia nigra Лелека 

чорний 

90 2012-

2018 

LC   ЧКУ –

NT, 

Додаток 

II Берн. 

конв. 

Circaetus 

gallicus 

Змієїд 2 2012-

2018 

LC   ЧКУ –

NT 

Circus cyaneus Лунь 

польовий 

10 2012-

2018 

LC   ЧКУ –

NT 

Circus 

pygargus 

Лунь 

лучний 

10 2012-

2018 

LC   ЧКУ –

VU 

Crex crex Деркач 120 2012-

2018 

LC   Додаток 

II Берн. 

конв. 
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Наукова назва Назва 

українською 

Розмір 

популяці

ї 

Період 

досліджен

ь 

популяцій 

IUC

N 

Red 

List 

CITES 

Додато

к I 

CMS 

Додато

к I 

Інший 

статус 

Cyanistes 

cyanus 

Синиця біла 20 2012-

2018 

LC   ЧКУ –

NT 

Cygnus cygnus Лебідь-

кликун 

10 2012-

2018 

LC   Додаток 

II Берн. 

конв. 

Cygnus olor Лебідь-

шипун 

220 2012-

2018 

LC    

Falco cherrug Балабан 1 2012-

2018 

EN   ЧКУ –

VU 

Fulica atra Лиска 7500 2012-

2018 

LC    

Gallinago 

gallinago 

Баранець 

звичайний 

120 2012-

2018 

LC    

Gallinago 

media 

Баранець 

великий 

12 2012-

2018 

NT   ЧКУ –

EN, 

Додаток 

II Берн. 

конв. 

Gavia arctica Гагара 

чорношия 

40 2012-

2018 

 LC  Додаток 

II Берн. 

конв. 

Grus grus Журавель 

сірий 

1200 2012-

2018 

  LC ЧКУ –

NT 

Haematopus 

ostralegus 

Кулик-

сорока 

2 2012-

2018 

NT   ЧКУ –

VU 

Haliaeetus 

albicilla 

Орлан-

білохвіст 

2 2012-

2018 

LC + + ЧКУ –

EN 

Ixobrychus 

minutus 

Бугайчик 40 2012-

2018 

LC   Додаток 

II Берн. 

конв. 

Lanius 

excubitor 

Сорокопуд 

сірий 

20 2012-

2018 

LC   ЧКУ –

NT 

Larus 

cachinnans 

Мартин 

жовтоногий 

200 2012-

2018 

LC    

Larus minutus Мартин 

малий 

15 2012-

2018 

   ЧКУ –

NT 

Limosa limosa Грицик 

великий 

100 2012-

2018 

NT    

Lyrurus tetrix Тетерук 30 2012-

2018 

LC   ЧКУ –

EN 

Mergus 

merganser 

Крех 

великий 

1800 2012-

2018 

LC    

Numenius 

arquata 

Кульон 

великий 

45 2012-

2018 

NT   ЧКУ –

EN 
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Наукова назва Назва 

українською 

Розмір 

популяці

ї 

Період 

досліджен

ь 

популяцій 

IUC

N 

Red 

List 

CITES 

Додато

к I 

CMS 

Додато

к I 

Інший 

статус 

Pandion 

haliaetus 

Скопа 2 2012-

2018 

LC   ЧКУ –

EN 

Philomachus 

pugnax 

Брижач 800 2012-

2018 

    

Podiceps 

cristatus 

Пірникоза 

велика 

400 2012-

2018 

LC    

Podiceps 

grisegena 

Пірникоза 

сірощока 

20 2012-

2018 

LC   Додаток 

II Берн. 

конв. 

Podiceps 

nigricollis 

Пірникоза 

чорношия 

20 2012-

2018 

LC   Додаток 

II Берн. 

конв. 

Porzana parva Погонич 

малий 

80 2012-

2018 

   Додаток 

II Берн. 

конв. 

Scolopax 

rusticola 

Слуква 220 2012-

2018 

LC    

Sterna hirundo Крячок 

річковий 

120 2012-

2018 

LC    

Sternula 

albifrons 

(Sterna 

albifrons) 

Крячок 

малий 

80 2012-

2018 

LC   ЧКУ –

NT 

Tachybaptus 

ruficollis 

(Podiceps 

ruficollis) 

Пірникоза 

мала 

40 2012-

2018 

LC   Додаток 

II Берн. 

конв. 

Tetrastes 

bonasia 

Орябок  40 2012-

2018 

   ЧКУ –

VU 

Tringa glareola Коловодник 

болотяний 

800 2012-

2018 

LC   Додаток 

II Берн. 

конв. 

Tringa 

ochropus 

Коловодник 

лісовий 

120 2012-

2018 

LC   Додаток 

II Берн. 

конв. 

Tringa totanus Коловодник 

звичайний 

120 2012-

2018 

LC    

Vanellus 

vanellus 

Чайка 300 2012-

2018 

NT    

Інші 

Земноводні (Amphibia) 

Epidalea 

calamita 

(Bufo calamita) 

Ропуха 

очеретяна 

 

 

 2012-

2018 

LC   ЧКУ –

VU 
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Наукова назва Назва 

українською 

Розмір 

популяці

ї 

Період 

досліджен

ь 

популяцій 

IUC

N 

Red 

List 

CITES 

Додато

к I 

CMS 

Додато

к I 

Інший 

статус 

Плазуни (Reptilia) 

Coronella 

austriaca 

Мідянка 

звичайна 

 2012-

2018 

LC   ЧКУ – 

VU 

Ссавці (Mammalia) 

Barbastella 

barbastellus 

Широковух 

звичайний 

  NT   ЧКУ – 

EN 

Lutra lutra Видра 

річкова 

 2012-

2018 

 +  ЧКУ – 

NE 

Mustela 

erminea 

Горностай      ЧКУ – 

не 

оцінени

й 

Myotis 

dasycneme 

Нічниця 

ставкова 

 2012-

2018 

NT   ЧКУ – 

EN 

Neomys 

anomalus 

Рясоніжка 

мала 

 2012-

2018 

LC   ЧКУ – 

NT 

 
Примітки: IUCN Red List – Червоний список Міжнародної Спілки Охорони природи; Категорії ЧС 

МСОП: EN – Під загрозою вимирання, VU – Уразливий, NT – Близький до загрозливого, LC – Найменший 

ризик; CITES – Вашингтонська конвенція, CMS – Боннська конвенція, ЧКУ – Червона книга України. 

 

На території зареєстровано 365 видів хребетних тварин, у тому числі 33 види 

кісткових риб, 13 видів амфібій, 7 видів плазунів, 253 види птахів, 59 видів ссавців. 

Серед них 77 видів занесено до Червоної книги України. Разом кількість 

водоплавних птахів, що гніздяться на території, становить 6 000-10 000 пар. Птахи, 

які використовують цей сайт для линьки або міграції, становлять 40 000-41 000 

осіб. Гніздові види включають Podiceps cristatus (380-400 пар), Botaurus stellaris 

(18-25 пар), Ardea cinerea (70-100 пар), Cygnus olor (10-15 пар), Anser anser (35-45 

пар), Anas platyrhynchos (400-500 пар), Aythya ferina (240-260 пар), A. nyroca (2-3 

пар), Fulica atra (800-1000 пар), Numenius arquata (2-5 пар), Larus ridibundus (100-

120 пар), L. cachinnans (200-220 пар), Acrocephalus paludicola (25-35 пар). Найбільш 

численні види в сезонних скупченнях – це Fulica atra, Anas platyrhynchos, A. 

penelope, Aythya ferina, Anser albifrons, Anser anser, Larus ridibundus, Vanellus 

vanellus, Tringa totanus, T. glareola, Philomachus pugnax, Calidris sp. тощо. 

Рідкісні, занесені до червоних списків види птахів в районі Шацьких озер у 

різні пори року представлені Ciconia nigra, Cygnus bewickii, Bucephala clangula, 
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Somateria mollissima, Oxyura leucocephala, Mergus serrator, Grus grus, Pandion 

haliaetus, Circus cyaneus, Haliaeetus albicilla, Aquila chrysaetos, A. romarina, A. 

clanga, Circaetus gallicus, Falco peregrinus, Himantopus himantopus, Haematopus 

ostralegus, Tringa stagnatilis, Numenius phaeopus, Hydroprogne caspia, Bubo bubo, 

Lanius excubitor, Acrocephalus paludicola. Інші рідкісні види птахів, занесені до 

Червоної книги України, не реєструються щорічно і є рідкісними перелітними або 

випадковими відвідувачами. 

Екологічні угруповання, присутність яких пов’язана з міжнародним 

значенням об’єкта 

 

Назва екологічного 

угруповання 

Угрупованн

я відповідає 

критерію 2? 

Опис Обґрунтування 

С1.1: Permanent oligotrophic 

lakes, ponds and pools 

Постійні оліготрофні озера, 

ставки та водойми 

+ За кількома 

критеріями озеро 

Світязь відповідає 

цьому типу 

угруповань  

Resolution 4 of the 

Bern Convention 

(1996). 

C1.2: Permanent mesotrophic 

lakes, ponds and pools  

Постійні мезотрофні озера, 

ставки та водойми 

C1.222: Floating Hydrocharis 

morsus-ranae rafts 

Вільноплаваючі скупчення 

Hydrocharis morsus-ranae 

+ Зустрічаються в 

межах 

мезотрофних озер  

Resolution 4 of the 

Bern Convention 

(1996). 

C1.223: Floating Stratiloides 

aloides rafts 

Вільноплаваючі скупчення 

Stratiloides aloides 

+ Зустрічаються в 

межах 

мезотрофних озер 

Resolution 4 of the 

Bern Convention 

(1996). 

C1.224: Floating Utricularia 

australis and Utricularia 

vulgaris colonies 

Вільноплаваючі колонії 

Utricularia australis та 

Utricularia vulgaris 

+ Зустрічаються в 

межах заболочених 

боліт і 

мезотрофних озер 

Resolution 4 of the 

Bern Convention 

(1996). 

С1.226: Floating Aldrovanda 

vesiculosa communities 

Вільноплаваючі 

угруповання Aldrovanda 

vesiculosa 

+ Зустрічаються в 

межах деяких озер  

Resolution 4 of the 

Bern Convention 

(1996). 

C1.25: Charophyte submerged 

carpets in mesotrophic 

waterbodie 

+ Зустрічаються в 

межах 

мезотрофних озер з 

Resolution 4 of the 

Bern Convention 

(1996). 
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Занурені килимки харофітів 

у мезотрофних водоймах 

низькою 

швидкістю течії  

C1.3: Permanent eutrophic 

lakes, ponds and pools  

Постійні евтрофні озера, 

ставки і водойми 

C1.3413: Hottonia palustris 

beds in shallow water 

Зарості нка Hottonia 

palustris мілководдях 

+ Зустрічаються в 

затоплених 

мікрозаглибленнях  

Resolution 4 of the 

Bern Convention 

(1996). 

D2: Valleymires, poor fens 

and transitionmires  

Долинні трясовини, бідні 

низинні болота та перехідні 

трясовини 

D2.3: Transition mires and 

quaking bogs 

Перехідні трясовини та 

сплавини 

+ Зустрічаються в 

затоплених 

мікрозаглибленнях 

Resolution 4 of the 

Bern Convention 

(1996). 

D4: Base-rich fens and 

calcareous springmires  

Багаті на основи низинні 

болота і карбонатні 

джерельні трясовини 

D4.1: Rich fens, including 

eutrophic tall-herb fens and 

calcareous flushe 

Багаті низинні болота, в 

тому числі евтрофні 

високотравні низинні болота 

і карбонатні флеші та мочарі 

+ Зустрічаються на 

болотистих 

ділянках між 

озерами  

Resolution 4 of the 

Bern Convention 

(1996). 

D5: Sedge and reedbeds, 

normallywithout free-standing 

water  

Осоки та зарості очерету, 

переважно без застою води 

D5.2: Beds of large sedges 

normallywithout free-standing 

water  

Зарості крупних осок, 

переважно без застою води 

+ Зустрічаються на 

болотах  

Resolution 4 of the 

Bern Convention 

(1996). 

E1.1: Inland sand and rock 

with open vegetation  

Континентальні піски та 

скелі з розрідженою 

рослинністю 

Е1.12: Euro-Siberian pioneer 

calcareous sand swards 

+ Зустрічаються на 

піщаних дюнах – 

на 

мікропідвищеннях 

серед боліт та лук  

Resolution 4 of the 

Bern Convention 

(1996). 



42 

 

Євро-сибірські піонерні 

угруповання на карбонатних 

пісках 

Е2.1: Mesic grasslands + Зустрічаються на 

берегах озер та по 

краях боліт  

Resolution 4 of the 

Bern Convention 

(1996). 

Е3.4: Moist or wet eutrophic 

and mesotrophic grassland 

Мокрі або вологі евтрофні і 

мезотрофні луки 

+ Зустрічаються на 

берегах озер та по 

краях боліт 

Resolution 4 of the 

Bern Convention 

(1996). 

F9: Riverine and fen scrubs 

Прирічкові та болотні 

чагарники 

F9.1: Riverine scrub 

Прирічкові чагарники 

+ Зустрічаються 

уздовж деяких озер  

Resolution 4 of the 

Bern Convention 

(1996). 

Х: Habitat complexes 

Комплекси оселищ 

Х35: Inland sand dunes 

Континентальні піщані 

дюни 

+ Зустрічаються 

серед 

мікропідвищень  

Resolution 4 of the 

Bern Convention 

(1996). 

 

1.3.2.4 Екологічний характер 

Сайт є частиною унікального озерного комплексу. Існує велика 

різноманітність ландшафтів та місць проживання, а саме: озера, річки, канали, 

болота, луки, ліси тощо. Унікальність цього Сайту полягає в тому, що він 

розташований між водозбірними басейнами двох морів. Одна частина стоку води 

входить до басейну Балтійського моря, а інша – до басейну Чорного моря.  

Озера на об’єкті різного походження. Так, озера Світязь, Пулемецьке та 

Кримне мають карстове походження, а Пісочне, Люцимер та Перемут – це 

порожнини в крейдяних відкладах, вкриті карстом. Найбільші озера серед них – 

Світязь (2519 га, глибина 58 м), Пулемецьке (1588 га, глибина 19 м) та Люцимер 

(430 га, глибина 11 м). Озеро Велике Чорне має льодовикове походження, про що 

свідчить морена на його дні. На ділянках мікродепресій виникли озера реліктового 

походження (наприклад, озеро Озерце). Хімічний склад води в основному містить 

гідрокарбонати – кальцієві, м’які, часто з великою домішкою заліза. Така вода 

найкраще підходить для організації централізованого водопостачання домашнього 

споживання. Особливістю водно-болотного угіддя є те, що в гідрологічному плані 
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воно практично не залежить від поверхневого стоку прилеглих річок Прип’ять та 

Західний Буг. Вплив на рівень води та чистоту води в озерах залежить від 

діяльності людини (меліорація, сільське господарство, використання мінеральних 

добрив, забруднення від домогосподарств, окремих підприємств та рекреантів). 

Водно-болотні угіддя вкриті 50% лісових площ, 14,3% луків, 4% боліт та 14,2% 

відкритих вод. Ліси поширені нерівномірно, однак найбільші суцільні насадження 

обмежені периметром водно-болотного угіддя. Прогини між озерами зайняті 

евтрофними і мезотрофними болотами, оліготрофними рідко. Значна частина боліт 

осушена, частина евтрофних боліт була перетворена на торф’яні луки. Лучна 

рослинність обмежена околицями озер та берегами річок. 

У районі Шацьких озер випадає близько 600 мм опадів на рік. Температурний 

режим один з найвищих в області – середньорічна температура в районі озера 

Світязь +7,5°С. За період 2015-2017 рр. більшість Шацьких озер відчули зниження 

рівня води на 30-50 см (у середньому близько 30 см). У той час вода відступила від 

берега на 20-30 метрів, а місцями навіть більше, оголюючи дно мілководдя озера. 

Однак у 2018 р. зниження рівня води в озерах переважно не перевищувала 25-35 

см. 

Шацькі озера мають велике рекреаційне значення. Поруч із ними 

розташовані лікувально-курортні заклади. Озера Світязь, Пісочне, Пулемецьке, 

Люцимер, Соминець, Кримне, Велике Чорне та прилеглі до них, переважно вкриті 

лісом території, багаті на рекреаційні ресурси. Це такі традиційні місця масового 

організованого відпочинку, які найбільш схильні до урбанізації. 

1.3.2.5 Типи водно-болотних угідь у ВБУ «Шацькі озера» 

Внутрішні водно-болотні угіддя 
Типи водно-болотних угідь 

(код і назва) 

Місцева 

назва 

Рейтинг 

протяжності 

(1:найбільший – 

4:найменший) 

Площа (га) 

типуводно-

болотного 

угіддя 

Обґрунтування 

критерію 1 

 

Прісна вода > Проточна 

вода >> М: Постійно 

річки/потоки/струмки 

 4 0.5 Репрезентативні 
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Типи водно-болотних угідь 

(код і назва) 

Місцева 

назва 

Рейтинг 

протяжності 

(1:найбільший – 

4:найменший) 

Площа (га) 

типуводно-

болотного 

угіддя 

Обґрунтування 

критерію 1 

 

Прісноводні> Озера та 

басейни>> О: Постійні 

прісноводні озера 

 1 6338.9 Репрезентативні 

Прісноводні> Озера та 

басейни >> Tp: Постійні 

прісноводні 

болота/басейни 

 2 1977.3 Репрезентативні 

Прісна вода > Болота на 

неорганічних грунтах >> 

W: Переважають 

xагарникові водно-болотні 

угіддя 

 3 81.9 Репрезентативні 

 

Рукотворні водно-болотні угіддя 

Типи водно-

болотних угідь 

(код і назва) 

Місцева назва Рейтинг 

протяжності 

(1:найбільший 

– 

4:найменший) 

Площа (га) 

типуводно-

болотного 

угіддя 

Обґрунтування 

критерію 1 

 

9: Канали та 

дренажні 

канали або 

канави 

 3 161.7  

 

Інші не заболочені біотопи 

Інші не заболочені місця проживання в 

межах Сайту 

Площа (га), якщо відомо 

 

Ліси 14917.6 

Сільськогосподарські угіддя 7831.6 

Поселення 1343.2 

Автомагістралі 183 

Піски 14.3 

 

1.3.2.5.1 Фізичні компоненти 

Кліматичний регіон Субрегіон 

D: Вологий середніх широт клімат з 

холодними зимами 

Dfb: Вологий континентальний (Вологий з 

суворою зимою, без сухості, тепле літо) 

 

Територія Сайту відноситься до західної частини Атлантичного 

континентального регіону з помірно вологим і теплим літом, м’якою зимою з 

крижаним покривом на водоймах, що триває від кількох тижнів до трьох місяців; 
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значними опадами (близько 600 мм на рік). Західне розташування Сайту сприяє 

проникненню океанічних і полярних повітряних мас та місцевих факторів, що 

відповідають за формування клімату, зокрема, низинність території та численні 

озера сприяють розвитку мікрокліматичних умов, характерних для озер. Таким 

чином, клімат тут нагадує помірний океанічний клімат Західної Європи. Радіаційні 

умови визначають температурний та вологовий режими, які мають значний вплив 

на характер процесів, що відповідають за формування рельєфу. Період активного 

росту рослин починається в третій декаді квітня і триває до кінця вересня. 

Геоморффологічний склад 

а) Мінімальна висота над рівнем моря – 158 м 

а) Максимальна висота над рівнем моря – 189 м 

За геоморфологічним складом територія водно-болотного угіддя є алювійно-

моренною або акумулятивною низовиною, розташованою в межах вододілу 

Балтійського та Чорного моря. Водно-болотне угіддя перетинає межа 

Європейського вододілу, що розділяє басейни Прип’яті (річка Дніпро) та Західного 

Бугу і визначає тут межу поширення багатьох видів рослин і тварин. У геологічній 

будові виділяють кілька шарів: кристалічний щит, Шацький вигин юрського та 

крейдяного періодів та відклади доби плазунів. Найбільше поширюється 

верхньокрейдових відкладень.  

Водний режим 

В останні роки (2015-2017) рівень води в озерах знизився на 0,2-0,8 м, у 2018 

році рівень води частково стабілізувався. Основними гідрологічними джерелами, 

що живлять озера, є атмосферні опади, обмежений приплив води та стік з прилеглої 

території. Витрати зумовлені випаровуванням з поверхні води, поверхневим і 

підземним дренажем. Дані про річний водний баланс озера Світязь представлений 

Г. Процем (1988): опади – 76%, затримані води – 18%, стік з прилеглої території – 

6%; втрати: випаровування – 73%, поверхневий дренаж – 26%, підземне 

водопостачання – 1%. Однак різні форми можуть мати свої особливості 

формування водного балансу через різницю геології, погодних умов тощо. 
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Осадовий режим 

Озера ділянки не з’єднані з річками, а лише з’єднані деякими системами 

каналів і канав, які не забезпечують значний вплив з точки зору відкладень. 

(ECD) Помутніння та колір води. Вода зазвичай жовтувата, зазвичай прозора 

та прозора у більшості озер. В озері Світязь дно видно згори. 

(ECD) Температура води. Найвища температура води в липні +24-25 °С 

1.3.2.6 Екосистемні послуги 

Надання послуг 

Екосистемні послуги Приклади Важливість/Обсяг/Значення 

Їжа для людей Продукти харчування для 

людей (наприклад, риба, 

молюски, зерно) 

Середній 

Прісна вода Питна вода для людей 

та/або худоби 

Середній 

Водно-болотні нехарчові 

продукти 

Корм для худоби Середній 

Водно-болотні 

непродовольчі товари 

Паливо, 

деревина/волокно 

Низький 

Водно-болотні 

непродовольчі товари 

Очерет і волокно Низький 

 

 

 

Регулюючі послуги 

Екосистемні послуги Приклади Важливість 

/Обсяг/Значення 

Технічне обслуговування 

гідрологічних режимів 

Підживлення підземних вод і 

розподіл 

Високий 

Регулювання клімату Регулювання місцевого 

клімату/буферизація змін 

Середній 

Зменшення небезпеки Боротьба з повенями, 

зберігання паводків 

Низький 
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Культурні послуги 

Екосистемні послуги Приклади Важливість/ 

Обсяг/Значення 

Відпочинок та туризм Пікніки, прогулянки, гастролі Високий 

Відпочинок та туризм Рекреаційне полювання та 

риболовля 

Низький 

Духовні та надихаючі Сучасне культурне значення, в 

тому числі для мистецтва та 

творчого натхнення, і в тому 

числі цінності існування 

Середній 

Духовні та надихаючі Культурна спадщина (історична 

та археологічна) 

Середній 

Духовні та надихаючі Духовне та релігійне значення Середній 

Науково-освітні Виховна діяльність та 

можливості 

Середній 

Науково-просвітницькі Важливі знання системи, 

значення для дослідження 

(наукова довідкова область або 

сайт) 

Високий 

Науково-просвітницькі Основний науковий сайт Високий 

 

Допоміжні послуги 

Екосистемні послуги Приклади Важливість 

/Обсяг/Значення 

Біорізноманіття Підтримує різноманітність усіх 

форм життя, включаючи рослини, 

тварин і мікроорганізми, гени, які 

вони містять, і екосистеми, яких 

вони складають частину 

Високий 

Грунтоутворення  Накопичення органічної матерії Низький 

Кругообіг поживних 

речовин 

Зберігання вуглецю/секвестр Середній 

У межах сайту: 50 000 

За межами сайту: 100 000  
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1.3.2.7 Загрози екологічному характеру та відповіді на них (управління) 

Фактори (фактичні чи ймовірні), що негативно впливають на екологічний 

характер ВБУ 

Людські поселення (несільськогосподарські) 

Регулювання води 

Сільське господарство та аквакультура 

Видобуток енергії та видобуток корисних копалин 

Транспортні та службові коридори 

Використання біологічних ресурсів 

Людські вторгнення та порушення 

Природні модифікації системи 

Інвазивні та інші проблемні види та гени 

Забруднення 

Зміна клімату та сувора погода 

Обміління водойм через зменшення кількості опадів протягом останніх 4 

років (спостерігається переважно з кінця межені до кінця осені). Основні загрози 

для рослин, включаючи рідкісні види на водно-болотних угіддях, включають певну 

зміну режиму використання землі, особливо на болотах та луках. Значна частина 

сіножатей та пасовищ уже не використовується. Оскільки рослинність майже не 

видаляється, велика частина торфовищ залишається порослою чагарниками. Тому 

в таких місцях зникають рідкісні види рослин та місця проживання тварин. Все 

більше приватних будинків з’являється на сільськогосподарських угіддях та 

прилеглих озерах, що також негативно впливає на рослинність, насамперед на 

лучну рослинність. 

 

1.3.3 Угіддя у Смарагдовій мережі України 

Територія ВБУ у складі Шацького НПП входить до об’єкту Смарагдової 

мережі UA0000025 Shatskyi (Шацький) [13]. 
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1.3.4 Угіддя у природно-заповідному фонді 

ВБУ “Шацькі озера” є частиною території Шацького національного 

природного парку. 

Шацький НПП Державного агентства лісових ресурсів України знаходиться 

в північно-західній частині Волинської області на території Шацького 

адміністративного району. Земельні ділянки НПП на окремих відрізках межують: 

на північному заході та півночі – з Білоруссю, на заході – з Польщею, на сході – зі 

Старовижівським та на півдні – з Любомльським районами Волинської області. У 

більшості межі земельних ділянок парку пролягають по внутрішньо-районних 

господарських лініях розмежування. 

Шацький НПП був створений Постановою Ради Міністрів УРСР від 28 

грудня 1983 р. на площі 32515 га для збереження унікальних природних 

комплексів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, 

наукову, еколого-освітню та естетичну цінність.  

Парк було створено на базі державних ландшафтних заказників: «Озеро 

Кримне», «Озеро Пісочне», «Озеро Пулемецьке», «Озеро Світязь» (Шацькі озера), 

які були оголошені заказниками у 1974 році, а також зоологічної пам’ятки природи 

«Озеро Климівське», гідрологічних пам’яток природи «Болото Луки», «Болото 

Мелеване», «Болото Піддовге-Підкругле», що були оголошені пам’ятками у 1975 

році. 

Указом Президента України від 16 серпня 1999 року за № 992 площу парку 

було розширено до 48976,6 га, з яких 16166.6 га земель без вилучення, в т.ч. 11200 

га земель Шацького ДЛГ. Зокрема, додатково включено іхтіологічний заказник 

«Соминець» (46,0 га), лісові заказники місцевого значення «Ростанський» (14,6 га) 

та «Ялинник» (83,0 га), ботанічний заказник загальнодержавного значення 

«Втенський» (130,0 га) та 4 ботанічні пам’ятки природи місцевого значення, інші 

господарські лісові масиви. Тепер у постійному користуванні парку є 20856,0 га 

земель, лісів і вод (Проект, 2005). 

У 2002 році рішенням 17-ї сесії Бюро координаційного Комітету ЮНЕСКО 

МАБ парку було надано статус біосферного резервату «Шацький». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0
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У 2012 році за програмою ЮНЕСКО МАБ, створено міжнародний 

трилатеральний біосферний резерват «Західне Полісся», до складу якого увійшли 

біосферні резервати «Шацький» (Україна), «Західне Полісся» (Польща) та 

«Прибузьке Полісся» (Білорусь). 

Транскордонний біосферний резерват «Західне Полісся» у світовому вимірі 

слугуватиме одним з головних об`єктів збереження ландшафтного та біологічного 

різноманіття не тільки у межах Полісся, а й Центральної та Східної Європи. 

На території парку знаходиться 23 озера загальною площею близько 7 тис. га 

(одна з найбільш озерних груп Європи). Найбільші: Світязь (2622 га, глибиною 58.4 

м), Пулемецьке (1568 га), Луки (673 га), Люцимер (430 га). Вони розділяються 

Головним Європейським вододілом до басейнів Балтійського і Чорного морів. 

У 2008 році озеро Світязь визнано переможцем у номінації «7 природних 

чудес України». 

Згідно з Біогеографічним районуванням України територія Шацького НПП 

знаходиться у Верхньоприп’ятському біогеографічному районі 

Правобережнополіського округу Поліської підпровінції Прибалтійсько-

Білоруської провінції Широколистянолісової підзони Неморальної лісової зони. 

За геоботанічним районуванням територія Шацького поозер’я належить до 

Ратнівсько-Любешівського (Верхньоприп’ятського) району з переважанням 

соснових лісів чорницево-зеленомохових та евтрофних осокових боліт. 

Більшу частину парку займають ліси (27100 га 55,3%), луки (3600 га (7,3%), 

болота (1300 га (2,7%), водойми (6900 (14,1%). Орні землі, сади і дороги займають 

близько 20,6 % території. 

Mальовничі природні ландшафти, значна мозаїчність рослинного покриву, 

масиви лісу, численні озера із чистою та прозорою водою, а також характерний для 

даної місцевості м’який клімат, вирізняють цю територію високим рекреаційним 

потенціалом. 

Шацький парк є не тільки природоохоронним об’єктом, але й одночасно 

науково-дослідною установою, де науковим відділом парку разом з фахівцями 

інших наукових установ ведуться дослідження для забезпечення стабільності 
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екологічних процесів, оптимізації порушених природних екосистем, а також 

удосконалення рекреаційного використання території. 

1.3.5 Угіддя – ІВА територія 

ВБУ “Шацькі озера” є IBA територією UA001 Shats’ki lakes [14. 15. 16]. 

 

 
 

Шацькі озера Shats’ki lakes 

 

Країна/територія: Україна 

Критерії IBA: A1, A4i, A4iii, B1i, B2, B3 (2000) 

Площа: 32 850 га 

Опис сайту 

Озерна система з луками, облямована змішаним лісом, де переважає сосна Pinus. 

Ключове біорізноманіття 

Під час міграції тут зустрічається велика кількість водоплавних птахів (20-50 

тис.). 

Природоохоронний статус території 

Високий національний, Високий міжнародний 

32 515 га IBA, охоплених національним парком (Шацький, 32 515 га). 32 850 га 

IBA охоплено Рамсарським угіддям (Шацькі озера, 32 850 га). 

 

IBA Координати Область Площа Висота над рівнем моря 

28 51°33’N 23°49’E Волинська 32 850 га 162 м 189 м 
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Біотопи, що домінують, та їх співвідношення: 

Ліс (40%, широколистяний, хвойний, мішаний, заболочений); 

Трав’янисті угруповання (5%, пасовиська); 

Водно-болотяні угіддя (32%, озера, річки, болота, піщані пляжі, зарослі водно- болотяної 

рослинності); 

Штучний ландшафт (23%, сільгоспугіддя, забудова). 

Типи землекористування, що домінують, та їх співвідношення: 

Сільське господарство (20%); 

Лісове господарство (43%); 

Охоронний статус (19%); 

Зони відпочинку (10%); 

Забудова (8%). 

Чинники негативного впливу на сучасний стан популяцій птахів та 

екологічну цінність території: 

Інтенсифікація ведення сільського господарства (В); 

Риболовля (С); 

Промислова рубка лісу (А); 

Осушувальна меліорація (А); 

Заготівля дров (В); 

Розширення площ забудови (у т. ч. дачної) (В); 

Рекреаційне навантаження (В). 

Національний природоохоронний статус території: 

Високий. 

Міжнародний природоохоронний статус території: 

Високий. 

Опис території: 

Cистема прісних озер карстового походження, оточених луками та лісами. 

Найбільш поширеними є формації соснових, дубово-соснових, вільхових та 

березових лісів. Серед лучної рослинності переважають торфові луки 

дрібноосокових та крупнозлакових асоціацій. На території налічується 23 озера. 

Види, життєдіяльність яких підтримує територія: 

Вид Чисельність Статус Критерії 

Бугай Botaurus stellaris 80 пар В В2 

Гуменник Anser fabulis 2 000 ос. Р Bli 

Гуска сіра Anser anser 350 ос. N Bli 

Попелюх Aythya ferina 100 – 150 пар В ВЗ 

Попелюх Aythya ferina 5 000 –10 000 ос. Р Bli 

Чернь білоока Avthya nyroca 5 – 7 пар В А1 

Лунь лучний Circus pygargus 4 – 5 пар В ВЗ 
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Вид Чисельність Статус Критерії 

Підорлик малий Aquila ротагіпа 2 – 3 пари В В2 

Погонич малий Porzana parva 50 – 70 пар В ВЗ 

Деркач Сrех crex 15 – 20 самців В А1 

Журавель сірий Grus grus 2 000 – 3 000 ос. Р A4i, Bli 

Пугач Bubo bubo 2 – 3 пари R В2 

Сова болотяна Asio flammeus 2 – 4 пари В В2 

Очеретянка прудка Acrocephaus paludicola 

paludicola 

40 – 60 самців В AI, В2 

 

Природоохоронні об’єкти, що існують в межах ІВА території: 

Рамсарське угіддя «Шацькі озера» (32 850 га); 

Шацький національний парк (32 515 га). 

Заходи, яких потрібно вжити з мстою збереження екологічної цінності 

території: 

Спеціальних додаткових заходів з охорони не потребує. 

І. Горбань 

М. Химии 

В. Матейчик  

 

1.3.6 Результати досліджень ВБУ 

1.3.6.1 Особливості гідрогеологічних умов  

Особливості геологічної будови 

Карст. Вся територія ВБУ закарстована. З карти поверхні верхньокрейдяних 

відкладів видно, що в прарельєфі чітко виділяється глибока долина, паралельна 

сучасній течії р.Прип’ять, з перепадом відміток понад 60 м (від 165 м на території 

парку до 100 м по лінії н.п. Мельники – Чорники). Цю долину в якійсь мірі 

повторює р. Рита до її крутого повороту на північ. Цим напевно і було зумовлене 

формування карсту на південному підвищеному водозборі, що тяжіє до прадолини. 

Наступні льодовикові процеси знівелювали рельєф і припинили карстоутворення. 

На ділянках високого залягання верхньої крейди зафіксовані явища карстово-

ерозійного процесу, який наявний у зоні інтенсивної тріщинуватості осадів, 

спричиненої неотектонічними рухами. За інженерно-геологічними показниками 
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крейдяні породи нестійкі по відношенню до гідродинамічних процесів, про що 

свідчить більшість озер даного району, які приурочені до карстових провалів або 

суфозійних депресій у крейдяних породах, обумовлених гідродинамічною 

активністю підземних і поверхневих вод у післякрейдяний період. Це 

підтверджується тим, що сучасний базис ерозії не може забезпечити і глибину 

карстових озер до 60 м (оз. Світязь). Такий базис наявний у рельєфі поверхні 

верхньокрейдяних відкладів і пов’язаний з прадавніми долинами стоку, глибина 

яких, відносно підвищених ділянок покрівлі крейди, до яких приурочені карстові 

озера, складає до 60 м і більше. Тому серйозний ризик надмірного 

водокористування із напірного горизонту – це водопониження та формування 

карсту в продуктивній обводненій товщі. Для цього явища до цього часу не 

визначено жодної закономірності його розвитку. Його прояви на поверхні можуть 

носити хаотичний характер і не залежати ані від потужності покривних порід, ані 

від їх літології, ані від характеру рельєфу крейдяних порід. На це вказують як 

воронки, так і розташування озер в угідді, які відносяться до озер карстового 

походження. Підземні водозбори набагато перевищують поверхневі, причому 

місце формування водоносного горизонту віддалене від місця розвантаження на 

десятки кілометрів. Основна ділянка живлення напірного водоносного горизонту 

розміщена в межах Волинської височини.  

Основні водоносні горизонти та комплекси, що використовуються з 

господарсько-побутовою метою  

Складність геологічної будови та строкатість літологічного складу порід 

зумовили велике розмаїття умов формування підземних вод у різних 

стратиграфічних комплексах, які створюють складну гідравлічну систему. 

Аналіз приведених даних свідчить про те, що основними горизонтами і 

комплексами зони активного водообміну на досліджуваній території є водоносні 

горизонти в четвертинних відкладах та водоносний комплекс у відкладах 

туронського ярусу верхньої крейди. Перший горизонт представлений ґрунтовими 

водами, а другий – напірними водами тріщинуватої зони мергельно-крейдяних 

порід.  
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− Водоносний горизонт алювіальних відкладів неоплейстоцену першої 

надзаплавної тераси Західного Бугу (аIРІІІ). Рівні ґрунтових вод знаходяться на 

глибинах від 2,0 м до 5,0 м на привододільних ділянках (вищих у рельєфі). 

Живлення водоносного горизонту здійснюється за рахунок інфільтрації 

атмосферних опадів, а також частково за рахунок перетоку залягаючих нижче 

напірних вод. Розвантаження вод відбувається в алювіальні відклади заплави р. 

Західний Буг. За хімічним складом води є гідрокарбонатно-кальцієвими з 

мінералізацією 0,5-0,8 г/дм³. Використовуються населенням для господарсько-

питного водопостачання.  

− Водоносний комплекс флювіогляціальних відкладів середнього 

неоплейстоцену (fРІІdn2). Рівні ґрунтових вод знаходяться на глибинах від 3,0 м до 

7,0 м. Живлення відбувається за рахунок атмосферних опадів, інколи шляхом 

перетоку напірних вод верхньокрейдових відкладів. Розвантаження вод 

відбувається в алювіальні відклади річкових долин Західного Бугу та Прип’яті, а 

також у болотні масиви. За хімічним складом води гідрокарбонатні кальцієві, 

кальцієво-магнієві. На окремих ділянках, що зазнали техногенного впливу, 

трапляються гідрокарбонатно-сульфатні та кальцієво-натрієві типи вод. 

Мінералізація становить 0,3-0,6 г/дм³. Використовуються населенням для 

господарсько-питного водопостачання.  

− Водоносний горизонт відкладів туронського-маастрихтського ярусів 

верхньої крейди (К2t-m). Потужність зони тріщинуватості від покрівлі відкладів 

змінюється від 10-40 м до 60-70 м, подекуди більше. Глибина залягання підземних 

вод від 11,5-25,0 м у долинах річок, до 60 м на вододілах. У межах тектонічних 

порушень потужність зони водообміну збільшується. Живлення відбувається за 

рахунок інфільтрації атмосферних опадів. Розвантаження вод відбувається до 

долини р. Прип’яті. Для крейдяно-мергельної товщі турону-маастрихту типовим є 

розвиток карстового процесу, особлива активність якого відзначається в межах 

тектонічних зон, а закриті карстові порожнини простежуються на різних глибинах. 

Райони розвитку карсту відзначаються різкими змінами водозбагачення крейдяно-

мергельних порід. 
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За хімічним складом води прісні, гідрокарбонатні кальцієві, кальцієво-

магнієві, з переважаючою мінералізацією 0,2-0,3 г/дм³, іноді 0,03-1,7 г/дм³. На 

окремих ділянках, де низька промитість порід крейдового горизонту та утруднений 

зв’язок із ґрунтовими або атмосферними водами, відзначається підвищений вміст 

заліза. Використовують як основне джерело господарсько-питного 

водопостачання. Модуль експлуатаційних запасів цього горизонту становить 2 

дм³/с/км². Водоносні горизонти і комплекси в межах вивчених глибин загалом 

відзначаються тісним гідравлічним взаємозв’язком, що підтверджується близьким 

положенням статичних рівнів і подібністю хімічного складу води.  

Сукупність кліматичних, геолого-геоморфологічних та інших чинників 

зумовлюють поповнення ґрунтових вод, тобто живлення останніх відбувається за 

рахунок атмосферних опадів шляхом інфільтрації і, дещо в меншій кількості, 

завдяки притоку поверхневих вод у період повеней та паводків. На окремих 

ділянках Поозер’я, де в озерах відсутня зона замулювання, живлення ґрунтових вод 

відбувається шляхом перетоку напірних вод верхньокрейдового водоносного 

горизонту. Відсутність у розрізі антропогенових відкладів, витриманих за площею 

і потужністю водотривких товщ, зумовлює тісний гідравлічний зв’язок водоносних 

горизонтів, пов’язаних із відкладами різного генезису та віку. У цих умовах вплив 

антропогенних чинників безпосередньо відобразиться на стані всього водного 

комплексу території, включаючи напірні, ґрунтові і поверхневі води. Особливо цей 

вплив небезпечний для озер карстового походження, осушувальних систем, що 

мають відкриті канали і зв’язок з зонами підвищеної водопровідності.  

Напрямок стоку підземних вод  

Аналіз результатів гідрогеологічних досліджень, які проводились упродовж 

багатьох років, свідчить про те, що гідродинаміку регіону визначають, переважно, 

артезіанські води водоносного комплексу у відкладах туронсько-маастрихтського 

ярусу верхньої крейди і частково напірні води тилігульського водоносного 

горизонту нижнього неоплейстоцену. Вони циркулюють у тріщинуватих породах 

мергельно-крейдяної товщі на глибинах 20-110 м. Ґрунтовий потік спрямований на 

північ до долини р. Муховець при середньому ухилі 0,0005. Озера, що знаходяться 
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на шляху транзитного потоку, в залежності від сезону року є або джерелами його 

підживлення, або місцевими областями часткового розвантаження. Загальні 

напрямки стоку ґрунтових вод визначають положення Головного Європейського 

вододілу, який входить на територію Шацького поозер’я в межах сіл Столенські 

Смоляри–Адамчуки і далі спрямовується на Світязькі Смоляри – селище Шацьк, 

уздовж шосейної дороги до широти с. Мельники, обминає східний берег оз. 

Пісочне і спрямовується до Білорусі. На сьогодні цей вододіл можна вважати 

умовним, оскільки на ділянці сіл Омеляне–Світязь прокопаний меліоративний 

канал, що з’єднує оз. Світязь із руслом витоків р. Прип’ять. Рух ґрунтових вод 

спрямований основними дренами згаданих річок. Підземні води туронського-

маастрихтського водоносного горизонту мають генералізований стік у північно-

західному напрямку до обрамлення Волино-Подільського артезіанського басейну. 

Інтенсивність підземного стоку згаданого горизонту залежить від гідравлічного 

похилу, який є незначним (до 0,001), ступеню дренованості території 

гідрографічною мережею та розчленованості рельєфу в сукупності з 

особливостями клімату. Значна роль у розвантаженні глибокозалягаючих 

підземних вод палеозойських відкладів та утворень венду належить тектонічним 

порушенням. Циркуляція підземних вод залежить від глибини розкриття 

тектонічних порушень. Це спричинює значну мінливість циркуляції підземних вод. 

Аналіз приведених геофільтраційних схем свідчить про те, що визначальний вплив 

на гідродинаміку досліджуваної території мають напірні води верхньої крейди та 

ґрунтові води антропогену.  

Рівні підземних вод  

На території Шацького НПП Інститутом водних проблем і меліорації НААН 

України у 2004 р. було закладено нову систему свердловин для спостереження за 

рівнем ґрунтових та підземних вод (всього 16 свердловин). 

У результаті аналізу динаміки рівнів ґрунтових вод встановлено загальну 

тенденцію до зниження рівнів ґрунтових вод та їхню сезонну динаміку із високими 

рівнями у зимово-весняний та мінімальними значеннями у літньо-осінній період. 

Зміна характеристик режиму рівня ґрунтових вод (амплітуда, глибина) відображає 



59 

 

сукупний результат експлуатації меліоративної системи і вплив кліматичних 

чинників. Середньобагаторічна амплітуда коливань рівнів ґрунтових вод складає 

0,8-1,6 м. Режим рівня ґрунтових вод на території Шацького поозер’я прямо 

залежить від опадів та температури повітря. Режим напірних вод на ділянках 

місцевих вододільних просторів п’єзометричні рівні знаходяться нижче рівнів 

ґрунтових вод, з боку яких йде постійне підживлення з напірного горизонту. На 

понижених заболочених ділянках зниження рівнів взаємозамінне по сезонах року 

при нульовому річному або багаторічному балансі. У приозерних западинах 

п’єзометричні рівні переважають над дзеркалом ґрунтових вод. Поверхневі, 

ґрунтові і підземні води тут тісно взаємопов’язані і вплив на ту чи іншу їхні частини 

викликає зміни стану всієї водної системи і через неї в абіотичних і біотичних 

елементах природного середовища. Напірна свердловина 19н. Максимальні рівні 

спостерігаються в лютому-березні, мінімальні в серпні. Найнижчий рівень (1,83 м) 

спостерігався у серпні 2015 р., що пов’язане із аномально високою температурою в 

цей період (+37,0 0 С). Найвищий (0,03 м) – у лютому 2017 р. У серпні 2018 р., 

незважаючи на достатню кількість опадів, зафіксована тенденція до зниження 

рівнів, що вказує на антропогенний вплив на водоносний комплекс. Середньорічна 

амплітуда коливань рівня становить 0,4-0,7 м. Напірна свердловина 4н. 

Максимальні рівні спостерігаються у березні-квітні, мінімальні – в серпні-

листопаді. Найнижчий рівень (2,37 м) спостерігався в серпні 2015 р., що пов’язане 

із аномально високою температурою в цей період (+37,0 С). Найвищий (0,26 м) – у 

грудні 2009 р. у порівнянні з ґрунтовими водами пікові рівні встановлюються на 

три місяці пізніше, однаковий пік підняття рівнів у грудні 2009 р., а коливання є 

синхронними. Середньорічна амплітуда коливань рівня становить 0,6-0,7 м. Різке 

зниження рівня ґрунтових вод спостерігається з 2010 р. З травня 2016 р., 

незважаючи на достатню кількість опадів, проявляються тенденції до зниження 

рівнів напірних вод. Напірна свердловина 12н. Максимальні рівні спостерігаються 

в березні, мінімальні – в грудні-січні та липні-серпні. Найнижчий рівень (1,87 м) 

спостерігався у липні 2019 р., найвищий (0,04 м) – у листопаді 2013 р. Порівняно із 

ґрунтовими водами максимальні рівні встановлюються на два місяці пізніше, а 
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мінімальні рівні на два місяці раніше, зафіксований однаковий пік підняття рівнів 

в січні 2015 р., коливання синхронні з 2014 р. Середньорічна амплітуда коливань 

рівня – 1,2-1,6 м. З 2014 р. зафіксовані тенденції мінімальних рівнів напірних вод в 

літній період (червень-серпень). 

За результатами аналізу динаміки напірних вод водоносного комплексу у 

відкладах туронсько-маастрихтського ярусів верхньої крейди відмічається 

достатньо виражене зимово-весняне підняття рівнів, яке сягає піку у березні. Спад 

рівнів напірних вод простежується в літньо-осінній період з мінімальними 

значеннями рівня води в серпні. Такий режим підземних вод відповідає реакції на 

кліматичні зміни, але з 2014 р. зафіксовані тенденції до збільшення амплітуди 

коливань рівнів, зменшення напірності свердловин та зниження рівнів в літній 

період, що вказує на збільшення водовідбору з водоносного комплексу.  

За даними, отриманими за спостереженнями в свердловинах 12н/13у, що 

знаходяться у прибережній зоні озера Світязь, за якими можливо оцінити 

формування водного балансу самого озера, зазначено наступне: за весь період 

досліджень у періоди з 1971 до 1983 рр. та з 2005 до 2014 рр. спостерігається 

стабільність у формуванні річних водних балансів, однак з певними відхиленнями 

від середніх значень окремих статей. У прибутковій частині балансу основними є 

інфільтраційне живлення і притік напірних вод, у витратній – витрати на 

випаровування, що відповідає раніше встановленому для цієї території 

інфільтраційно-напірному випаровувальному типу формування водного балансу. 

Боковий притік і відтік ґрунтових вод для даної території і для озера не мають 

вирішального значення. Так, за осередненими даними, у період 1971-1983 рр. 

поповнення за рахунок напірних вод склало 204,2 мм, при інфільтраційному 

живленні в сумі з боковим притоком – 250,8 мм; витрати за рахунок зворотнього 

перетоку – 19,8 мм; випаровування в сумі з боковим відтоком – 434,1 мм. З 

протилежної північно-східної частини озера попередніми розрахунками за даними 

вимірів у свердловинах 2н/2у за період 1976-1980 рр., водний баланс формувався 

переважно за рахунок інфільтраційного живлення, що в сумі з боковим притоком 

склав в середньому 244,2 мм, і витрат на випаровування, що в сумі з боковим 
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відтоком дорівнював 196,2 мм. Напірне живлення і перетікання до напірного 

горизонту склали відповідно 70,6 та 70,6 мм, тобто взаємообмін між водоносними 

горизонтами був збалансованим і нульовим для результуючої водного балансу. 

Такий факт свідчить про те, що оз. Світязь знаходиться в зоні транзиту підземного 

потоку, що рухається з півдня на північ і північний схід від основної області 

живлення (Волинська височина) до зони розвантаження (долина р. Муховець) і 

витрачається попутно на підживлення дрібних річок і живлення глибоких 

карстових озер. Світязь отримує напірне живлення в усій його чаші, що складає в 

середньому 50 % від загального надходження води, з коливаннями по роках від 10 

до 70 %, і залежить від кількості і внутрішньорічного розподілу опадів і температур 

повітря (водно-радіаційного балансу). Озеро витрачає свій балансовий прибуток на 

живлення ґрунтового потоку його північного і північно-східного прилягання, що 

відповідає основному напрямку руху підземних вод, та деяких озер поверхневим 

шляхом. Наявність тісного зв’язку озера з напірним водоносним горизонтом 

підтверджується, згідно балансових розрахунків, тим, що надходження напірних 

вод відбувається у періоди зменшення кількості опадів, а мінімальне – у 

багатоводні періоди. Витрати на випаровування, які позначаються на зниженні 

рівня озера і зростанні напірного градієнту, компенсуються притоком знизу. 

Наявність зазначеного тісного зв’язку підтверджують і батиметричні дослідження, 

виконані фізико-механічним інститутом ім. Г.В.Карпенка НАНУ, згідно яких у 

північній глибоководній частині озера є гідравлічні вікна безпосереднього 

сполучення озера з напірним водоносним горизонтом тріщинуватої зони верхньої 

крейди. Джерела розташовані лінійно з південного заходу на північний схід, що 

відповідає основному напрямку руху підземного потоку. Це підтверджує тезу про 

те, що верхньокрейдяні відклади мають у порушеній зоні нерівномірну 

тріщинуватість і через це нерівномірну за площею обводненість водоутримуючих 

крейдяних порід. Вона є максимальною у лінійних зонах інтенсивної 

тріщинуватості, пов’язаних із основною областю живлення підземних вод. Можна 

припустити, що формування карсту і карстових провалів, як ємкостей майбутніх 

озер і саме Світязь, пов’язане з такою зоною. Якщо це прийняти за можливе, то 
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зона підвищеної водопровідності, в межах якої сформовано оз. Світязь та інші 

карстові озера району, має спрямування на північний схід до ретрозони 

розвантаження підземного потоку, яка чітко простежується в рельєфі поверхні 

крейдяної основи четвертинного осадового чохла, виповненого льодовиковими і 

пысляльодовиковими відкладами. Перепад висот між озером і прадолиною стоку 

понад 60 м. Тобто, при достатній кількості води, яка тече, створювалися сприятливі 

умови для інтенсивного карстоутворення в його підземних та поверхневих проявах 

(формах). Наступною за цим льодовиковою діяльністю рельєф крейдяної поверхні 

був вирівняний, карст повністю заглушений, у пониззях постльодовикового 

рельєфу сформовані озера, що поділилися на долинні (атмосферного живлення) і 

карстові (атмосферно-напірного живлення). Сформувався сталий водний баланс 

тісно взаємопов’язаного комплексу поверхневих, ґрунтових і напірних вод, 

основним компенсатором якого є напірний водоносний горизонт. З цим пов’язано 

і те, що інтенсивні осушувальні меліорації в межах району не призвели до 

катастрофічних і, принаймні, значних деформацій природного водного балансу, як 

це відбулося на деяких інших осушуваних землях Полісся і Лісостепу. Так, з 2014 

р. значно зростає напірне живлення відносно попередніх років, що сягає в 

абсолютних значеннях 644 мм у 2018 р. (79 %), а у відсотковому відношенні – 92 

% у 2016 р. При кількості річних опадів за цей період на рівні середніх або дещо 

вищих за них, такі зміни у напірному живленні можна пояснити збільшенням 

витрат на забезпечення ґрунтового потоку в бік депресійної воронки при зниженні 

його рівня. В цей період повністю припиняється перетік ґрунтових вод у напірний 

водоносний горизонт, що носив зазвичай сезонний характер і витрати повністю 

відбуваються за рахунок випаровування і бокового відтоку до 984 мм, що в сумі 

значно перевищують норму опадів і їх фактичну максимальну кількість за окремі 

роки. Витрати ґрунтового потоку за останні роки можна назвати аномальними і 

якщо ці аномалії не спричинені несприятливою комбінацією природних факторів і 

така тенденція збережеться, то слід очікувати, що система буде балансуватися на 

нових абсолютних рівнях підземного потоку і, відповідно, пов’язаних з ним озер. 

Заходами щодо підтримання рівнів озер можуть бути: мінімізація або ліквідація 
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штучних і природних витоків, створення штучних підпорів на водотоках; якщо 

підтвердиться вплив водовідливу з кар’єру Хотиславського, то можна повернути 

воду перекиданням стоку у русло р. Рита, тим більше, що вона в певний період 

повністю втрачатиметься на водовідлив з кар’єру. 

1.3.6.2 Гідрологічні особливості 

Гідрологічні особливості ВБУ спричинені місцем його розташування та 

особливостями природних умов території. Сформовані елементи гідрографічної 

мережі перебувають у тісному генетичному та динамічному зв’язку з ландшафтами 

території. Озера і річки виступають як регулятори поверхневого стоку і 

накопичувачі специфічних відкладів (сапропелю, глин, намулу тощо). Крім того, 

водні об’єкти є місцем проживання різноманітних рослин і тварин, сприяючи тим 

самим збільшенню біорізноманіття. 

На території угіддя налічується 23 озера загальною площею 6338,9 га (13% 

від загальної площі Парку) (табл. 1.5). Тому одним з основних завдань Парку 

натепер і на перспективу є збереження і відновлення озерних екосистем. 

Таблиця 1.5 Морфометричні показники Шацьких озер 

 

№ 

п/п 
Назва озер 

Площа 

водного 

дзеркала

, га 

Довжина, 

м 

Ширина, 

м 

Глибина, м 
Об’єм 

води, 

млн. м³ 

ВНРМ, 

м 
макс. середня 

1. Світязь 2621,0 9225 4000 58,4 6,9 180,8 163,2 

2. Пулемецьке 1569,0 6125 3375 19,2 4,1 64,3 162,7 

3. Луки 673,2 5950 1400 3,2 2,1 14,1 161,8 

4. Перемут 142,0 1800 1300 6,7 2,2 3,2 161,8 

5. Острів’янське 255,0 2500 1450 3,8 2,3 5,9 162,6 

6. Пісочне 187,0 1750 1450 16,2 6,9 13,0 162,2 

7. Чорне Мале 31,0 875 575 2,5 1,2 0,4 162,3 

8. Соминець 43,0 1175 525 2,8 1,7 0,7 163,0 

9. Мошно 36,0 800 600 3,0 2,0 0,7 160,7 

10. Климівське 29,0 850 450 3,0 1,5 0,4 162,4 

11. Линовець 9,0 450 325 3,7 1,6 0,2 163,3 

12. Зведенка 3,8 225 225 3,7 1,6 0,2 163,1 

13. Ритець 4,4 250 200 3,7 1,6 0,2 163,1 

14. Люцимер 430,0 3075 1875 11,0 4,4 19,5 164,7 

15. Кримно 147,0 2175 925 5,5 2,9 4,2 161,7 

16. Чорне Велике 83,0 1375 750 6,0 3,0 2,5 164,7 
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№ 

п/п 
Назва озер 

Площа 

водного 

дзеркала

, га 

Довжина, 

м 

Ширина, 

м 

Глибина, м 
Об’єм 

води, 

млн. м³ 

ВНРМ, 

м 
макс. середня 

17. Озерце 13,7 600 375 3,0 1,6 0,2 163,1 

18. Красинець 15,0 550 375 1,8 1,1 0,2 163,2 

19. Довге 19,0 550 300 3,0 1,4 0,2 164,0 

20. Плотиччя 11,0 475 325 2,0 0,5 0,1 163,0 

21. Кругле 9,0 400 300 2,0 1,0 0,1 164,1 

22. Навраття 1,9 175 150 2,0 1,0 0,1 163,3 

23. Олешно 5,9 350 300 2,0 1,0 0,2 162,5 

ВСЬОГО: 6338,9       

 

У даний час русло річки Прип’ять на території угіддя спрямлене і служить 

магістральною канавою Верхньо-Прип’ятської осушувальної системи. 

Озера угіддя за походженням належать до різних генетичних типів. 

Наприклад, озера Світязь, Пулемецьке, Кримно – карстового походження; Пісочне, 

Люцимер, Перемут – відносяться до типу успадкованих котловин у крейдяній 

поверхні, ускладненій карстом, а Чорне Велике – до озер льодовикового 

походження, про що свідчить залягання морени на його дні. Серед понижених 

масивів виникли озера реліктового походження (наприклад Озерце). Береги їх дуже 

заторфовані, дно замулене. Такі озера інтенсивно заростають і перетворюються на 

болото. 

Майже всі озера угіддя слабо проточні. В кожному озері після весняного 

підйому рівень води знижується до встановленої зимової межені. 

Особливість району розташування угіддя в тому, що він практично не 

пов’язаний з поверхневим стоком водних артерій, які його обмежують – Прип’яті і 

Західного Бугу, і його водні ресурси формуються за рахунок місцевого живлення 

атмосферними опадами та часткового розвантаження вод мергельно-крейдяних 

відкладів, область живлення яких знаходиться за межами території угіддя. По 

розрахунках балансу ґрунтових вод, виконаних у різні періоди, їх формування 

відноситься до інфільтраційно-напірного випаровувального типу. Основним 

складниками поповнення водного балансу озер є атмосферні опади, напірне 

живлення та боковий притік з прилеглих територій. Витрати води визначаються 

випаровуванням води з водної поверхні, поверхневим та підземним стоками. В 



65 

 

роботі Г.Л.Проць (1988) наведені величини, які складають річний водний баланс 

озера Світязь: опади – 76%, напірне живлення – 18%, боковий притік – 6%; у 

витратах – на долю випаровування припадає – 73%, бокового відтоку – 26%, 

перетоку в нижній водоносний горизонт – 1%. Однак різні ділянки території мають 

у відношенні формування водного балансу свої особливості, які залежать від 

геологічної будови місцевості, низки метеорологічних факторів та деяких інших 

чинників. Тісний взаємозв’язок напірних ґрунтових та поверхневих вод дозволяє 

зробити висновок про те, що будь-які порушення у водному режимі тягнуть за 

собою деформацію режиму і балансу усіх складових водного комплексу. 

Значний вплив на режим рівнів в озерах та їх чистоту має господарська 

діяльність людини – меліорація, розорювання земель, внесення мінеральних 

добрив, побутове, виробниче та рекреаційне забруднення. Велику загрозу для 

збереження природного стану озер, а також і всієї території угіддя становить 

розробка в Білорусі, біля кордону з Україною, Малоритського комбінату з 

виробництва будівельних матеріалів. Його кар’єр «Хотиславський» розташований 

у карстовій зоні і перетинає водоносні горизонти. Експлуатація кар’єру 

супроводжується відкачуванням великої кількості води з підземних горизонтів, які 

безпосередньо пов’язані із зоною живлення Шацьких озер. Це спричинює 

порушення всіх компонентів водного комплексу – інтенсивне зниження рівня 

ґрунтових вод, погіршення гідромеліоративного стану осушених земель, умов 

водопостачання сільських населених пунктів та водного живлення лісових 

фітоценозів і, головне, обміління озер угіддя.  

Було заплановано розробляти кар’єр двома чергами: І черга – площа 20 га, 

глибина видобутку 15 м. На теперішній час вже розроблена II черга – площа до 50 

га, глибина видобутку до 45 м. Природно, що роботи на таку глибину не можуть 

вестися без відкачування води, а тому не можуть не позначитися на зміні 

природних комплексів прилеглих земель. У зоні впливу опиняються населені 

пункти, лісові масиви, в тому числі заказник «Липине», меліоровані 

сільськогосподарські угіддя, водні джерела, природоохоронні об’єкти, а також 

територія та акваторії угіддя. 
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Підземні води на території угіддя приурочені до водоносних горизонтів 

четвертинних та верхньокрейдяних відкладів. У болотних верхньокрейдяних 

відкладах водоємкість горизонтів залежить від ступеню розкладання торфу та 

наявності мінеральних домішок в ньому. Дебіт свердловин 0,015-0,17 л/сек. Більш 

водоносні озерно-алювіальні відклади складаються з дрібнозернистих пісків. Дебіт 

– 0,1-1,7 л/сек. З водоносних горизонтів четвертинних відкладів місцеве населення 

бере воду при допомозі неглибоких шахтних колодязів. При цьому існує небезпека 

бактеріологічного забруднення цих водоносних горизонтів. 

Найбільш водоємкими є водоносні горизонти верхньокрейдяних відкладів. 

Ці горизонти знаходяться на глибині 25-115 м. Дебіт свердловин 14-20 м³ за добу. 

За хімічним складом води переважно гідрокарбонатно-кальцієві прісні, часто з 

дещо збільшеною домішкою заліза.  

 

1.3.6.3 Сучасний стан поверхневих вод 

Територія Шацького поозер’я розташована на вододільній території басейнів 

річок Західний Буг і Прип’ять. На території ВБУ розташовані 23 озера.  

За морфометричними показниками більшість озер є невеликими і 

неглибокими. Площа водного дзеркала озер знаходиться в межах від 2622,0 до 1,9 

га, максимальні глибини – від 58, 4 до 1,8 м, а об’єм води в них – від 180,8 до 0,1 

млн м³ . У восьми озерах (Світязь, Пулемецьке, Люцимер, Луки, Острів’янське, 

Пісочне, Кримно, Перемут) площа водного дзеркала становить понад 100 га, а у 

чотирьох з них (Світязь, Пулемецьке, Пісочне, Люцимер) максимальні глибини 

перевищують 10 м. Найбільше за площею озеро на території парку та найглибше 

озеро в Україні – оз. Світязь. Для озер властивий незначний власний поверхневий 

водозбір. Берегова лінія у великих і глибоких озерах виражена чітко, а в дуже малих 

(Навраття, Кругле, Довге тощо) – нечітко і зливається з навколишніми болотними 

масивами. Береги малих озер дуже заторфовані, дно замулене. Вони інтенсивно 

заростають, перетворюючись у болото. Озера ВБУ є голоценовими утвореннями, а 

за генезисом своїх улоговин – карстовими, льодовиковими, заплавними тощо. Різні 
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за величиною і формою озера карстового походження розміщені переважно в 

областях неглибокого залягання тріщинуватих мергельно-крейдових порід 

верхньо- крейдяного віку. Деякі озера приурочені до глибоких, як правило 

неправильної форми, карстових лійок (Світязь, Пісочне) з різними ухилами схилів. 

Також є і невеликі, заповнені водою, лійки з глибиною до 6 м (Перемут, Люцимер). 

Основними складовими поповнення водного балансу озер є атмосферні опади, 

напірне живлення та притік з прилеглих територій. Витратні вкладові водного 

балансу складаються з випаровування води з водної поверхні озер та інфільтрації 

води у розташовані нижче горизонти. Для глибоких озер, які є зануреними до 

крейдяних відкладів, основним джерелом живлення є напірні води і опади, а для 

мілких – опади, поверхневий і ґрунтовий стоки. Все це зумовлює інтенсивність 

водообміну в озерах, їхній гідрохімічний і температурний режими. Результати 

багаторічних досліджень водного балансу на озерах Світязь, Пулемецьке, 

Люцимер, Луки, Острів’янське, Пісочне, Кримно, Чорне. Найстабільніший водний 

режим характерний для найбільших озер парку Світязь і Пулемецьке, а також для 

оз. Острів’янське, яке сполучене гідрографічною мережею лише з оз. Пулемецьке. 

Стабілізуючими чинниками режиму двох перших озер є значний обсяг їхньої 

водної маси, велика площа, а також тісний зв’язок із транзитним підземним 

потоком, що є основним регулятором водної системи регіону. Поверхневий притік 

у ці озера невеликий і їхній водний баланс формується, переважно, завдяки 

надходженню на поверхню води атмосферних опадів, випаровуванню з водної 

поверхні, водообміну з напірним водоносним горизонтом верхньокрейдяних 

відкладів. Озера Люцимер і Кримно, що входять до транзитної водної системи, яка 

пов’язує в природних умовах верхів’я річок Прип’ять і Рита, характеризуються 

найбільшою динамікою режиму та інтенсивністю водообміну. Головним джерелом 

живлення цих озер є поверхневий приплив з водозбірних ділянок, який 

витрачається на відтік до водної системи. У формуванні водного балансу оз. 

Люцимер велике значення має підземний приплив, який формується місцевою 

інфільтрацією і ґрунтовим стоком. Водний режим і баланс оз. Кримно повністю 

визначається режимом поверхневого припливу з боку оз. Люцимер і прилеглого 
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болотного масиву та відтоком до р. Рита, режим якої цілком залежить від її 

штучного регулювання. 

Розрахунок водного балансу оз. Світязь виконано за даними 

гідрометеорологічної служби (опади, випаровування, рівні озера), а також 

спостереженнями за рівнями ґрунтових і напірних вод в приозерній зоні по мережі 

моніторингових свердловин. Надходження ґрунтових вод розраховано за 

відмітками їх рівня (св. 17у) і дзеркала озера. Напірне живлення визначено за 

рівнями в спарених свердловинах на ґрунтові (св. 13) і напірні (св. 12н) води.  

Аналізуючи отримані результати розрахунків, зазначено наступне. Водний 

баланс оз. Світязь за весь період спостережень мав (до 2015 р.) збалансований 

характер з певними відхиленнями від середніх показників, як окремих статей 

балансу, так і його результуючої, що позначалося на рівні дзеркала озера. 

Амплітуди коливань останнього були в межах 0,2-0,4 м. 

1.3.6.4 Іхтіофауна угіддя 

Опублікованих іхтіологічних наукових робіт відносно Шацького поозер’я за 

1920–1930 рр. знайти не вдалося. Першою згадкою про іхтіофауну Шацького 

поозер’я у вітчизняній науковій літературі є автореферат кандидатської дисертації 

Н. С. Ялинської [17]. Слід зазначити, що цю роботу, яка виконувалася у 1947–1949 

рр., незаслужено обділили увагою дослідники-іхтіологи. Н. С. Ялинська називає 

такі види риби Шацького поозер’я: лящ, щука, вугор, в’язь, гірчак, вівсянка, 

щиповка, верховодка, карась звичайний, пічкур, йорж, густера або плоскирка, 

краснопірка, окунь (усього – 14 видів). Автор пропонує для підвищення 

рибопродуктивності та більш ефективного використання наявної в озерах кормової 

бази проводити вселення сига, рипуса та судака, а для природної боротьби з 

непромисловими видами потрібно підсилити стада щуки. Більшість цих 

рекомендацій впроваджена наприкінці 1950-х і на початку 1960-х рр. 

Наступні дослідження були проведені 1953 р., коли в працях НДІ рибного 

господарства УАСГН [18, 19] опублікували декілька робіт щодо іхтіофауни 

Шацького поозер’я, наприклад у роботі В. А. Кононова [18] охарактеризовано 
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низку озер Волинської та Рівненської областей України, відзначено такі види риби 

Шацького поозер’я: лящ, йорж, карликовий сомик, плоскирка (густера), плітка, 

окунь, краснопірка, верховодка (8 видів). 

Робота А. Д. Носаля та Л. Г. Симонової «Рыбное население озёр Волынской 

и Ровенской областей и промысел рыбы» [19] є основною для науковців та 

іхтіологів, котрі досліджують озера Шацької групи. Аналіз цієї розвідки дає змогу 

відокремити видовий склад іхтіофауни Шацького поозер’я від інших озер 

Волинської та Рівненської областей. Рибне населення складалося з таких видів: 

чудський сиг Coregonus lavaretus, плітка Rutilus rutilus, краснопірка звичайна 

Scardinius erythrophthalmus, бистрянка неповнолінійна Leucaspius delineatus, 

верховодка звичайна Alburnus alburnus, лящ звичайний Abramis brama, гібрид 

плоскирки з лящом Blicca bjoerkna х Abramis brama, плоскирка Blicca bjoerkna, лин 

Tinсa tinсa, пічкур звичайний Gobio gobio, гірчак Rhodeus sericeus, карась золотий 

Carassius carassius, короп звичайний Cyprinus carpio, сазан амурський Cyprinus 

carpio, в’юн звичайний Misgurnus fossilis, щиповка звичайна Cobitis taenia, сом 

звичайний Silurus glanis, сомик карликовий Ictalurus nebulosus, річковий вугор 

Anduilla anguilla, минь Lota lota, щука Esox lucius, судак звичайний Stizostedion 

lucioperca, окунь звичайний Perсa fluviatilis, йорж звичайний Gymnocephalus 

cernuus, мала південна колючка Pungitius platygaster. 

Отже, в озерах Шацької групи в 1950-х рр. нараховували 25 видів риб дев’яти 

родин. Із них пʼять видів є акліматизованими: чудський сиг, сазан амурський, 

річковий вугор, судак звичайний, карликовий сомик. Домінують плітка, карась, 

верховодка, лящ, дуже рідко трапляються миньок, сом звичайний [20]. 

Cлід зазначити, що автори [19] серед інтродукованих видів риб наводять і 

річкового вугра Anguilla anguilla L. Однак ще при першій згадці цього виду в роботі 

Н. С. Ялинської [17] не йшлося про інтродукцію, тобто у 1940-х рр. цей вид був 

звичайним для даних озерних гідроекосистем, хоча і нечисленним.  

У 1960–1980-х рр. досліджень видового складу рибного населення Шацького 

поозер’я не проводили. Це адекватно позначилось і на наукових роботах щодо 

видового складу іхтіофауни та рибопродуктивності озер. Уцей час (у 1989-му та 
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1993 рр.) опубліковані колективні монографії В. М. Тимченко зі співавторами [21, 

22], причому в обох розділах з іхтіофауні Шацького поозер’я приводяться 

конспекти однієї і тієї ж роботи [19]. 

У 1984 році створюється Шацький національний природний парк. Наступним 

етапом іхтіологічних досліджень груп Шацьких озер є період 1989–1993 рр., коли 

розпочинаються спільні дослідження співробітників наукового відділу Шацького 

НПП та науковців-іхтіологів Інституту гідробіології НАН України (м. Київ) [23, 24, 

25, 26]. 

Згідно з цими спостереженнями та за даними «Літопису природи» в озерах 

Шацького національного природного парку нараховується 29 видів риб (11 родин), 

із яких сім видів акліматизовані: чудський сиг, сазан амурський, річковий вугор, 

судак звичайний, карликовий сомик, білий амур, строкатий товстолобик. Останні 

два види зариблювалися для товарного вирощування в озерах парку. Слід 

відзначити, що додатково з’явився такий вид, як карась сріблястий Carassius 

auratus gibelio Bloch, хоч відомостей про зариблення ним озер не траплялося. 

Автори наголошують, що це численний вид всіх озер парку [27]. 

Науковці Інституту гідробіології НАН України стверджують, що із 27 видів, 

які реєструвалися в різні часи, на сьогодні виявлено лише 19, які належать до шість 

родин. Протягом 1987–1993 pp. ані промислові, ані контрольні облови не дали 

змоги виявити такі види: в’язя, гольяна, в’юна, минька, колючку, форелеокуня, 

чудського сига та сома звичайного. Однак опитування рибалок-аматорів дає змогу 

констатувати, що два останніх види рідко, але ще трапляються в уловах [20]. 

У 2000–2005 рр. видовий склад рибного населення водойм Шацького НПП 

нараховував 18 видів риб. Усі представники іхтіофауни належали до семи родин: 

коропових, окуневих, щукових, ікталурових, вʼ юнових, вугрових та колючкових 

(представлена не малою південною колючкою Pungitius platygaster, а іншим 

спорідненим видом – колючкою триголковою Gasterosteus aculeatus) [28]. 

Потрібно зазначити цікавий факт: у грудні 2006 р. в оз. Світязь було знайдено 

в місцевих браконьєрів два екземпляри чудського сига Coregonus lavaretus [29]. 

У травні–серпні 2007–2008 рр. відловлено 16 видів риб, що належали до семи 

родин. Серед них найбільшу кількість видів риб та їх молоді мала родина 
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коропових – 9 (лящ, плітка, верховодка, краснопірка, плоскирка, карась сріблястий, 

лин, пічкур та гірчак), окуневих – 2 (окунь, йорж). Інші родини мали по одному 

виду риб: щукові (щука), ікталурові (сомик карликовий), в`юнові (щипавка), 

вугреві (вугор річковий) та колючкові (колючка триголкова). Використання різних 

способів облову акваторій Шацького НПП не дали змогу виявити протягом 

вказаного періоду вʼ язя, гольяна, вʼ юна, миня, сига чудського, судака та малу 

південну колючку, яких реєстрували у контрольних ловах раніше. Однак проведене 

опитування рибалок-аматорів дає змогу констатувати, що чотири види риб (сазан, 

судак, сом та сиг чудський) ще наявні у водоймах Шацького НПП [27].  

У тому ж 2008 р. видовий склад іхтіофауни Шацького поозерʼ я за весь період 

наукових досліджень узагальнив В. І. Матейчик. 

Складовою частиною назрілих проблем для функціонування водних 

екосистем можна вважати збільшення чисельності популяцій інвазійних видів риб 

(триголкова колючка, карликовий сомик та сріблястий карась), які 

натуралізувались в озерах Шацької групи та активно ввійшли у структуру 

промислових меліоративних ловів та уловів рибалок-аматорів, потіснивши, або ж 

повністю витіснивши аборигенні види риб (лящ, плітка, сом, судак, золотий 

карась), які довгий час були об’єктами промислу. 

У 2008 р. склад іхтіофауни Шацьких озер складав 30 видів риб та дві гібридні 

морфи (Abramis brama, Alburnus alburnus та Abramis brama, Blicca bjoerkna), у тому 

числі рибне населення Шацького поозерʼ я поповнилося представниками 

далекосхідного комплексу – білим товстолобиком та білим амуром [28] (табл. 1.6) 

[20]. 

Таблиця 1.6 Інвентаризаційний перелік іхтіофауни Шацького поозер’я 

№/п Українська назва виду Латинська назва виду 

Ряд ЛОСОСЕПОДІБНІ – Salmoniformes 

I. Родина Лососеві – Salmonidae 

1  Сиг чудський  Coregonus lavaretus 

Ряд КОРОПОПОДІБНІ – Cypriniformes  

II. Родина Коропові – Cyprinidae 

2  Плітка  Rutilus rutilus 

3  Краснопірка звичайна  Scardinius erythrophthalmus 

4  Вівсянка  Leucaspius delineatus 

5  Верховодка  Alburnus alburnus 

6  Лящ звичайний  Abramis brama 

7  В’язь  Leuciscus idus 
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№/п Українська назва виду Латинська назва виду 

8  Плоскирка  Blicca bjoerkna 

9  Гольян озерний  Phoxinus percnurus 

10  Лин  Tinсa tinсa 

11  Білий амур  Ctenopharyngodon idella 

12  Пічкур звичайний  Gobio gobio 

13  Гірчак  Rhodeus sericeus 

14  Карась золотий  Carassius carassius 

15  Карась сріблястий  Carassius auratus gibelio 

16  Короп  Cyprinus carpio 

17  Товстолобик білий  Hypophtalmichthys molitrix 
 гібридна морфа Abramis brama x Alburnus alburnus 
 гібридна морфа Abramis brama x Blicca bjoerkna 

III. Родина Баліторові – Balitoridae 

18  Голець вусатий (слиж)  Barbatula barbatula 

IV. Родина В’юнові – Cobitidae 

19  Вʼюн звичайний  Misgurnus fossilis 

20  Щиповка звичайна  Cobitis taenia 

Ряд СОМОПОДІБНІ – SILURIFORMES 

V. Родина сомові – Siluridae 

21  Сом звичайний  Silurus glanis 

22  Сомик карликовий (американський)  Ictalurus nebulosus 

Ряд ВУГРЕПОДІБНІ – ANGUILLIFORMES 

VI. Родина Вугреві – Anguillidae 

23  Вугор річковий  Anduilla anguilla 

Ряд ТРІСКОПОДІБНІ – GADIFORMES 

VII. Родина Тріскові – Gadidae 

24  Минь  Lota lota 

VIII. Родина щукові – Esocidae 

25  Щука  Esox lucius 

Ряд ОКУНЕПОДІБНІ – PERCIFORMES 

IX. Родина Окуневі – Percidae 

26  Судак звичайний  Stizostedion lucioperca 

27  Окунь  Perсa fluviatilis 

28  Йорж звичайний  Gymnocephalus cernuus 

X. Родина Колючкові – Gasterosteidae 

29  Колючка триголкова  Gasterosteus aculeatus 

Підряд БИЧКОВИДНІ – GOBIOIDEI  

XI. Родина Бичкові – Gobiidae 

30  Бичок-пісочник, бабка  Neogobius fluviatili 

 

Слід зазначити, що влітку 2010 р. в оз. Чорне Велике вперше виловлений 

екземпляр головешки ротаня Perccotus glenni – інвазійного чужорідного виду, який 

являє значну екологічну небезпеку для водних біогеоценозів [30]. 
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З останніх робіт, які описують іхтіофауну Західного Полісся і Шацького НПП 

зокрема, слід зазначити працю В. К. Бігуна [31], у якій наведено дані про експансію 

інвазійних видів риб в ізольовані, карстові та заплавні озера регіону. 

Опубліковано низку робіт із окремих питань іхтіологічних досліджень 

деяких озерних екосистем Шацької групи. Для озер Світязь та Люцимер автори 

наводять 24 види риб [32, 33], для оз. Мошне – 14 [34]. Серед домінуючих за 

продуктивністю видів в озерах Шацької групи називають ляща, плітку, сазана, 

карася сріблястого, лина, щуку звичайну, судака та окуня звичайного [35]. 

Враховуючи вищезазначене, сучасна іхтіофауна Шацького поозерʼя 

представлена 31 видом риб, які належать до 6 рядів та 11 родин. 

В озерах Шацької групи за продуктивністю домінують лящ (Abramis brama 

L., 1758), плітка (Rutilus rutilus L., 1758), сазан (Cyprinus carpio L., 1758), карась 

сріблястий (Carassius gibelio Bloch, 1782), лин (Tinca tinca L., 1758), щука звичайна 

(Esox lucius L., 1758), судак (Lucioperca lucioperca L., 1758), окунь звичайний (Perca 

fluviatilis L., 1758) [35]. 

Рибопродуктивність усіх озер, де відбувався офіційний промисел, на початку 

90-х років минулого століття складала в середньому 6,2 кг/га. В останнє десятиліття 

рибопродуктивність коливалася, поступово знижуючись, і досягла практично 

мізерних величин: 0,7−0,8 кг/га. 

Аналізуючи динаміку вилову промислових риб в абсолютних величинах в 

озерах Шацької групи протягом останніх 11 років (рис. 1.4), зазначене помітне 

коливання цього показника. За середніми значеннями для досліджуваних водойм 

найвища рибопродуктивність спостерігалася в 2004 р. (25,5381 т.), а у 2007 р. 

досягла мінімального значення (16,281 т). Зниження вилову в 2007 р. значною 

мірою пояснюється тим, що зима 2006-2007 рр. була сувора і на більшості озер 

спостерігався зимовий замор риби. Керівниками рибгоспів не були вчасно вжиті 

заходи щодо ліквідації замору, у результаті чого велика кількість риби загинула. 

Несприятливі кліматичні умови 2005-2007 рр. (малі весняні повені, відносно мала 

кількість весняних і літніх опадів) сприяли тому, що рівень води в озерах помітно 

знизився. Унаслідок цього багато нерестовищ утратили своє значення, а це, в свою 
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чергу, призвело до зменшення промислових рибних запасів. У період 2008-2010 рр. 

спостерігалося підвищення рибопродуктивності озер до 23 т. Зростання уловів було 

зумовлене прийняттям низки заходів: обмеження відлову на окремих озерах, 

посилення контролю держрибінспекції за ходом промислу, інтенсивне зариблення 

озер молоддю риб, заборона застосування недозволених знарядь лову [35]. 

На рибопродуктивність водойм впливають природні та антропогенні 

чинники. До природних факторів, які впливають на стан іхтіофауни можна віднести 

різке коливання рівнів води, часті перепади температур повітря і води, особливо у 

нерестовий період, умови зимівлі та нересту, кормова база, вплив інвазійних видів 

риб (карликовий сомик), які займають екологічні ніші, витісняючи своїх 

конкурентів − промислових риб. 

 

 

Рис. 1.4 Динаміка вилову риби з Шацьких озер протягом 2001-2011 рр. [35]. 

Серед антропогенних чинників на рибопродуктивність водойм впливають 

забруднення стічними водами промислових підприємств, комунально-побутовими 

стоками, браконьєрський вилов риби недозволеними знаряддями лову. 

Зазначено, що для підвищення продуктивності іхтіофауни досліджуваних 

водойм найефективнішими заходами можуть бути: посилення підгодівлі риб 

концентратами, гнойове удобрення, очищення водойм, внесення мінеральних та 

органічних добрив, проведення гідромеліорації, випуск мальків у водойми, 

боротьба з бракон’єрами. 
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Останнім часом Західному Поліссю, зокрема водоймам Шацького поозер’я, 

почала загрожувати нова небезпека. У Білорусі, за 15 км на північ від угіддя 

споруджується величезний Малоритський комбінат будівельних матеріалів. Один 

із його об’єктів «Хотиславський» крейдяний кар’єр, завглибшки 35 м, в районі дії 

депресивної воронки спричинить зниження рівня ґрунтових вод, що призведе до 

зниження рівня води в озерах. Наслідком зниження рівня ґрунтових вод може бути 

осушення меліоративних каналів, струмків, що перекриє шляхи нерестових, 

кормових та зимувальних міграцій аборигенної іхтіофауни між біотопами: озеро, 

річка, ставок, струмок. 

Враховуючи гідрологічні характеристики ґрунтів, а також те, що система 

Шацьких озер здебільшого має карстове походження і підживлюється за рахунок 

ґрунтових вод, можна зробити висновок, що озеру Світязь також загрожує 

небезпека. Якщо цей кар’єр буде збудовано, то втратиться гідрологічний баланс, 

відновити який практично буде неможливо [36]. 

1.3.6.5 Вплив екологічних чинників на іхтіофауну 

Суттєву загрозу становить забруднення водних екосистем викидами 

чорнобильського походження, оскільки на території Полісся поширювався 

«північний слід» поставарійного забруднення. Важливою загрозою екосистемного 

рівня є рекреаційне навантаження, значна інтенсифікація якого спостерігається в 

останні роки. 

Зростання надходження в озера слабоочищених комунально-побутових 

стічних вод із будинків відпочинку і туристичних баз, надлишкове використання 

різних видів мінеральних і органічних добрив у сільському господарстві також 

призводить до збільшення вмісту біогенних елементів у воді Шацьких озер. 

Комплексний вплив рекреації та сільського господарства зумовлює антропогенне 

евтрофування озерних екосистем із відповідним вторинним самозабрудненням 

водойм. Одним із найбільш евтрофікованих озер є озеро Чорне Велике, 

гідрохімічний режим якого формується під впливом забудови приватного сектора 

та районної лікарні сел. Шацьк.  



76 

 

Важливою загрозою є «цвітіння» води, викликане синьо-зеленими 

водоростями. У Шацьких озерах було зазначено домінування видів Microcystis 

aeruginosa, M. grevillei, Aphanizomenon flos-aquae, Oscillatoria planctonica, що 

також входять до складу домінантного комплексу фітопланктону дніпровських 

водосховищ. Отже, існує загроза розвитку «цвітіння» води Шацьких озер за 

дніпровським сценарієм із можливим надходженням у товщу води альготоксинів. 

Вплив живлення грунтових вод 

Загальний недолік проведення меліоративних робіт полягав у нехтуванні 

водоохоронними заходами, відсутності вивчення природних взаємозв’язків, 

відсутності водоупорів для ґрунтових вод. Наслідки впливу меліоративного 

осушення призвели до: 

– порушення структури ценозів поверхні водозбору, вилучення з 

екосистем річок, заплавних луків, озер, боліт, зменшення їхніх 

біопродукційних характеристик і видового різноманіття ценозів, умов 

формування поверхневих і ґрунтових вод; 

– зменшення площі водного дзеркала озер; 

– перекриття вільного сполучення озер з річковою мережею, вилучення 

озер з репродукційної системи річкових басейнів [37]. 

Вплив зниження рівня води у водних об’єктах на іхтіофауну є актуальним 

щодо вивчення впливу розроблення Хотиславського кар’єру (Республіка Білорусь), 

який знаходиться близько до українського кордону і, зокрема, до Шацьких озер, 

оскільки під час проведення робіт із видобування крейди можливе значне зниження 

рівня ґрунтових вод. Для збереження природного розвитку екосистеми Шацьких 

озер потрібно проаналізувати транскордонну безпеку, адже проведення подібних 

робіт вимагає застосування передбачуваних заходів, які в майбутньому усунуть 

порушення природної рівноваги. 

З 1960 року на території Любомльського та Шацького районів розпочато 

осушення земель, де особливого розвитку меліоративні системи набули в 1964, 

1972 та 1988 рр. Усього в цих районах осушено 54,3 тис. га земель. Особливістю 
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будівництва меліоративних систем було зарегулювання водоносних каналів, через 

які відбувалося вільне сполучення між озерами, тобто вони стали каналізованими. 

Водоприймачем осушувальної системи є р. Копаївка. Перша черга 

осушувальної системи збудована у 1964 р. і передбачала зниження рівня води в оз. 

Світязь на 0,6 м. Побудований канал Луківський (ІІ черга – 1966 р.) мав на меті 

відведення депонованих вод (площа осушення складає 1850 га). Обидві черги 

об’єднані в єдину Копаївську систему. Сама система розташована в межах другої 

надзаплавної тераси р. Західний Буг і прилягає до водорозділу верхів’я р. Прип’ять 

та р. Західний Буг. Загальна площа осушення складає 4752 га. Відкрита мережа 

осушення становить 30 % від загальної площі. 

Для регулювання стоку води побудовано низку гідротехнічних споруд у 

вигляді переливних шлюзів. Наслідком цього стала відсутність сполучення між 

озерами за допомогою водотоків та перешкоджання міграції цінних видів риб між: 

оз. Пулемецьке → оз. Острів’янське; оз. Острів’янське → кан. НВГ «Ладинка»; оз. 

Світязь → оз. Луки–Перемут, оз. Люцимер → оз. Кругле, оз. Кримно → кан. 

Малорита (рис. 1.5) [32]. 

 

1−5 − гідротехнічні споруди 
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Рис. 1.5. Схема зарегулювання каскаду Шацьких озер переливними 

гідротехнічними спорудами [38] 

Влітку 2002 року, внаслідок довготривалої посухи в каналі, що сполучає оз. 

Острів’янське та НВГ «Ладинка», рівень води в період межені знизився на 70 см, і, 

як наслідок, вода взагалі не надходила з озера в канал, що стало причиною 

нанесення значних збитків названому господарству. Разом із тим, міграція риб у 

нерестовий період була обмежена, як результат – низька ефективність нересту. 

Одним із визначальних чинників осушення земель є зменшення площі 

водного дзеркала озер. Аналізуючи наявність берегової лінії в бореальний період 

та нинішній стан берегової лінії на прикладі оз. Світязь, ми дослідили сліди 

молодих ерозійних обрисів, що відмічають максимальні межі берегової лінії (рис. 

1.6). Установлено, що при зниженні рівня води в оз. Світязь на 0,6 м за 47 років, 

уріз води відступив від берега на 10 м, унаслідок чого збільшилося заростання 

водного дзеркала з 7 до 15 %, змінилася якість води з І на ІІ клас, 

рибопродуктивність знизилася до мізерних величин – 0,7–3,5 кг/га. Зниження рівня 

води в оз. Світязь вплинуло на живлення двох невеликих заток із південного боку, 

що мало негативне значення для екосистеми озера. 

 

Рис. 1.6. Схема обрисів берегової лінії оз. Світязь [32] 
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У результаті цього припинилося сполучення оз. Світязь з іншими водними 

об’єктами через канали, котрі пересихають, обмежилася вільна міграція риб, 

зникли природні нерестовища. Усі ці процеси безпосередньо впливають на 

біопродуктивність озер, розвиток кормової бази та є причиною низьких уловів 

водних біоресурсів. 

Відступ водного дзеркала від урізу води в глибину озера та зникнення 

заплавних ділянок впливають на розвиток кормової бази, викликають її збідніння 

та неповноцінне використання гідробіонтами. Установлено, що ці процеси мають 

безпосередню залежність – зі збільшенням площі осушених земель фіксується 

зменшення вилову риби [32]. 

На підставі аналізу результатів даних щодо промислової рибопродуктивності 

Шацьких озер, наявних у фаховій літературі [39, 37, 38], та враховуючи відповідні 

звітні матеріали, виділили п’ять періодів різких змін рівня рибопродуктивності 

Шацьких озер (табл. 1.7) [32]. 

Із таблиці 1.7 видно, що після проведення широкомасштабних 

агромеліоративних робіт промислова рибопродуктивність водойм почала 

поступово зменшуватися. За період досліджень у 1979–1986 рр. встановлено 

зменшення її у 2−4 рази. Із часу створення Шацького національного природного 

парку (1984 р.) відбувається переорієнтація використання водних об’єктів із 

рибогосподарських напрямків у природно-заповідні. Припиняється будь-яка 

господарська діяльність, зокрема зариблення вищезгаданих озер та реакліматизація 

цінних промислових видів риб. 

Промисловий вилов риби, як такий, взагалі зникає, його реорганізовують у 

лімітований меліоративний і науковий вилов річкового вугра європейського 

Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) та карликового сомика коричневого Ameiurus 

nebulosus (Le Sueur, 1819). Одночасно відбувається перерозподіл у структурі 

іхтіофауни в бік домінування малоцінних промислових і непромислових видів риб. 

Фактична рибопродуктивність у 2011 р. становить 0,62 кг/га – в оз. Світязь, 

0,52 кг/га – в оз. Луки–Перемут, 0,48 кг/га – в оз. Пулемецьке. В озерах 

Острів’янське, Чорне Велике меліоративний вилов риби не проводять. 
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Таблиця 1.7. Динаміка рівня рибопродуктивності озер Шацького НПП 

протягом 1945-2011 рр. [32]. 

№з/п Період, 

роки 

Динаміка рівня рибопродуктивності 

11 1945–1955 

Промислова рибопродуктивність водойм коливалась у межах 

від 22 кг/га (оз. Світязь) до 37 кг/га (оз. Люцимер) і не спадала 

нижче 20 кг/га 

22 1979–1986 

За рибопродуктивністю озера розділилися на дві групи. До 

першої відійшли ті водойми, у яких рибопродуктивність 

почала швидко падати і складала від 8,2 кг/га (оз. Світязь) до 

15,0 кг/га (оз. Луки–Перемут). До другої групи належали 

водойми з порівняно високим рівнем рибопродуктивності: від 

32,2кг/га (оз. Люцимер) до 67,7 кг/га (оз. Чорне Велике). 

33 1987–1990 

Кризові явища зниження рибопродуктивності з різним 

ступенем динаміки охопили всі без винятку водойми 

Шацького НПП. Мінімальною рибопродуктивність була в оз. 

Світязь (3,3 кг/га) і максимальною в оз. Чорне Велике (31 

кг/га). 

44 1991–1995 
Рибопродуктивність далі знижувалася: від 1,1 кг/га (оз. 

Світязь) до 13,3 кг/га (оз. Луки–Перемут). 

55 1996–2011 
Промислова рибопродуктивність знизилася до найменших за 

всі періоди величин: 0,48–3,5 кг/га. 

 

Тобто, основні причини і прояви кризових явищ в іхтіофауні Шацьких озер 

відбулися в період останніх років, за який обсяги вилову риби знизились у 27 разів 

– від 100 т (1985 р.) до 3,67 т (2011 р.) (рис. 1.7) [32]. 

 

Рис. 1.7. Динаміка вилову риби в озерах Шацького НПП [32]. 
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Із таблиці 1.8 видно, що після проведеного осушення земель спостерігається 

зникнення двох представників іхтіофауни (в’язь звичайний (Іdus idus), минь 

річковий (Lota lota)). Відмічено появу нових видів риб – інвазійних – головешки 

ротаня Perccottus glenii (Dybowski, 1877), які зайняли свої екологічні ніші у важких 

для існування аборигенної іхтіофауни умовах (меліоративні канали), та 

акліматизованих – карась сріблястий (Сarassius gibelio), білий амур 

східноазіатський (Ctenopharyngodon idella), товстолобик білий амурський 

(Hypophthalmichthys molitrix). Також зменшилася кількість цінних промислових 

видів, таких як щука звичайна Esox luceus (Linnaeus, 1758), річковий вугор 

європейський, лящ звичайний Abramis brama (Linnaeus, 1758), судак звичайний 

Sander lucioperca (Linnaeus, 1758), сом європейський Silurus glanis (Linnaeus, 1758) 

[32]. 

Таблиця 1.8. Видовий склад і частота виявлення риби в Шацьких озерах (на 

прикладі озер Світязь та Люцимер) [32] 

№ 

з/п 
Види риб 

Частота трапляння 

1960 р. 

[Носаль.1958] 

сучасні 

дані 

І. Родина Коропові Cyprinidae 

1  
Білий амур східноазіатський Ctenopharyngodon 

idella (Valenciennes, 1844)  
- Н + НВ 

2  
Верховодка звичайна Alburnus alburnus (Linnaeus, 

1758)  
+ З + З 

3  В’язь звичайний Іdus idus (Linnaeus, 1758)  + Н - 

4  
Гірчак європейський Rhodeus amarus (Bloch, 

1782)  
+ Р + Н 

5  
Карась звичайний (золотий) Carassius carassius 

(Linnaeus, 1758)*  
+ З + Р 

6  Карась сріблястий Сarassius gibelio (Bloch, 1782)  ? + З 

7  
Краснопірка звичайна Scardinius erythrophthalmus 

(Linnaeus, 1758)  
+ З + З 

8  Лин звичайний Tinca tinca (Linnaeus, 1758)  + З + Н 

9  Лящ звичайний Abramis brama (Linnaeus, 1758)  + З + Н 

10  Плітка звичайна Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)  + З + З 

11  
Плоскирка європейська Blicca bjoerkna (Linnaeus, 

1758)  
+ З + З 

12  Короп звичайний Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)  + З + Н 

13  
Товстолобик білий амурський 

(Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes,1844)  
- В + ВЗ 

ІІ. Родина Окуневі Percidae 

14  
Йорж звичайний Gymnocephalus cernuus 

(Linnaeus, 1758)  
+ Н + Н 
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№ 

з/п 
Види риб 

Частота трапляння 

1960 р. 

[Носаль.1958] 

сучасні 

дані 

15  Окунь звичайний Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758)  + Н + З 

16  
Судак звичайний Sander lucioperca (Linnaeus, 

1758)  
+ З + Р 

III. Родина Колючкові Gasterosteidae 

17  
Триголкова колючка звичайна Gasterosteus 

aculeatus (Linnaeus, 1758)  
+ Р + Р 

ІV. Родина Сомові Siluridae 

18  Сом європейський Silurus glanis (Linnaeus, 1758)  + Н + Р 

V. Родина Головешкові Odontobutidae 

19  
Головешка ротань Perccottus glenii (Dybowski, 

1877) **  
- В + НВ 

VI. Родина Щукові Esocidae 

20  Щука звичайна Esox luceus (Linnaeus, 1758)  + З + Н 

VІI. Родина В’юнові Cobitidae 

21  
В’юн звичайний Misgurnus fossilis (Linnaeus, 

1758)  
+ Н + Р 

VІIІ. Родина Тріскові Gadidae 

22  Минь річковий Lota lota (Linnaeus,1758)*  + Н - 

ІХ. Родина Вугреві Angullidae 

23  
Річковий вугор європейський Anguilla anguilla 

(Linnaeus, 1758)  
+ ЗВ + НВ 

Х. Родина Ікталурові Ameiuridae 

24  

Карликовий сомик коричневий Ameiurus 

nebulosus  

(Le Sueur, 1819)  

+ НВ + ЗВ 

 

Примітки: позначка (+ –) показує наявність виду (підвиду) або відсутність, ? 

– існування ймовірне або викликає сумнів; літерами позначена орієнтовна сучасна 

чисельність: З – звичайна, місцями промислова риба, Н – нечисленна, місцями 

зникаюча; Р – рідкісна; В – вселенець. * – таксони, занесені до Червоної книги 

України. ** – в озерах не спостерігали, масово трапляється в меліоративних 

каналах Шацького поозер’я. 

 

 

1.3.6.6  Зміна видового складу іхтіофауни 

Іхтіофауна озер Шацької групи в період 1947–1953 рр. була досить 

різноманітною і нараховувала 26 видів риб, що належали до 11 родин. Часом 

траплялися річкові форми: в’язь, інтродукований річковий вугор, акліматизований 

і широко розповсюджений карликовий сомик; в окремі озера завезені сиг чудський 

(оз. Пулемецьке), форелеокунь (оз. Пісочне) та амурський сазан (оз. Чорне Велике).  
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Серед інших аборигенних видів риб звичайними у водоймах даного регіону і 

основними промисловими видами були лящ, щука, плітка, окунь, лин, йорж і 

краснопірка. Менш чисельними були сом, судак, карась золотистий, плоскирка, 

вугор річковий і верховодка. Поодинокими екземплярами траплялись короп 

(сазан), в’язь, в’юн, лин, сиг чудський, форелеокунь, сазан амурський.  

Інші види риб не мали промислового значення. Серед них: малявка, гольян, 

пічкур, гірчак, щипавка та мала південна колючка [28].  

Перший ґрунтовний аналіз видового складу риб озер Шацького 

національного природного парку, починаючи з попереднього, що був проведений 

у 50–ті роки, вказав на значні зміни в іхтіофауні водойм [19].  

Дослідженями 1987–1997 рр. було виявлено лише 19 видів; з 11 відомих 

родин не знайдено риб, що належали до 5 з них: сомових, тріскових, cигових, 

центродірових та колючкових [40, 41].  

Видовий склад рибного населення Шацьких озер ув 2000-2005 рр. налічував 

18 видів риб. Усі представники іхтіофауни належали до семи родин: коропових, 

окуневих, щукових, ікталурових, в’юнових, вугрових та колючкових. Стосовно 

останньої родини, то вона представлена не малою південною колючкою, а іншим 

спорідненим видом – колючкою триголковою [28].  

У 2008 р. склад іхтіофауни Шацьких озер складав 30 видів риб та дві гібридні 

морфи [20]. 

Аналіз стану іхтіофауни Шацьких озер за багато років (1950-2008 рр.) вказує 

на посилення деяких негативних тенденцій, що мають наслідком насамперед 

зменшення промислової рибопродуктивності, погіршення умов природного 

відтворення, уповільнення темпу росту і чисельності риб, зниження рівня розвитку 

кормових організмів та ін. 

Враховуючи вищесказане та тенденційні процеси змін в структурі 

іхтіофауни, зникнення з матеріалів контрольних ловів промисловоцінних видів риб 

(сазан, сом, судак), та заміну їх на малоцінні й непромислові (верховодка, пічкур, 

йорж, гірчак), зниження потенціалу росту («карликовість» у плітки, окуня, ляща) – 

усе це негативно впливає на промислову та природню рибопродуктивність 
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Шацьких озер. Складовою частиною назрілих проблем у структурі промислових 

стад можна вважати збільшення чисельності популяцій «інвазійних» видів риб 

(триголкова колючка, карликовий сомик та сріблястий карась), які 

натуралізувались в озерах Шацької групи та активно увійшли у структуру 

промислових меліоративних ловів та ловів рибалок-аматорів, потіснивши, або ж 

повністю витіснивши аборигенні види риб (лящ, плітка, сом, судак, золотий 

карась), які довгий час були об’єктами промислу [28].  

Основні причини змін видового складу іхтіофауни 

– падіння рівня води в озерах межиріччя Західного Бугу та Прип’яті; 

– втрата нерестовищ основних цінних і раритетних видів риб, розташованих 

у мілководій частині акваторій озер; 

 – низькоефективний природний нерест; 

– скорочення чисельності риб та їхнього видового різноманіття; 

– зниження ефективності нагулу молоді аборигенних видів і видів риб, що 

вселяються; 

– літні та зимові заморні явища й масову загибель риби. 

1.3.6.7 Орнітофауна угіддя 

У складі орнітофауни території ВБУ “Шацькі озера” зареєстровано 241 вид, 

з яких близько 150 гніздові. Цей регіон є дуже важливим місцем як гніздування, так 

і відпочинку птахів під час міграцій. Більшість із зазначеної кількості видів птахів 

є мігруючими, оскільки саме тут перетинаються два важливі міграційні шляхи: з 

півночі на південь Біломоро-Балтійсько-Середземноморський та зі сходу на захід – 

Поліський широтний. Щороку тут відзначають понад 60 тис. мігруючих птахів. 

Територія Шацького поозер’я отримала високий міжнародний природоохоронний 

статус водно-болотних угідь міжнародного значення (згідно Рамсарської 

конвенції) та статус міжнародно важливих територій для охорони птахів – ІВА № 

001 UA, ІВА № 28 [47]. 

З 241-го виду птахів, зареєстрованих на Шацьких озерах, 70 видів належить 

до водно-болотного комплексу. Загальна кількість водно-болотних птахів, які 
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гніздяться в межах угіддя, складає 6-10 тис. пар, а тих, що тут линяють або 

зупиняються під час прольоту, – 30-40 тис. особин. Зокрема, на даний час тут 

гніздяться пірникоза велика Podiceps cristatus (понад 100 пар), бугай Botaurus 

stellaris (близько 50 пар), чапля сіра Ardea cinerea (90-150 пар), лебідь-шипун 

Cygnus olor (10-20 пар), гуска сіра Anser anser (20-40 пар), крижень Anas 

platyrhynchos (понад 150 пар), попелюх Aythya ferina (250-350 пар), чернь білоока 

А. nyroca (ЧКУ) (15-20 пар), лиска Fulica atra (800-1000 пар), кульон великий 

Numenius arquata (ЧКУ) (2-5 пар), мартин звичайний Larus ridibundus (3000-4500 

пар), та низка інших важливих видів [50, 44, 56]. 

Угіддя є частиною унікального озерного комплексу, що відіграє дуже 

важливу роль не тільки в охороні фауни та флори, але й як місце гніздування та 

міграцій значної кількості водно-болотних птахів, що мають особливий 

природоохоронний статус (згідно умов ратифікованої Боннської конвенції) і 

потребують додаткових заходів щодо збереження у міграційний період. 

Для аналізу екологічного значення екосистем угіддя, впродовж останніх 30 

років проводяться щорічні обліки мігруючих водоплавних птахів, які 

концентруються на озерах впродовж тривалого осіннього періоду. Саме дані про 

стан та чисельність мігруючих видів птахів на Шацьких озерах, відіграють 

провідну роль серед критеріїв оцінки міжнародної цінності цих водно-болотних 

угідь, які забезпечують біологічні стратегії різних видів птахів, що гніздяться, 

зимують або мігрують на цій території. 

Моніторинг птахів водно-болотного комплексу проводиться на 18 озерах 

угіддя з 1985 року в осінній період. Саме в цей період спостерігюється концентрації 

птахів перед осінньою міграцією, де вони активно відгодовуються (жирують) перед 

відльотом. Тому в цей час проводяться обліки – кількість мігруючих водно-

болотних птахів коливається за роками від 25 до 7 тисяч особин. Для тривалої 

оцінки чисельності мігруючих водоплавних птахів обрані найбільш характерні та 

чисельні види (гагара чорношия Gavia arctica, пірникоза велика Podiceps cristatus, 

гуска сіра Anser anser, лебідь-шипун Cygnus olor, крижень Anas platyrhynchos, 

чирянка велика Anas querquedula, попелюх Aythya ferina, чернь чубата Aythya 
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fuligula, лиска Fulica atra). Спеціальна увага в час обліків приділяється і рідкісним 

видам (чернь білоока Aythya nyroca (ЧКУ), гоголь Bucephala clangula (ЧКУ), крех 

великий Mergus merganser (ЧКУ)), які складають цілісний комплекс регулярно 

мігруючих птахів, що зупиняються на Шацьких озерах (табл. 1.9, рис. 1.8). 

Перелічені види далі залишаються найбільш характерними мігрантами, що 

використовують ці водно-болотні угіддя як важливий екологічний полігон 

міжнародного значення для успішного здійснення міграцій у південно–західну 

Європу та північну Африку. Всі мігруючі скупчення водоплавних в угідді 

перебувають під охороною і впродовж діяльності парку тут підтримується стійкий 

режим спокою, тому водоплавні дуже приурочені до постійних ділянок на озерах 

[53, 56]. 

Такі види водно-болотних птахів, як пірникоза мала Podiceps ruficollis, 

пірникоза чорношия Podiceps nigricollis, пірникоза сірощока Podiceps grisegena, 

бугай Botaurus stellaris, чапля сіра Ardea cinerea, гуска сіра Anser anser, курочка 

водяна Gallinula chloropus, мартин жовтоногий Larus cachinnans, здійснюють 

міграції раніше (переважно у вересні), а тому під час регулярних обліків 

трапляються вкрай рідко. 
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Таблиця 1.9. Результати пізньо-осінніх обліків мігруючих водоплавних 

птахів (1985–2012 рр.) на Шацьких озерах [56]. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1985 27 212 222 - 2213 13 1444 23 46 7695 - 50 22 - - - 11967 

1986 87 273 258 8 2467 6 860 12 99 4062 - 126 29 - - - 8287 

1987 69 817 248 7 6097 10 1011 46 289 16344 4 205 91 - - - 25238 

1988 20 156 250 4 3632 19 1503 139 29 12623 2 55 1 - - - 18433 

1989 4 90 230 92 2216 4 1739 59 2 4132 2 4 26 - - - 8600 

1990 2 106 346 17 860 50 710 230 2 5829 2 68 248 - - - 8533 

1991 1 17 394 160 2178 70 523 16 2 4567 2 2 16 - - - 7948 

1992 8 37 326 240 1698 352 821 28 20 3912 22 5 71 - - - 7540 

1993 18 43 40 108 1363 205 851 28 76 4244 6 18 322 - - - 7322 

1994 46 95 130 444 2296 126 1866 7 14 4292 1 14 142 - - - 9473 

1995 14 171 113 472 962 52 784 83 31 4110 1 27 45 - - - 6865 

1996 31 132 52 386 1372 118 682 103 62 4462 29 14 70 - - - 7513 

1997 9 149 80 114 708 57 342 104 106 4662 8 44 55 - - - 6438 

1998 33 167 105 348 1334 57 771 75 64 5268 13 28 178 - - - 8441 

1999 - 70 39 - 738 88 282 15 44 7356 25 26 44 - - - 8727 

2000 56 84 68 - 574 30 274 18 48 4664 22 6 62 5 50 25 5986 

2001 45 201 68 - 1436 130 580 76 66 4844 34 59 98 26 50 10 7723 

2002 96 199 71 - 1334 228 736 123 135 5798 121 54 66 50 92 24 9127 

2003 46 163 56 - 1698 191 868 50 66 5982 69 8 278 24 126 60 9685 

2004 54 191 64 - 2542 122 1020 40 54 6364 126 8 348 23 88 54 11098 

2005 7 104 131 - 1784 192 562 60 50 6608 81 13 286 48 22 92 10040 

2006 9 92 27 - 1942 70 578 19 24 5150 60 11 165 18 56 18 8239 

2007 22 219 19 - 2008 136 617 39 22 5920 68 11 186 37 90 14 9408 

2008 56 427 81 - 1654 136 860 118 37 7066 138 20 234 29 102 60 11018 

2009 2 268 141 - 1682 150 1742 46 4 5264 27 6 452 25 24 46 9879 

2010 2 404 172 - 1322 90 1344 124 18 6060 88 12 188 18 50 51 9943 

2011 2 234 75 - 1230 46 608 150 92 4151 38 4 156 23 38 18 6865 

2012 52 294 101 - 1111 64 1060 50 80 4746 31 13 128 14 30 6 7780 

 

З найбільш рідкісних та мало чисельних водоплавних птахів, які 

затримуються на озерах Шацької групи в час пізніх осінніх міграцій (жовтень – 

листопад), виявлені – чирянка мала Anas crecca, нерозень Anas strepera (ЧКУ), 

шилохвіст Anas acuta, чирянка велика Anas querquedula, широконіска Anas clypeata, 

чернь білоока Aythya nyroca (ЧКУ), і вкрай рідко трапляються залітні особини – 
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пухівка Somateria mollissima (ЧКУ), савка Oxyura leucocephala (ЧКУ). Щодо савки, 

то в даному випадку на Шацькій групі озер може траплятись і північно 

американський вид, що акліматизований у Західній Європі, але дане питання 

залишається не дослідженим. 

 
Рис. 1.8. Динаміка чисельності основних видів водно-болотних птахів [56]. 

 

Інші види птахів – лебідь-кликун Cygnus cygnus, лебідь малий Cygnus 

columbarius (ЧКУ), свищ Anas penelope, морянка Clangula hyemalis, гоголь 

Bucephala clangula (ЧКУ), пухівка Somateria mollissima (ЧКУ), крех малий Mergus 

albellus, мартин сивий Larus canus здійснюють міграцію значно пізніше у листопаді 

та на початку грудня, а тому під час наших обліків або не виявляються, або дуже 

мало чисельні. 

Найбільші масові скупчення водоплавних птахів щороку реєструються на оз. 

Світязь, оз. Пулемецьке, оз. Люцимер, тоді, як 20–25 років тому, основні скупчення 

крім цих озер, зосереджувались на озерах Луки та Перемут. Також, два десятиліття 

тому, на цих озерах концентрувались сотні мігруючих лебедів-шипунів, але в 

останнє десятиліття, таких концентрацій не виявлено. Понад 25 років на Шацьких 

озерах найбільш чисельними залишаються осінні скупчення лиски, які в минулому, 
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основними чином, концентрувались на оз. Луки, але в останні два десятиліття 

змістились на оз. Світязь. Найбільші скупчення лиски в минулому утворювали 

концентрації до 4–4,4 тис. особин (оз. Луки), але в останні роки, такі масові 

концентрації нараховують не більше 2–2,7 тис. ос. (оз. Світязь, затока Лука). 

Змішані концентрації водоплавних складають основним чином такі види, як 

крижень Anas platyrhynchos, попелюх Aythya ferina, лиска Fulica atra. Іноді на озера 

прибувають зграї мартина звичайного Larus ridibundus до 2–3,5 тис. ос. та мартина 

жовтоногого Larus cachinnans, переважно не більше 500–600 ос., але обидва види 

мартинів на озерах затримуються нетривалий час. Серед пірникоз, найбільш 

чисельні зграї в окремі роки зафіксовано у пірникози великої Podiceps cristatus, які 

можуть досягати 600–700 ос. Пізно восени на озерах чисельність баклана великого 

Phalacrocorax carbo відносно низька, що пов’язано з його ранніми осінніми 

переміщеннями ближче до морських узбережь та місць зимівлі. Види (крижень, 

попелюх, лиска), що впродовж трьох десятиліть формували і продовжують 

складати основні концентрації осінніх мігруючих водоплавних птахів на Шацьких 

озерах, в останні десятиліття помітно скоротили свою чисельність [52].  

За останні 30 років у пізньо-осінній період на Шацьких озерах концентрації 

мігруючих водоплавних птахів скоротились від 26 тис. особин до 7,5-11 тис. ос. 

Найбільші масові скупчення водоплавних птахів в минулому щороку 

концентрувались на озерах – Луки, Перемут, Світязь, але в останнє десятиліття 

масові скупчення залишились лише на оз. Світязь, Пулемецьке, Люцимер. Серед 

мігруючих видів за чисельністю домінують крижень Anas platyrhynchos, попелюх 

Aythya ferina, лиска Fulica atra. Помітно скоротилась чисельність мігруючих 

лебедів-шипунів Cygnus olor [56]. 

Дослідження орнітофауни торфових боліт Західного Полісся розпочато після 

масштабних осушувальних робіт з 1982 р. Щорічні обліки гніздових птахів 

проводились переважно на торфових болотах Шацького поозер’я ще до утворення 

Шацького НПП. Згодом ці дослідження лягли в основу постійного фауністичного 

моніторингу стану та значення осокових боліт на території парку. Нагромаджені 

матеріали сприяли обґрунтуванню надання Шацьким озерам та їхнім торфовим 
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комплексам національного та міжнародного статусу ІВА-територій і статусу 

водно-болотних угідь, що мають міжнародне значення у першу чергу для 

збереження рідкісних видів птахів та цілісних природних екосистем. 

Торфові болота Шацького поозер’я відіграли важливе значення для 

обґрунтування доцільності формування на цих територіях природних ядер 

Поліського міжнародного екологічного коридору, що об’єднує природні зони та 

цінності у все-європейській екологічній мережі. Тож саме торфові болота 

виявились особливо важливими екосистемами для збереження видового 

різноманіття птахів із багатим складом рідкісних видів, що занесені до переліків 

Бернської та Боннської міжнародних конвенцій, до переліків регіонально рідкісних 

видів тварин, або ж включені до переліків національних Червоних книг таких країн, 

як Білорусь, Естонія, Литва, Латвія, Німеччина, Польща, Словаччина, Україна. До 

цих видів у першу чергу належать: нерозень Anas strepera (ЧКУ), чирянка велика 

Anas querquedula, широконіска Anas clypeata, лунь лучний Circus pygargus (ЧКУ), 

тетерук Lyrurus tetrix (ЧКУ), журавель сірий Grus grus (ЧКУ), погонич малий 

Porzana parva, деркач Crex crex, чайка Vanellus vanellus (ЄЧС), коловодник лісовий 

Tringa ochropus, коловодник звичайний Tringa totanus, баранець звичайний 

Gallinago gallinago, баранець великий Gallinago media (ЧКУ), кульон великий 

Numenius arquata (ЧКУ), грицик великий Limosa limosa, крячок білокрилий 

Chlidonias leucopterus, плиска жовтоголова Motacilla citreola, сорокопуд терновий 

Lanius collurio, сорокопуд сірий Lanius excubitor (ЧКУ),, кобилочка-цвіркун 

Locustella naevia, очеретянка прудка Acrocephalus paludicola (ЧС МСОП, ЄЧС, 

ЧКУ), кропив’янка рябогруда Sylvia nisoria, кропив’янка садова Sylvia borin, 

кропив’янка сіра Sylvia communis, синьошийка Luscinia svecica, чечевиця 

Carpodacus erythrinus, вівсянка очеретяна Emberiza schoeniclus. У переліку 

підкреслено ті види птахів, чисельність яких поступово або досить стрімко 

скорочується на торфових болотах Шацького поозер’я та всього Західного Полісся 

упродовж останніх років [51]. 

Дослідники орнітофауни Шацьких озер [59] констатують, що стан екосистем 

ВБУ за останні 30 років досить змінився. Зокрема, змінилася структура рослинних 
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угруповань і асоціацій, неодноразово змінювалася вологість болотних та лучних 

комплексів угіддя, що, у свою чергу, призвело до певних змін в орнітофауні. 

Зокрема, відбулася зміна видів птахів у лучних, болотяних і навколоводних 

комплексах, меншою мірою в лісових. Дослідження показали, що на території ВБУ 

зникли – 2 види; зменшили чисельність – 19 видів; з’явилися – 7 та збільшили свою 

чисельність – 21 вид птахів, а 4 види мають статус тих, у яких постійно і сильно 

коливається чисельність.  

На території угіддя зменшилися площі, придатні для гніздування чирянки 

великої, широконіски Anas clypeata, коловодника звичайного Tringa totanus, 

баранця великого Gallinago media (ЧКУ), грицика великого Limosa limosa. 

Внаслідок заборонення сінокосіння чи випасання на багатьох великих торфовищах, 

останні заросли очеретом Phragmitis australis, вербами Salix sp., і ці фактори 

негативно вплинули на стан гніздових популяцій: тетерука Tetrao tetrix (ЧКУ), 

грицика великого, коловодника звичайного, сови болотяної Asio flammeus (ЧКУ), 

трав’янки лучної Saxicola rubetra. Різко зменшилась чисельність видів, які живуть 

у рідколіссі і на лісових галявинах: змієїда Circaetus gallicus (ЧКУ), тетерука, 

жовни зеленої Рicus viridis, жайворонка лісового Lullula arborea, вівсянки садової 

Emberiza hortulana, і навіть раніше численних: зеленяка Carduelis chloris, 

коноплянки Acanthis cannabina.  

Внаслідок змінb біотопів з екосистем угіддя зникли: щеврик польовий Anthus 

campestris та вівсянка садова Emberiza hortulana. До групи видів, які значно 

зменшили свою чисельність, належать: пірникоза мала Podiceps ruficollis, чапля 

сіра Ardea cinerea, широконіска Anas clypeata, лебідь-шипун Cygnus olor, яструб 

великий Accipiter gentilis, тетерук Tetrao tetrix (ЧКУ) (тенденція скорочення 

чисельності спостерігається у всій Європі), куріпка сіра Perdix perdix, чайка 

Vanellus vanellus (ЄЧС), пастушок Rallus aquaticus, лиска Fulica atra, коловодник 

звичайний Tringa totanus, баранець звичайний Gallinago gallinago, грицик великий 

Limosa limosa, жовна зелена Picus viridis, ластівка сільська Hirundo rustica, ворона 

сіра Corvus cornix, кропив’янка сіра Sylvia communis, коноплянка Acanthis 

cannabina, вівсянка очеретяна Emberizaschoeniclus. Навпаки, за досліджуваний 
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проміжок часу в межах угіддя оселилися: баклан великий Phalacrocorax carbo, 

чепура велика Egretta alba, крех великий Mergus merganser, мартин жовтоногий 

Larus cachinnans, сичик-горобець Glaucidium passerinum (ЧКУ), плиска 

жовтоголова Motacilla citreola та снігур Pyrrhula pyrrhula. Трохи збільшили свою 

чисельність такі види: гуска сіра Anser anser, нерозень Anas strepera, орябок 

Tetrastes bonasia, деркач Crex crex, крячок білощокий Chlidonias hybridus, крячок 

малий Sterna albifrons (ЧКУ), припутень Columba palumbus, голуб-синяк Columba 

oenas (ЧКУ), (відновив чисельність до стану 1982 року), бджолоїдка Merops 

apiaster (відновилася на гніздуванні), крутиголовка Jynx torquilla, дятел білоспиний 

Dendrocopos leucotos, ластівка берегова Riparia riparia, жайворонок лісовий Lulula 

arborea, сорокопуд терновий Lanius collurio (за винятком 2011 року), мухоловка 

строката Ficedula hypoleuca, трав’янка чорноголова Saxicola torquata, горихвістка 

звичайна Phoenicurus phoenicurus, дрізд-омелюх Turdus viscivorus, синиця чубата 

Parus cristatus, щедрик Serinus serinus, чечевиця звичайна Carpodacus erythrinus. 

Для чотирьох видів птахів орнітофауни угіддя характерне постійне та сильне 

коливання чисельності: коловодник лісовий Tringa ochropus, баранець великий 

Gallinago media, горлиця лісова Streptopelia turtur та соловейко східний Luscinia 

luscinia. 

Крім того, за відмічений проміжок часу на території угіддя до гніздування 

приступали пісочник великий Charadrius hiaticula (ЧКУ) (одне успішне і одне 

неуспішне) та кулик-сорока Haematopus ostralegus (ЧКУ) (неуспішне гніздування) 

[59]. 

У складі орнітокомплексів угіддя представлено 37 видів, занесених до 

Червоної книги України (2009) (що становить 43% від загального переліку птахів у 

цьому виданні ЧКУ), з яких 22 гніздові і ще для двох видів відзначені спроби 

гніздування, проте не успішні. Серед птахів цієї групи (червонокнижних) чи не 

найбільшої уваги заслуговує очеретянка прудка Acrocephalus paludicola (ЧС 

МСОП, ЄЧС, ЧКУ) – зникаючий у Європі і спорадично поширений на Поліссі вид. 

Моніторинг гніздових біотопів цієї очеретянки виявив, що на території угіддя всі 

дрібні поселення виду у загрозливому стані. Внаслідок широкомасштабної 
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осушувальної меліорації зникли величезні площі осокових боліт, які становили 

місце, придатне для гніздування цього виду, знизився рівень ґрунтовних вод, що 

призвело до зміни та втрати біотопів прудкої очеретянки. Для збереження поселень 

її в Шацькому НПП необхідно скласти менеджмент-план для гніздових територій, 

що передбачає перегляд межі заповідних зон на всіх заболочених заповідних 

ділянках та рекомендувати проведення практичних заходів, спрямованих на 

збереження видового різноманіття: викошувати ділянки, де локалізуються дрібні 

поселення очеретянок (заохочувати місцеве населення до ручного косіння); 

вирубувати вербові кущі на торфових болотах біля озер, що дозволить зберегти цей 

символ боліт, багатства і краси Поліського краю [57]. 

 

1.3.6.8  Результати робіт щодо біоіндикації птахів угіддя 

Для об’єктивного виявлення змін у просторовому розподілі біологічних 

індикаторних видів, було визначено найважливіші ландшафтні структури, які 

мають особливе значення для формування місцевих ареалів видів [42]. Методом 

ГІС аналізу із використанням методик Дистанційного Зондування Землі (ДЗЗ) було 

встановлено пріоритетні фактори антропогенного і природного впливу на стан 

популяцій видів едифікаторів і біологічних індикаторів, які можуть мати і мають 

вирішальне значення для підтримки стабільних ареалів біоти. В сучасних умовах, 

до таких факторів, які мають фундаментальне значення щодо підтримки сталих 

ареалів біологічних видів, необхідно віднести фактори, які поглиблюють ерозійні 

процеси на земній поверхні і призводять до поступового опустелення окремих 

ландшафтів, значні за розмірами і відносно регулярні (з частотою 1 раз на 3-4 роки) 

стихійні пожежі, антропогенна фрагментація цілісних природних середовищ та 

екологічних коридорів [55]. 

Така фрагментація комунікаційних чи меліоративних систем призводить до 

різких змін у просторовому розподілі біоти і в першу чергу видів біологічних 

індикаторів, які найбільш чутливо реагують на ці просторові зміни, що 

обумовлюють погіршення стану природних оселищ та середовищних екологічних 
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потенціалів. Динамічні часові процеси у просторовому розподілі біологічних 

індикаторів спричинені в першу чергу порушенням або спотворенням природних 

ландшафтних структур, які й обумовлюють закономірності біотопічного розподілу 

вразливих і вибагливих до середовищ екологічно чутливих представників флори та 

фауни. 

Для покращення ефективності застосування та використання біологічних 

індикаторів стану природних екосистем у наземних дослідженнях було створено 

мережу постійних біологічних індикаторів для моніторингу екосистем Шацького 

НПП. Такі біоіндикатори повинні бути відносно доступними для проведення 

наземних досліджень, а також, відображати ландшафтні структури природних 

комплексів Шацького НПП. Тому, серед таких біологічних видів, що обрані для 

проведення довготривалого екологічного моніторингу, визначені ті види, які 

відносно швидко реагують на зміни у екосистемах, у першу чергу, на коливання 

гідрологічного режиму лісових та болотних екосистем, на процеси сильватизації у 

сільськогосподарських угіддях та на природних заплавних луках [55]. 

Нагромаджені дані підтверджують, що перелічені біологічні види: змієїд 

Circaetus gallicus, підорлик малий Aqula pomarina, лунь лучний Circus pygargus, 

тетерук Lyrurus tetrix, деркач Crex crex, чайка Vanellus vanellus, грицик великий 

Limosa limosa, кульон великий Numenius arquata, коловодник лісовий Tringa 

ochropus, сорокопуд сірий Lanius excubitor, щеврик лучний Anthus pratensis, 

очеретянка прудка Acrocephalus paludicola, можуть ефективно використовуватись 

як індикатори стану природного середовища під час виконання наукових програм 

з проведення екологічного моніторингу за станом низинних, перехідних і верхових 

боліт не тільки на території країни, але й в умовах Східної Європи. Саме ці види 

помітно реагували на зміни гідрологічного режиму в болотних екосистемах і при 

цьому в багатьох європейських країнах різко змінювалась їх чисельність [46, 54, 

43], що в значній мірі пов’язано не лише з антропогенними факторами, але й із 

змінами клімату [42].  

Застосування цих видів тварин з метгою моніторингу не вимагає 

використання складних польових і аналітичних методик, однак дає необхідні й 
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достатньо об’єктивні результати. Важливо, що такий підхід є економічно зручним, 

бо не вимагає значних затрат на проведення дослідницьких і камеральних робіт. 

Дотримання таких засад для проведення контролю за станом і розвитком торфових 

боліт у сучасних умовах є найдешевшим способом виконання наукових програм 

для здійснення моніторингу в нашій країні. Цей економічний ефект дуже важливо 

враховувати при складанні довготривалих проектів і виконанні регіональних та 

національних програм, пов’язаних з природоощадливим використанням чи 

експериментальним вивченням болотних екосистем. 

За площею водно-болотні угіддя є основною перепоною для 

широкомасштабного техногенного перетворення ландшафтів і захищають 

природні екосистеми від їх подальшої антропогенної трансформації. З цієї точки 

зору зрозуміло, що значні за площею водно-болотні угіддя є особливо цінним 

просторовим ресурсом у підтримці стабільності екологічних систем Західного 

Полісся, саме від таких загроз, як опустелення внаслідок широкомасштабної 

осушувальної меліорації, лісових та торфових пожеж, ерозійних процесів, що 

виникають всупереч дотриманню технічних вимог до розвитку 

сільськогосподарського виробництва на поліських ґрунтах. Дослідження свідчать, 

що у даному випадку, ландшафтно–екологічна роль водно-болотних угідь у 

збереженні цілісності поліських природних екосистем є безальтернативною 

умовою сталого розвитку регіону Західного Полісся [55]. 

Завдяки нагромадженим і опрацьованим матеріалам у БД та ГІС Шацького 

НПП про біологічні індикатори за тривалий період, встановлено, що на на 

більшості природних ділянок водно-болотних угідь цієї території, що 

фрагментована антропогенними елементами комунікацій та гідромеліоративної 

мережі, відбуваються помітні просторові зміни, як у пререрозподілі біологічних 

видів, так і у скороченні їх локальних осередків (ареалів). На рис. 1.9 з допомогою 

ГІС створено картосхему поширення видів біологічних індикаторів стану 

природного середовища на водно-болотних угіддях Шацького НПП, які основим 

чином зосередженні на основних ландшафтних структурах цих угідь – торфових 

болотах, берегових лініях озер. Це такі види, як: чирянка велика Anas querquedula, 
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тетерук Lyrurus tetrix, кульон великий Numenius arquata, грицик великий Limosa 

limosa, сова болотяна Asio flammeus, очеретянка прудка Acrocephalus paludicola. 

Саме ці види є особливо чутливими індикаторами стану водно-болотних угідь 

Західного Полісся та збереженості перелічених ландшафтних структур, які 

формують загальну систему угіддя міжнародного значення. 

До видів, які є важливими індикаторами гідрологічного режиму природних 

екосистем Західного Полісся, можна відности кульона великого та грицика 

великого. Сучасні колонії цих куликів не перевищують тепер угруповань понад 10 

пар, тоді як в минулому (близько 30 років тому), такі колонії грициків нараховували 

десятки пар. У даного виду на даний час відбулось скорочення популяції більше, 

ніж на 50–5%. 

Також наявні: чирянка велика Anas querquedula (ANA QER), тетерук Lyrurus 

tetrix (LYR TET), кульон великий Numenius arquata (NUM ARQ), грицик великий 

Limosa limosa (LIM LIM), сова болотяна Asio flammeus (ASI FLA), очеретянка 

прудка Acrocephalus paludicola (ACR PAL). Всі вище перелічені біологічні 

індикатори виявлені на ділянці торфового болота з озерами Карасинець та Озерце 

[55]. 

 

Рис. 1.9. Поширення видів біологічних індикаторів стану природного 

середовища на водно-болотних угіддях Шацького НПП [55]. 
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Баранець великий Galinago media після різкої деградації популяцій, що 

відбулась внаслідок осушувальних робіт з кінця 1960 років, у середині 1990-х років 

і особливо після дощового літа 1997 року почав відновлювати гніздування в 

традиційних місцях і зокрема на торфовищахугіддя. Чисельність цього виду 

біологічного індикатора особливо почала відновлюватись після проведення 

ренатуралізаційних робіт на торфових болотах Шацького НПП. Очевидно саме цей 

вид серед куликів є найкращим індикатором гідрологічного режиму торфових 

боліт. Додатково таким видом є і очеретянка прудка Acrocephalus paludicola, яка 

виявлена серед біологічних індикаторів окремих торфових боліт Шацького НПП. 

За допомогою саме цих двох видів на торфових болотах між озерами Озерце та 

Карасинець вдалось підтвердити присутність нетипових острівків 

дерновопідзолистих ґрунтів серед боліт поруч з с.Мельники, які використовуються 

баранцем великим для необхідного формування площ токовищ серед заливних 

ділянок торфових боліт [55]. 

При виконанні тематичної класифікації космознімків дослідники зустрілись 

з практикою виділення різними кольорами ділянок, які на некласифікованих 

космознімках виглядали однорідними, але саме присутність цих біологічних 

індикаторів дозволила ще раз змістовно підтвердити, що досліджувані території 

торфових боліт не були однорідними, як це виглядало на перший погляд. Таким 

чином, біологічні індикатори виявились важливими додатковими джерелами 

інформації про просторовий розподіл меж різних ґрунтових та рослинних 

формацій, які складно встановити на космознімках без такого додаткового аналізу 

[55]. 

Дослідження орнітофауни 

Дослідження орнітофауни угіддя проводилися, головним чином, в озерних і 

болотних комплексах. 

Спостереженнями встановлено, що вплив Копаївської меліоративної системи 

на територію угіддя надалі продовжується. Порушений водний режим призвів до 

осушення та заліснення значних відкритих ділянок угіддя. Зокрема, збільшилася 
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кількість верболозів та інших деревних порід на узбережжях озер Люцимир, 

Світязь, Луки, Перемут; у деяких місцях деревні зарості підійшли суцільною 

стіною до берегової лінії озер. Таким чином, через заростання вербами та вільхами 

берегів оз. Люцимер, практично зникли з гніздування в урочищі “Ципель” та з 

прилеглих територій чайки (Vanellus vanellus), коловодники звичайні (Tringa 

totanus), грицики великі (Limosa limosa). Подібну ситуацію відзначено було й на 

північному і північно-східному узбережжях оз. Світязь, зокрема в ур. “Низьке”, де 

з гніздування (крім вище перелічених видів) зникли також: пісочники малі 

(Charadrius dubius), мартини звичайні (Larus ridibundus) та крячки річкові (Sterna 

hirundo) [58]. 

Закріплення цих змін відбулося в останнє десятиліття, з розвитком приватної 

забудови на території парку. Зокрема, поруч зі згаданим урочищем на озері Світязь, 

розпочалося приватне будівництво котеджів в ур. “Іллічівка”. Перші будинки та 

численні відвідувачі території здійснили сильний розлякуючий ефект на фауну 

урочищ, і як наслідок, сприяли стрімкому ходу сукцесій на прибережних луках та 

болотах. Це призвело до заростання лук дерево-чагарниковою рослинністю і 

витіснення з них більшості водно-болотяних птахів (перемістилися в інші місця 

гніздування качки та гуси (Anatidae), луні очеретяні (Circus aeruginosus)). Через 

приватну забудову, майже втрачені гніздові біотопи куликів (Charadriidae) на 

східному узбережжі озера Світязь.  

Зниження водного рівня в ур. “Уничі” також збільшило площі вкриті 

верболозами, що у свою чергу негативно відобразилося на гніздуванні практично 

всіх видів куликів. Несистематичне викошування болотяних трав, і на менших 

площах урочища сприяли щільнішому заростанню його високими травами, що 

спочатку знизило чисельність, а на сьогодні й зробило неможливим там 

гніздування чайки і коловодника звичайного, надзвичайно знизило кількість 

гніздових пар грицика великого і баранця звичайного (Gallinago gallinago). 

Відмова від сінокосіння та випасання великої рогатої худоби на луках, між озерами 

Луки та Перемут, також призвела до заростання і втрати гніздових біотопів для 

чайки, коловодника звичайного та грицика великого. 
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Негативного впливу на фауну куликів певної частини угіддя здійснили й 

зміна землекористувачів та ведення сільського господарства. Через збільшення 

площ пустирів з високим травостоєм, які раніше використовувалися у якості 

сільгоспугідь, зменшилася кількість біотопів, придатних для гніздування чайки і 

деяких інших видів [58]. 

Тенденція скорочення чисельності куликів і багатьох інших водно-болотних 

птахів на території угіддя встановлена упродовж останнього десятиліття. Але 

найбільше порушення структури гніздових поселень місцевих популяцій у куликів 

виявлено за останні роки. Особливий вплив на стан гніздових біотопів на відкритих 

ділянках лук і боліт, на їх придатність для гніздування мають фактори, пов’язані з 

порушенням озонового шару.  

Вже кілька років регулярно спостерігається таке явище і саме внаслідок таких 

кліматичних змін відбувається швидке випаровування мілких водойм на торфових 

болотах, луках, пасовищах. А наявність таких водойм є необхідною умовою для 

успішного гніздування, забезпечення молоді кормом.  

Як і у попередні роки на болотах угіддя (14 дослідних майданчиків для 

моніторингу) гніздилося шість видів куликів, але структура поселень помітно 

порушена внаслідок того, що в багатьох псевдоколоніях у посушливі 2015-2016 pp. 

гніздилось лише по одному виду на чотирьох ділянках, по два види на чотирьох 

ділянках, по три види – на двох ділянках, по чотири і по п’ять видів – на одній 

ділянці [45]. 

На території угіддя зменшилися площі, придатні для гніздування чирянки 

великої, широконіски Anas clypeata, коловодника звичайного Tringa totanus, 

баранця великого Gallinago media (ЧКУ), грицика великого Limosa limosa. 

Внаслідок заборонення сінокосіння чи випасання на багатьох великих торфовищах, 

останні заросли очеретом Phragmitis australis, вербами Salix sp., і ці фактори 

негативно вплинули на стан гніздових популяцій: тетерука Tetrao tetrix (ЧКУ), 

грицика великого, коловодника звичайного, сови болотяної Asio flammeus (ЧКУ), 

трав’янки лучної Saxicola rubetra. Різко зменшилась чисельність видів, які живуть 

у рідколіссі і на лісових галявинах: змієїда Circaetus gallicus (ЧКУ), тетерука, 
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жовни зеленої Рicus viridis, жайворонка лісового Lullula arborea, вівсянки садової 

Emberiza hortulana, і навіть раніше численних: зеленяка Carduelis chloris, 

коноплянки Acanthis cannabina.  

Динаміка чисельності основних водоплавних птахів на Шацьких озерах у 

післягніздовий період упродовж останніх 30 років [52].  

Пірникоза чорношия Podiceps nigricollis: відбулося різке скорочення 

чисельності у зв’язку з високою евтрофікацією малих водойм, змінами у трофічних 

ланцюгах та депресією колоній звичайних мартинів. Найбільші колонії зникли на 

озерах Луки, Климівське. Пірникоза сірощока Podiceps grisegena: у зв’язку з 

порушенням сталого водокористування на риборозплідних ставах чисельність 

скоротилась до критичної межі. Пірникоза велика Podiceps cristatus: найбільш 

стійка популяція серед пірникоз, але в останнє десятиліття коливання чисельності 

найбільш відчутне. Одною з причин є збільшення смертності молодих (рідше 

дорослих особин) птахів у риболовецьких сітках по всьому ареалу. Баклан великий 

Phalacrocorax carbo: в останнє десятиліття відбувся основний ріст чисельності при 

діапазоні коливань 80–150 пар. У 2013 р. помічено тенденцію до скорочення. Гуска 

сіра Anser anser: поширена на найбільших озерах та ставках. Основний ріст 

чисельності відбувався понад 20 років тому, а в останнє десятиліття зазнає 

незначних коливань та скорочення. Лебідь-шипун Cygnus olor: зазнав різкого 

скорочення чисельності у середині 1990-х рр. На даний час чисельність не 

перевищує 10 пар з незначними виводками по 2–6 ос. Крижень Anas platyrhynchos: 

масовий вид, що різко скоротив чисельність за останні 20 років. Нерозень Anas 

strepera (ЧКУ), чирянка велика Anas querquedula, широконіска Anas clypeata, 

попелюх Aythya ferina, чернь чубата Aythya fuligula, лиска Fulica atra: зазнають 

коливань та скорочення чисельності. Чернь білоока Aythya nyroca (ЧКУ), крех 

великий Mergus merganser (ЧКУ): в останнє десятиліття чисельність цих видів 

незначною мірою зростає [52]. 

Аналізуючи випадки щодо зростання об’ємів забруднення оліготрофних 

прісноводних озер органічними рештками і використання гетеротрофних 

організмів як індикаторів стану екосистем можна розгорнути дискусію щодо 
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ефективності й альтернативи проведення такої біологічної індикації. Немає 

сумніву, що в організації процесу індикації стану водних екосистем доцільно 

застосовувати різні таксономічні одиниці, особливо з огляду на те, яку мету 

поставлено перед дослідниками. Але низку особливостей у дослідженні та 

прогнозуванні стану природних екосистем можна встановити лише за допомогою 

застосування гетеротрофних організмів і, зокрема, представників тих таксонів, про 

які сказано вище. Для прикладу, якість води у прісноводних озерах можна 

оцінювати за значною кількістю параметрів та індикаторів. Але використовуючи 

такий біологічний індикатор, як молюск дрейсена, на основі ґрунтовних 

досліджень гідробіологів, ми маємо можливість прогнозувати, що зростання 

чисельності цього молюска поступово призводить до стрімкого росту у водоймах 

макрофітів, які його заселили. Унаслідок екологічного моделювання нескладно 

передбачити значні зміни у трофічних ланцюгах і поступову зміну трофності самої 

водної екосистеми, зокрема від оліготрофності до мезоторофності, що частково вже 

підтверджується для значних частин оз. Світязь та оз. Пісочне у Шацькому НПП. 

Також поява нових видів водоплавних птахів (таких як крех великий або деяких 

інших) на прісноводних озерах, унаслідок нових біологічних вимог цих видів та 

їхніх конкурентних реакцій на присутність типових видів, прогнозує значні зміни 

в орнітокомплексах. Усі такі зміни призводять до значних переформувань у 

трофічних ланцюгах, і своєчасно передбачити ці зміни можна лише за допомогою 

застосування системи гетеротрофних біологічних індикаторів, які є основною 

вимогою для моделювання складних екологічних процесів у природних 

екосистемах [68]. 

Розглядаючи вищезгадані приклади, ми вважаємо, що види, які мають 

здатність до біологічної індикації процесів в екосистемах, обов’язково пов’язані з 

трофічними ланцюгами та ландшафтними структурами цих екосистем. Біологічні 

індикатори, як правило, мають здатність сприяти виявленню причин заміни 

існуючих трофічних ланцюгів у природних екосистемах новими формами. Тому 

біологічні індикатори можуть розглядатись як специфічні сигнали, що здатні 

прогнозувати значні або менш значні динамічні процеси та зміни в екосистемах. 
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Перелік видів птахів-індикаторів ВБУ “Шацькі озера” 

Гніздові орнітокомплекси 

Екосистеми боліт 

Змієїд (Circaetus gallicus) (ЧКУ) 

Підорлик малий (Aqula pomarina) (ЧКУ) 

Лунь лучний (Circus pygargus) (ЧКУ) 

Сова болотяна (Asio flammeus) (ЧКУ) 

Тетерук (Lyrurus tetrix) (ЧКУ) 

Деркач (Crex crex) 

Чайка (Vanellus vanellus) (ЄЧС) 

Баранець великий (Galinago media) (ЧКУ) 

Баранець звичайний (Gallinago gallinago) 

Грицик великий (Limosa limosa) 

Кульон великий (Numenius arquata) (ЧКУ) 

Коловодник лісовий (Tringa ochropus) 

Щеврик лучний (Anthus pratensis) 

Сорокопуд сірий (Lanius excubitor) (ЧКУ) 

Очеретянка прудка (Acrocephalus paludicola) (ЧС МСОП, ЄЧС, ЧКУ) 

Лучні екосистеми 

Лунь лучний (Circus pygargus) (ЧКУ) 

Деркач (Crex crex) 

Чайка (Vanellus vanellus) (ЄЧС) 

Коловодник звичайний (Tringa totanus) 

Грицик великий (Limosa limosa) 

Щеврик лучний (Anthus pratensis) 

Плиска жовтоголова (Motacilla citreola) 

Очеретянка лучна (Acrocephalus schoenobaenus) 

Екосистеми озер 

Пірникоза велика (Podiceps cristatus) 

Пірникоза мала (Podiceps ruficollis) 

Пірникоза сірощока (Podiceps grisegena) 

Пірникоза чорношия (Podiceps nigricollis) 

Бугай (Botaurus stellaris) 

Бугайчик (Ixobrychus minutus) 

Чепура велика (Egretta alba) 

Чапля сіра (Ardea cinerea) 

Чирянка велика (Anas querquedula) 

Пастушок (Rallus aquaticus) 

Курочка водяна (Gallinula chloropus) 

Лиска (Fulica atra) 

Мартин звичайний (Larus ridibundus) 

Лунь очеретяний (Circus aeruginosus) 

Очеретянка ставкова (Acrocephalus scirpaceus) 

Очеретянка велика (Acrocephalus arundinaceus) 
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1.3.6.9 Загрози екологічному стану угіддя 

Чинники негативного впливу на екологічний характер ВБУ наведені в табл. 

1.10. 

Таблиця 1.10.Чинники, що негативно впливають на екологічний характер 

угіддя 

 

Чинники, що негативно впливають на екологічний характер угіддя 

1. Населені пункти (не 

сільськогосподарські) 

 

1.1. Житлові та міські райони 

 

Селище Шацьк, села Світязь, Пульмо, 

Залісся, Пулемець, Островне, Затишшя, 

Гаївка, Мельники 

1.2. Комерційні та промислові зони 

 

- 

1.3.Туризм та рекреаційні зони 

 

Рекреаційні зони біля берегів озер Світязь та 

Пісочне 

2. Сільське господарство та 

аквакультура 

Вирощуванням зернових, овочевих культур 

та лохини кущової. 

Приватне пiдприємство "Архiтектурна 

майстерня", фермерське господарство 

"Свiтязький хутiр", колективне с/г 

підприємство "Світязь", обслуговуючий 

кооператив "Садiвниче товариство",с/г 

виробничий кооператив імені Богдана 

Хмельницького, с/г виробничий кооператив 

"Перемога", с/г виробничий кооператив 

"Промінь" с/г виробничий кооператив 

"Приозерне", с/г виробничий кооператив 

"Україна" с/г виробничий кооператив 

"Прип’ять", с/г виробничий кооператив 

Суворова, селянське (фермерське ) 

господарство "Полiсся", фермерське госп. 

"Світязький хутір", філія "Шацька" 

товариства з обмеженою відповідальністю 

"ВВ АГРО", Шацька фiлiя приватного 

акцiонерного товариства "Райз-Максимко", 

с/г виробничий кооператив "Заповiт". 

Підприємства, які вирощують лохину: 

приватне підприємство «Флора», ТОВ 

«Волинська ягідка, фермерське 

господарство «Агродрайв», ТВП 

«Агропромторг». 

2.1. Річні та багаторічні побічні 

культури лісництва 

Культури, висаджені для отримання 
харчових продуктів 

http://www.4sg.com.ua/orgcatalog.php?f=253828
http://www.4sg.com.ua/orgcatalog.php?f=253828
http://www.4sg.com.ua/orgcatalog.php?f=253828
http://www.4sg.com.ua/orgcatalog.php?f=259674
http://www.4sg.com.ua/orgcatalog.php?f=259674
http://www.4sg.com.ua/orgcatalog.php?f=44103
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Ферми, розчищені побутові ділянки для 

городів, плантації, сади, змішані агролісничі 

системи 

2.3. Тваринництво та фермерство 

 

Кормові поля, молочні ферми, розведення 

худоби 

Випасання свійської худоби 

2.4. Морська та прісноводна 

аквакультура 

 

Дочірнє підприємство "Рибгосп "Шацьк" 

відкритого акціонерного товариства 

"Волиньрибгосп", філія "Рибне 

господарство – Шацьк" відкритого 

акціонерного товариства "Волиньрибгосп" 

3. Виробництво енергії та видобування корисних копалин 

3.2. Гірнича промисловість та 

видобування в кар’єрах 

Розробка Хотиславського кар’єру в 

Білорусії 

4. Транспортні та комунікаційні коридори 

4.1. Дороги та залізничні шляхи Шосе, другорядні дороги. Збільшення 

кількості автомобільного транспорту в 

рекреаційних зонах.  

Випадкова загибель тварин на дорогах, 

Фрагментація природних оселищ внаслідок 

розвитку транспортних комунікацій. 

Локальна фрагментація лісових екосистем 

(найчастіше у буферній зоні) існуючою 

мережею лісових доріг, протипожежних 

смуг, різних меліоративних канав. 

4.2. Інженерні лінії та лінії зв’язку 

(наприклад, трубопроводи) 

 

Фрагментація природних оселищ мережею 

ЛЕП. Загибель птахів та кажанів внаслідок 

зіткнення з дротами та опорами ЛЕП. 

5. Використання біологічних ресурсів 

5.1. Полювання та колекціонування 

сухопутних тварин 

 

Бракон’єрське полювання на диких тварин 

заради м’яса та трофеїв, колекціонування 

комах  

5.2. Збір наземних рослин 

 

Збір ягід, лікарських рослин, грибів 

місцевим населенням та рекреантами.  

Сінокосіння, заготівля корму для тварин  

5.3. Заготівля лісу 

 

Збирання деревини для палива місцевим 

населенням. Зростання попиту на дрова з 

рекреаційною метою 

5.4. Вилов риби та збирання водних 

ресурсів 

 

Риболовля, збирання молюсків, збір 

водоростей 

6. Людська діяльність та 

порушення 

 

6.1. Рекреаційна та туристична 

діяльність 

 

105 баз відпочинку, спортивно-оздоровчі та 

дитячі табори, 6 стаціонарів вищих 

навчальних закладів Львівської та 

Волинської областей, стаціонари наукових 

установ. Санаторій «Лісова пісня», «Шацькі 
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озера». Одночасно в цих закладах може 

відпочивати близько 6,2 тис. чоловік. Окрім 

цього, у літній період відвідують територію 

парку приватним та громадським 

транспортом ще близько 3 тис. чоловік, які 

розміщуються на відпочинок у приватному 

секторі сіл 

7. Природні модифікації систем  

7.1. Пожежі та пожежогасіння 

 

Пожежогасіння для захисту житлових 

споруд, неналежне управління вогнем, 

пожежі в сільськогосподарських цілях, що 

поширилися на інші території, багаття, 

багаття для полювання 

Стихійні випали рослинності (переважно за 

межами парку або у буферній зоні), стихійні 

випадки лісових пожеж; 

7.2. Дамби та водний 

менеджмент/використання водних 

ресурсів 

Існуюча осушувальна меліорація лісових та 

болотних екосистем 

7.3. Не визначено/інше Інтенсивна забудова території навколо 

Шацьких озер новими пансіонатами, 

приватними будівлями. 

Формування незначних за розмірами 

стихійних водойм за приватними інтересами 

громадян у багатьох населених пунктах 

території ВБУ.  

Зростання впливу рекреаційних 

навантажень на рослинність, ландшафти, та 

збудження фактору турбування для 

більшості видів тварин. 

Зміни у традиційному природокористуванні, 

значне зменшення об’ємів ручного 

сінокосіння, зменшення кількості 

утримуваних свійських тварин, зокрема 

худоби 

 

8. Інвазійні та інші проблемні види та гени 

8.1. Інвазійні 

неаборигенні/чужоземні види 

Рослини: Амброзія полинолиста (Ambrosia 

artemisiifolia), галінсога дрібноцвіта 

(Galinsoga parviflora), стенактіс однорічний 

(Stenactis annua), борщівник Сосновського 

(Heracleum sosnowskii), клен ясенелистий 

(Acer negundo), розрив трава дрібнолиста 

(Impatiens parviflora), чорнощир 

нетреболистий (Iva xanthifolia) та види роду 

нетреба (Xanthium spp.) тощо.  

Тварини.  

Молюски: Дрейсена 
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Риби: Ротан-головешка (Perccottus glenii), 

чебачок амурський (Pseudorasbora parva), 

сонячний окунь (Lepomis gibbosus). 

Порушення екологічних ніш місцевих видів 

внаслідок можливого поширення окремих 

інтродукованих, які поширюються людиною 

8.2. Проблемні аборигенні види Розростання водоростей внаслідок втрати 

аборигенних видів риб, які ними живилися 

9. Забруднення  

9.1 Побутові стічні води, міські 

стічні води 

Недосконалість каналізаційних систем у 

населених пунктах, що призводять до 

евтрофікації та росту забруднення 

природних водойм; 

Надвірні вбиральні, мастила або осади з 

автомобільних трас 

9.2. Промислові та військові стічні 

води 

 

9.3. Сільськогосподарські та лісничі 

стічні води 

Збільшення об’ємів застосування 

отрутохімікатів у сільськогосподарському 

виробництві;  

Збільшення об’ємів застосування побутової 

хімії, лікарських та косметичних препаратів, 

рештки яких потрапляють у природне 

середовище (ґрунт та водно-болотні угіддя), 

транспортуючись через каналізаційні й 

меліоративні системи;  

9.4. Сміття та тверді відходи Сміття та інші тверді матеріали.  

9.5. Забруднення повітря Забруднювачі атмосфери з локалізованих 

та нелокалізованих джерел: викиди 

транспортних засобів, , радіоактивні опади  

10. Геологічні події - 

11. Зміни клімату та тяжкі погодні 

умови 

Довгострокові кліматичні зміни, які 

можуть бути пов’язані з глобальним 

потеплінням та іншими тяжкими 

кліматичними або погодними умовами 

поза природними межами варіативності, 

які можуть призвести до зникнення 

вразливих видів або природних 

середовищ існування 

11.1. Зміна та зміщення 

природного середовища існування 

 

Обміління озер 

Сильватизація боліт внаслідок осушення 

Заростання боліт та луків чагарниками 

внаслідок зміни гідрологічного режиму, 
припинення сінокосіння 

11.2. Посухи Суворі посухи без дощу 

11.3. Перепади температур Періоди сильної спеки 
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Основні загрози екологічному стану ВБУ: 

– обміління озер; 

– забруднення; 

– рекреаційна діяльність 

Обміління озер 

Результати та пріоритетні напрямки роботи щодо вирішення питання 

обміління Шацьких озер обговорювались під час конференції «Стан Шацьких озер 

та проведені заходи, спрямовані на його покращення», яка відбулася 30 червня 2021 

року на території Шацького національного природного парку.  

З метою встановлення причин обміління, шляхів ліквідації загроз та 

чинників, що його спричиняють, у Волинській області створена робоча група щодо 

вивчення проблеми обміління Шацького поозер’я.  

У 2019 році Інститутом водних проблем і меліорації НААН України було 

розроблено Концепцію програми збереження Шацького поозер’я. Цим 

документом було визначено основні чинники, які впливають на процес обміління 

Шацьких озер, серед яких: 

1. Кліматичні зміни, вплив яких на обміління складає понад 80%; 

2. Інтенсивне водокористування (неконтрольоване водокористування та 

відсутність централізованої системи водопостачання і водовідведення); 

3. Застаріла та неефективна меліоративна система;  

4. Розробка Хотиславського кар’єру; 

5. Недосконалість управління та недотримання водного законодавства. 

Шацьке поозер’я розташоване на вододільній території басейнів річок 

Західний Буг та Прип’ять і включає 23 озера. Наповнюються вони за рахунок 

опадів, напірного живлення та притоком води з прилеглих територій. Втрачають 

через випаровування води з поверхонь та просочування її у розташовані нижче 

горизонти. 

Сучасний процес обміління озер Шацької групи обумовлений дією 

комплексу факторів і не може бути охарактеризований дією одного чи декількох 

чинників. Хоч і найбільш вагомим чинником негативного впливу є зміни клімату. 
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1. Кліматичні зміни, вплив яких на обміління складає понад 80% 

Вчені зазначають, що з 90-х років ХХ ст. на Поліссі спостерігається значна 

тенденція до зміни клімату, яка проявилась насамперед у зростанні (особливо 

влітку) за останні тридцять років (1991-2020 рр.) середньої річної температури 

повітря на величину понад 1,0ºС відносно кліматичної норми (1961-1990 рр.). 

Найбільший внесок у зміну річної температури в регіоні мали зимовий та весняний 

сезони. Їх середня температура зросла, відповідно, на 1,6ºС та 1,3ºС. Натомість на 

поліських теренах відбувається зменшення швидкості вітру та кількості ураганів. 

Це в цілому збігається з загальносвітовими тенденціями змін клімату, зазначеними 

у Доповіді Міжурядової групи експертів по вивченню зміни клімату при ООН у 

2012 році. 

Зростання середньої річної температури приземного шару повітря призвело 

до зменшення суворості зими на Поліссі та збільшення кількості днів з 

надзвичайною пожежною небезпекою у теплий період. Підвищення температури 

повітря впродовж останніх десятирічь призвело також до зростання середньої 

річної температури води від 0,1 до 0,6ºС. Найбільше зросла температура води 

весною. Важливим фактором функціонування екосистеми річок є дата переходу 

температури води через 0,2ºС, яка навесні являється показником зникнення 

льодових явищ на річках та початком процесу інтенсивного насичення киснем 

річкових вод, а восени – початком утворення льодових явищ. Дата переходу 

температури води через 0,2ºС навесні змістилася за 1991-2010 рр. на 10 діб до 

початку року, тривалість періоду «вільного» русла (відсутність льодових явищ) 

збільшилась на 13-15 діб. На 20% впродовж останніх двох десятирічь зменшилася 

на річках середня товщина крижаного покриву. При цьому його максимальна 

товщина зменшилася майже на третину. 

Дата переходу температури води через 10ºС навесні характеризує початок 

швидкого росту водної рослинності, розвиток планктону, а також початок нересту 

риби та земноводних у водному середовищі. В останні десятиріччя ці процеси на 

Поліссі починаються на два тижні раніше. 
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Як в цілому на земній кулі, так і в районі Парку має місце постійне 

підвищення температури повітря, а особливо в останні роки. У зв’язку зі зміною 

кількості опадів та температури повітря коливаються і обсяги припливу води у 

водні об’єкти (річки, озера) з їхніх водозбірних площ. Так, за середньорічної 

величини в північній частині області за весь період спостережень – 96 тис. м3/км2, 

2018-го він становив майже 65 тисяч, а 2019-го лише приблизно 31 тисячу. 

Зміна термічного режиму на Поліссі супроводжується зміною режиму 

зволоження. Протягом останніх двадцяти років просторовий розподіл опадів, а 

відповідно і режим зволоження на Поліссі змінився. Ці зміни полягали у тому, що 

при несуттєвих змінах річних сум опадів в цілому на Поліссі впродовж 1991-2010 

рр. (різниця з попереднім періодом становить всього 4-5%) відбувся перерозподіл 

їх сезонних та місячних значень. Кількість опадів зросла в усі сезони (крім 

зимового), але найбільш суттєво – у перехідні – навесні та восени (відповідно, на 

12 та 8%). Зимовий сезон характеризується певним зменшенням кількості опадів, 

особливо значним впродовж грудня-січня місяців (на 15-18%). Вказані зміни є 

однією з причин зменшення величини запасів вологи впродовж зимового сезону та, 

відповідно, зменшення об’єму весняного водопілля на річках регіону в останні 

десятиріччя. 

Згідно зі спостереженнями протягом 70-х років ХХ ст. на метеостанції 

«Світязь», річна кількість опадів змінювалася від 409 до 976 мм. Різною вона була 

і по окремих циклах років. Так, за середньорічної за весь період спостережень 

кількості опадів – 598 мм, в 1965-1974 рр. у середньому випало 704 мм, в 1982-1986 

рр. – 517 мм, в 2006-2017 рр. – 650 мм. 2018 року кількість опадів становила 586 

мм, або на 101 мм менше, ніж 2017 року, а 2019-го випало 505 мм, що на 81 мм 

менше, ніж 2018-го. Тобто в 2018 році на територію Парку випало на 49,5 мільйона 

кубічних метрів води менше, ніж 2017 року, а 2019-го ще на 39,7 мільйона менше, 

ніж 2018-го. Не виключено, що 2018-2019 рр. є початком маловодного циклу років. 

Ці зміни також зумовили зміну гідрологічного режиму річок. Водний режим 

річок басейну визначається їх живленням, що залежно від сезону року може бути 

сніговим, дощовим та підземним. Від переважання тих чи інших видів живлення та 
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їх змін впродовж року залежать внутрішньорічні коливання стоку. Протягом 

останніх двадцяти років у регіоні спостерігається суттєве (майже на половину) 

зменшення внеску снігового живлення річок і збільшення майже вдвічі частки 

постійного підземного живлення. 

З водної поверхні водойм ВБУ залежно від їхніх площ, глибин, захищеності 

від вітру в середньому за багаторічний період випаровувалося від 600 до 700 мм 

шару їх води, що становить майже 44 млн м3 з усіх Шацьких озер з загальною 

площею 6,3 тис. га. Найбільший шар випаровування на озерах з великою площею, 

а саме Світязя, Пулемецького, Луки, Люцимера, найменше – з озер з невеликою 

захищеною від вітру площею. В багатоводні роки з високою вологістю повітря 

випаровування з водних об’єктів зменшується на 10-15%, а в маловодні з вищою 

температурою та нижчою вологістю повітря – збільшується на 15-20%. 

Випаровування з водної поверхні відбувається, в основному, в теплі періоди року 

(з квітня по жовтень) і досягає в окремі місяці 150 мм шару води. 2018 року з озер 

з великою площею випаровувалося майже 820 мм, 2019-го – 850 мм, з озер з малою 

площею відповідно майже 710 і 730 мм. З Шацьких озер обсяг втрат на 

випаровування порівняно з середньорічною величиною 2018 року збільшився на 

7,6, а 2019-го на 9,5 мільйона кубометрів. У зв’язку з глобальним потеплінням 

випаровування як з поверхні суші, так і з водойм збільшуватиметься. 

Більшість Шацьких озер мають водозбірні площі, приплив з яких має велике 

значення для їхнього водозабезпечення. В середньому за період спостережень у 

Шацькі озера він становив 17,1 млн м3, 2018 року порівняно з ним зменшився на 

5,8, а 2019-го на 12,1 млн м3. Співвідношення водозбірних площ до площ озер є 

різним і, відповідно, є неоднаковим їхній вплив на водний режим озер. Одне з 

найменших вказаних співвідношень є по озерах Світязь і Пісочне, яке становить – 

1.5, по Пулемецькому – 3,3, по Люцимеру – 5,5, по Острів’янському – 7,0, по 

Кримному – 35,9, по Чорному другому – 3,6. Тому є різними і обсяги припливу 

води з них. 

Кліматичні зміни, що відбуваються впродовж останніх десятирічь, вплинули 

на характеристики весняного водопілля річок басейну. Передусім, це стосується 
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термінів проходження водопілля в цілому та його максимуму, зокрема. Суттєве 

зростання середньомісячної температури повітря впродовж січня-березня місяців 

сприяло зміщенню початку весняного водопілля на більш ранні терміни (близько 

двох тижнів) впродовж останніх двох десятирічь. Аналогічні зміни відбулися із 

термінами проходження максимуму весняного водопілля. 

Як показують постійні заміри на озері Світязь та періодичні на інших озерах 

у холодні періоди року, внаслідок перевищення надходжень від опадів та припливу 

з водозборів над випаровуванням рівні в них підвищуються, а в теплі періоди, за 

винятком місяців з великою кількістю опадів, через перевищення випаровування 

над надходженнями, понижуються. Так, при різниці між випаровуванням та 

надходженням від опадів і припливу за квітень-листопад 2018 року – 338 мм рівні 

води в озері Світязь понизилися на 33 см, за грудень 2018 – березень 2019 року при 

перевищені надходжень над випаровуванням на 161 мм – підвищилися на 17 см, за 

квітень-жовтень при перевищенні випаровування на 388 мм, рівні понизилися на 

38 см. За листопад 2019 – січень 2020 року, при опадах 118 мм, від втрат через 

високі для цього періоду температури повітря (на 3.4 градуси вищі, ніж у вказаних 

місяцях 2018-2019 років), рівні води в озері підвищилися лише на 6 см і на 1-ше 

лютого були нижчими, ніж на відповідну дату минулого року на 28 см. У цілому за 

два останні роки рівні води в озері, внаслідок зміни погодних умов, понизилися на 

35 см. Компенсуючого припливу напірних підземних вод, про що стверджують 

автори Концепції програми збереження Шацького поозер’я, не відбулося. При 

погодних умовах, аналогічних 2018-2019 рр., 2020-го і в наступних роках слід 

очікувати подальшого зниження рівнів води в озерах та погіршення їхнього 

екологічного стану. 

Важливим аспектом гідрологічного режиму для річок є тривалість 

затоплення їх заплави. Заплави річок регіону активно використовуються як 

сіножаті та пасовища, тому питання тривалості їх затоплення є достатньо важливим 

для місцевого населення. Вплив сучасних кліматичних змін на гідрологічний 

режим річок регіону призвів до збільшення імовірності виходу води на заплаву та 

зростання тривалості затоплення заплав. 
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Змінилась також структура опадів. Близько 70% опадів на Поліссі випадає у 

теплий період року, при цьому майже третина з них у вигляді сильних дощів та 

злив. Протягом останніх двадцяти років внесок сильних дощів та злив у суму опадів 

теплого періоду і відповідно річну суму суттєво збільшився.  

Одним з головних проявів регіональних кліматичних змін в Україні на фоні 

глобальних процесів потепління є збільшення кількості стихійних метеорологічних 

явищ та екстремальних погодних умов. На Поліссі стихійними можуть бути 

близько 20 метеорологічних явищ, за якими Українська гідрометслужба проводить 

регулярні спостереження, прогнозування і попередження населення. Це – сильні 

вітри, шквали, смерчі, зливи, град, сильні та тривалі дощі, снігопади, сильні 

хуртовини та пилові бурі, налипання мокрого снігу, складні відкладення, ожеледь, 

туман, сильна спека, сильний мороз, надзвичайна пожежна небезпека. 

Протягом останніх десятирічь на Поліссі спостерігається стійка тенденція до 

збільшення повторюваності сильних дощів та злив. У межах Житомирського 

Полісся це почало проявлятися з початку ХХІ ст. 

З середини 90-х років на Поліссі спостерігається значне зростання кількості 

та інтенсивності сильних снігопадів. На відміну від сильних снігопадів, кількість 

випадків налипання мокрого снігу, що досягли критеріїв небезпечності на Поліссі 

зменшувались протягом 80-х рр. ХХ ст. У 90-і роки таких явищ у регіоні стало 

значно більше, але з початку ХХІ ст. їх повторюваність знову суттєво зменшилась. 

Зменшився і діаметр відкладень та тривалість їх наростання та зберігання. 

У другій половині ХХ ст. в Україні спостерігалось зменшення кількості 

випадків стихійних ожеледно-паморозевих явищ, у тому числі і сильної ожеледі, 

яке досягло свого мінімуму на початку 90-х років. Цей процес був характерний і 

для Полісся. При цьому у регіоні тривалість обледеніння зростала, а діаметр 

відкладень залишався майже незмінним. У кінці ХХ на початку ХХІ ст. кількість 

сильних обледенінь на Поліссі почала зростати. Вони мали невеликий діаметр і 

незначну тривалість, порівняно з попередніми десятиріччями. 
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На Поліссі спостерігається послаблення циклонічної і посилення 

антициклональної діяльності, яке призводить до зменшення швидкості вітру в 

цілому і відповідно зменшення повторюваності випадків ураганного вітру. 

З середини 80-х рр. ХХ ст. у регіоні спостерігається стійке зменшення 

кількості буревіїв, яке досягло свого мінімуму на початку ХХІ ст. При цьому 

найсильніші вітри спостерігались у 90-х роках ХХ ст. 

Посилення антициклональної діяльності у теплий період на Поліссі зумовило 

збільшення трансформації повітряних мас, підвищення температури повітря, що 

разом з посиленням вологовмісту повітряних мас призвело до зростання 

інтенсивності конвекції. Внаслідок таких змін у регіоні зросла кількість сильних 

злив, граду, шквалу, збільшилося число днів з грозою. Збільшення інтенсивності 

конвекції, яке спостерігалось на фоні зростання антициклонічної активності 

призвело також до зміни структури опадів. Опади у теплий період року наприкінці 

ХХ – на початку ХХІ ст. на Поліссі мали переважно зливовий характер і велику 

інтенсивність. 

Посилення антициклональної діяльності у регіоні сприяли встановленню 

спекотної і сухої погоди у теплий період, яка зумовлює виникнення загрози пожеж. 

Ця загроза зростає по мірі збільшення тривалості такого періоду і посилюється із 

підвищенням температури повітря, швидкості вітру і зменшенні відносної 

вологості повітря та відсутності опадів. 

Протягом останніх десятиріч на Поліссі спостерігається стійка тенденція до 

зниження середньої пожежної небезпеки і підвищення високої та надзвичайно 

високої пожежної небезпеки. Такі зміни вимагають навіть в умовах не дуже 

посушливого літа посиленої роботи лісових господарств та підрозділів цивільного 

захисту щодо попередження пожеж. 

Результати моделювання клімату на 2011-2040 рр. для збалансованого 

сценарію розвитку суспільства А1В показують, що середня річна температура 

повітря на Поліссі продовжуватиме зростати і збільшиться на 0,6-1,2ºС порівняно 

з 1971-2010 рр. При цьому зростатиме як максимальна, так і мінімальна 

температура повітря. Найбільший ріст температури спостерігатиметься влітку. 



114 

 

Прогнозовані зміни багаторічних середніх місячних та річних сум опадів 

незначні – для більшості місяців близько 5%. Збільшуватиметься кількість та 

інтенсивність екстремальних погодних явищ, зокрема, зросте кількість днів з 

сильними та дуже сильними опадами, особливо на північному-заході регіону. 

Збільшиться і їхня інтенсивність. 

Такі зміни клімату вже призвели до погіршення стану водно-болотних 

екосистем, а також різкого зменшення при цьому біологічного різноманіття, 

зменшення приблизно у 10 разів біологічної продуктивності травостою (сіна – з 120 

т/га до 10-15 т/га). При додатковій дії осушення відбувається швидка 

трансформація осокових боліт у торф’янисті луки – справжні луки – спустелені 

луки; у лісових екосистемах – збільшення у складі флори південних теплолюбних 

світлолюбних та узлісних видів. У ботаніко-географічному плані очікується 

проникнення у ліси низки середньоєвропейських теплолюбних видів. в т.ч. 

гірських. У видовому складі фауни також спостерігаються зміни: зафіксована поява 

південних степових видів, таких як нетопир середземноморський, канюк степовий, 

совка, білозубка мала тощо. Водночас скорочується кількість видів фауни, 

притаманні лісовій зоні Європи: рись, глухар, бородата сова, косуля. 

Вчені визначили наступні вразливі екосистеми на території Полісся: русла 

річок, заплавні луки (зменшення чисельності водоплавних птахів), осушені 

торфовища та луки (загальне зменшення видового різноманіття на 70%). 

За агрокліматичним районуванням територія Парку розміщена у Центрально-

Поліському агрокліматичному районі. Східна його межа проходить по руслу 

Дніпра. Особливістю є те, що територія сучасного Парку є частиною азонального 

кліматичного утворення в смузі широколистих лісів, з кліматичними показниками, 

наближеними до лісостепових. Ці кліматичні особливості обумовлені піщаними 

ґрунтами та їх швидким прогріванням і швидкою втратою вологи у вегетаційний 

період. 

Інтенсивне водокористування (неконтрольоване водокористування та 

відсутність централізованої системи водопостачання і водовідведення) 
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Окремий розділ відведено у звіті науковців НААН водокористуванню у 

Шацькому районі. Експерти підрахували приблизні обсяги води, що витрачається 

в індивідуальних садибах, туристичному і аграрному секторах. 

Водокористування сільським населенням Шацького району завдяки 

інтенсивному розвитку туризму має сезонний характер. Сумарна кількість точок 

водопостачання на 5779 дворів становить 7208 одиниць, що пояснюється наявністю 

декількох на території одного подвір’я. При нормі водоспоживання близько 130 

л/добу на одну особу, або 4,0 м3/місяць, у місяць водоспоживання населенням 

становить близько 66,7 тис. м3. Якщо врахувати, що кількість населення у літні 

місяці за рахунок туристів збільшується втричі, водоспоживання на рік у 

Шацькому районі становить понад 1 млн. м3. 

На території Шацького району дозволами на спеціальне водокористування 

охоплено 77 суб’єктів господарювання. Переважна більшість з яких – бази 

відпочинку, розташовані в урочищі Гряда, селах Світязь та Мельники. Саме тому 

рекреаційні можливості району з одного боку є джерелом покращення 

матеріального стану місцевого населення, а з іншого створюють величезне 

навантаження на водоресурсний потенціал району сезонного характеру і 

максимальне саме у літні місяці. 

«Можливих причин обміління озера Світязь озвучено декілька, але не можна 

також виключати і збільшення останніми роками площ під вирощуванням 

вологолюбних культур, які вимагають інтенсивного використання водних ресурсів 

на цій території. На даний час, як показує практика, поверхневі, ґрунтові і підземні 

води, що формують водообмін на меліорованих і прилеглих до них територіях 

Волинського Полісся, тісно взаємопов’язані і вплив на них будь-яких природних та 

антропогенних чинників призводить до змін у водоносній системі в цілому», – 

пишуть науковці. 

Нині у Шацькому районі використовують в сім разів більше 

сільськогосподарських земель, ніж, наприклад, у 2014 році. В основному 

сільськогосподарські підприємства займаються вирощуванням лохини кущової та 

зернових культур.  
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За даними Екологічного паспорту Шацького району, потужними 

зареєстрованими підприємствами, які вирощують лохину на території району, є 

приватне підприємство «Флора» (Ростанська сільська рада) – 207,6 га, ТОВ 

«Волинська ягідка» (Світязька сільська рада) – 231,8 га, фермерське господарство 

«Агродрайв» (Піщанська сільська рада) – 29,5 га, ТВП «Агропромторг» 

(Пулемецька сільська рада) – 30 га. 

«Усі господарюючі суб’єкти Шацького району у зв’язку з державною 

охороною земель та водних ресурсів Волинської області не мають права на 

отримання дозволу на використання наявних водних ресурсів, лише на забудову 

споруд для збору дощової води та подальшого її застосування для зрошення», – 

йдеться у звіті. 

Тому вони будують водні споруди для забору дощової води, але фактично 

врізаються в існуючі меліоративні водні канали та за допомогою свердловин 

використовують підґрунтові води, самовільно використовуючи водні ресурси 

району. 

Саме тому ігнорувати вплив ведення інтенсивного сільського господарства 

району на зменшення водності в Шацькому поозер’ї не варто, адже близькість 

розташування деяких господарств вказує на загальне використання водоносного 

горизонту. Наприклад, відстань від ТОВ «Волинська ягідка» до озера Люцимер 

становить 3,5 км, до Світязя – близько 6 км; приватне підприємство «Флора» 

розміщується на відстані близько 7,0 км від найближчого озера Острів’янк, 

«Агропромторг» розташоване на відстані 2,6 км від озера Пулемецьке та 8,6 км від 

Світязя. 

Враховуючи те, що Шацький район має протяжність всього з півночі на 

південь та з заходу на схід близько 30 кілометрів, і на цій території між напірними 

та ґрунтовими водами немає роздільного водоупору, вони утворюють один 

водоносний горизонт і мають тісний взаємозв’язок між собою. 

Отже, маємо близько 500 га офіційно зареєстрованих земель у Шацькому 

районі під вирощування вологолюбних культур, які щорічно використовують на 

зрошення в залежності від річної вологозабезпеченості до 300-450 тис. кубічних 
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метрів води. При чому найбільше навантаження на водоносний горизонт припадає 

саме у спекотні місяці, коли озера потребують значного підживлення, адже 

випаровуваність з водного дзеркала максимальна. Максимальний водозабір з 

поливами у цей період становить близько 100 тис. кубічних метрів щомісяця. У 

зв’язку з тим, що площі насаджень під цією вологолюбною культурою планують 

збільшити втричі, то перспективи водозабору також збільшуються до 1,35 млн. 

кубічних метрів за сезон. 

Тому інтенсивне споживання вологи сільськогосподарськими об’єктами 

значно виснажує водоносний горизонт Шацького поозер’я, стаючи його 

конкурентами у споживанні водних ресурсів регіону, а неконтрольоване 

водокористування сприяє непоправній екологічній шкоді усього Волинського 

Полісся. Активна господарська діяльність у цьому регіоні у зв’язку з недостатньою 

природною захищеністю від зовнішнього впливу на навколишнє середовище може 

призвести до непередбачуваних та незворотних негативних наслідків. Виходячи з 

цього, існує нагальна необхідність комплексної охорони території та використання 

її природних об’єктів згідно встановлених міжнародних правових норм з охорони 

навколишнього природного середовища. 

«Необхідно переглянути традиційне ставлення до обсягу водних запасів 

Шацького поозер’я, відновити осушувальні системи, створити накопичувальні 

басейни для поновлення водності регіону, підвищити рівень обізнаності населення 

щодо можливості повної втрати зони з лісовою, лучною і болотною рослинністю, 

та статусу міжнародного рекреаційного значення», – підсумовують науковці. 

Застаріла та неефективна меліоративна система  

Однією з причин обміління озер Шацької групи визначили неефективне 

функціонування наявних меліоративних систем, зокрема Копаївської.  

Осушувальні системи, побудовані в 60-их роках минулого століття, понад 30 

років без капітальних ремонтів. Канали замулилися більш ніж на 40%, понад 80% 

гідротехнічного обладнання вийшло з ладу і потребує заміни.  

Копаївська меліоративна система діє 56 років. ЇЇ площа 3684 га. Землі 

Копаївської м/с осушені відкритими каналами, лише на незначній площі – 
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гончарний дренаж [60]. Технічний стан осушувальної системи незадовільний. У 

1989 році її реконструювали, аби вона, при потребі, могла акумулювати воду у 

посушливий період, або скидати її – у багатоводний. Шлюзи можуть затримувати 

великі об’єми води, а це може позитивно впливати на живлення підземних вод 

Шацьких озер. Після інструментального обстеження Копаївської меліоративної 

мережі виявилось, що відновити потрібно 43 км відкритих каналів та 18 

гідротехнічних споруд. 

Зміни, які відбулися на Копаївській м/с, призвели до погіршення 

екологічного стану зони цієї території, що простежуються у водно-фізичних 

властивостях ґрунтів, порушенні режиму ґрунтових вод, зменшенні величини 

притоку в озера системи Луки-Перемут, унаслідок чого вони міліють. 

Значне зменшення обводненості території вплинуло на фітоценотичну 

структуру боліт і прилеглих до них територій.  

Проаналізовані наукові праці щодо стану сільськогосподарських угідь і їх 

зміну під антропогенним впливом засвідчують, що лише 15-20 % угідь 

використовуються під посів с/г культур [61, 62, 63]. Нині багато с/г угідь 

трансформувалось з одного виду в інший, значна їх частина не обробляється. 

Неокультурені ділянки під чагарниками перетворились у болото з чагарником. 

Унаслідок зниження рівня грунтових вод на деяких ділянках відбулось 

переосушення, що призвело трансформацію торфових боліт у вигорілі торфовища, 

які не використовуються в сільському господарстві. Частина боліт заросла 

чагарниками, решта ‒ використовується під пасовища. Після спаду води в оз. Луки-

Перемут утворилось болото, яке поросло очеретом, лепехою, лозою. Внаслідок 

меліорації і спрацювання торфу на окремих масивах системи утворились 

антропогенно трансформовані ґрунти з різним вмістом органічної речовини. 

У межах системи протікає р. Копаївка, русло якої у процесі меліорації 

випрямлене і перетворене на меліоративний канал. Сьогодні меліороване русло 

трансформувалося в сухий канал. Зауважимо, що у Білорусії р. Копаївка добре 

зберегла заплаву і відновлює водно-русловим потоком свою меандрову структуру 

шляхом активної бокової ерозії штучного русла.  
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Руслово-заплавний комплекс Копаївки є одним із найперспективніших 

об’єктів реалізації відновлюваних заходів ренатуралізації за прискореними 

технологіями. До Копаївської меліоративної системи прилягають такі озера: 

Світязь, Пулемецьке, Острів’янське. У межах системи розміщені озера 

Герасимівське, Перемут, Луки, Чорне, Климівське, Піщанське, Мале Піщанське. 

Вони мають великі площі водних дзеркал і є акумуляторами поверхневого стоку.  

Питання охорони і відновлення водно-болотних комплексів біля озер, що 

становлять систему або прилягають до неї, набуває актуальності. З оз. Луки вода 

стікає у р. Копаївку, а далі в р. Західний Буг. Озеро Луки має штучний зв’язок з оз. 

Світязь. Крім зазначеного зв’язку, всі озера Копаївської осушувальної системи 

(Луки, Чорне, Климовське, Перемут, Піщанське) і прилеглі до неї (Мошне, Пісочне, 

Пулемецьке, Світязь) зв’язані єдиним підземним потоком, спрямованим у 

північному та північно-східному напрямках через ґрунтовий і напірний водоносні 

горизонти [63]. Важливо зазначити, що після будівництва мережі з’єднувальних 

каналів між озерами Світязь–Люцемир–Кримно–Кругле–Довге–Соминець, а також 

Копаївської осушувальної системи у 60-х роках переважна частина озер стала 

протічними, відповідно знизилися рівні ґрунтових вод.  

Важливо зазначити, що потужний антропогенний вплив на формування 

водного балансу ВБУ обумовив масштабне знищення болотної і чагарникової 

рослинності, переосушення і аридизацію торфовищ. Осушувальні меліорації на цій 

території призвели до зниження рівня та зміни хімічного стану ґрунтових і 

підґрунтових вод, води озер, зменшення площі водно-болотних угідь та загальної 

площі водозбору, погіршенню умов гніздування, зимівлі і міграції птахів, штучного 

скорочення їх чисельності. 

Отже, сьогоднішній стан меліорованих територій ВБУ потребує 

невідкладних заходів щодо їх ренатуралізації. Для відновлення гідрологічної 

ситуації, тобто покращення гідро-екологічного режиму озер, створення 

сприятливих умов існування гідрофільних видів рослин та водно-болотних птахів 

доцільним є будівництво водо-переливних споруд, які дадуть можливість 
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відновити рівні води в озерах Світязь, Луки – Перемут та Плотиччя, збільшивши 

площу водно-болотних угідь на 50 %. 

У напрямку покращення стану меліоративних мереж за кошти обласного 

бюджету у співфінансуванні з місцевими бюджетами було проведено капітальний 

ремонт гідроспоруди між озерами Світязь та Луки-Перемут, а також здійснено 

капітальний ремонт внутрішньогосподарських каналів К-71 та К-71-3 на території 

Світязької сільської ради. Вже розробили проектно-кошторисну документацію на 

капітальний ремонт інженерної інфракструктури Копаївської осушувальної 

системи. Загальна кошторисна вартість робочого проекту – понад 52 млн. грн. 

Розробка Хотиславського кар’єру 

Низка науковців прогнозує гострі екологічні проблеми для ландшафтів ВБУ, 

пов’язані з розробкою Хотиславського родовища, що розташоване за 0,3 км від 

кордону Білорусії з Україною [65, 62, 66]. Верхня частина розрізу родовища 

представлена флювіогляціальними пісками антропогену (інтервал 0,5-7,0 м), 

використовується як матеріал для загальнобудівельних робіт. Нижче (в інтервалі 

7,0-12,8 м) поширені відклади монокварцових пісків обухівської світи палеогену, 

які у 80-х роках минулого століття видобувалися для потреб виготовлення скла на 

Брестському ламповому заводі. Палеогенові відклади залягають на мергельно-

крейдяній товщі здолбунівської світи верхньої крейди, потужність яких становить 

65 м. 

Проектні розробки білоруських фахівців базувалися на таких параметрах: 

площа кар’єру 240 га, глибина – 45 м. Загальний обсяг видобутку будівельного 

піску для виробництва силікатної цегли 93 млн тонн, видобуток крейди і мергелю 

для виробництва вапна та цементу – 117 млн тонн.  

Хотиславський кар’єр розкриває водоносні горизонти четвертинних та 

верхньокрейдяних відкладів, які є основним джерелом водопостачання і 

господарського використання.  

За розрахунками фахівців Рівненської геологічної експедиції, розробка 

крейдових покладів може мати негативний вплив на водні об’єкти, підземні води, 

подекуди на усю ландшафтну складову цього регіону. Внаслідок водовідведення з 
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кар’єру підземних вод сформується депресійна воронка, яка може порушити 

підземні водоносні системи, що живлять Шацькі озера.  

Подальша розробка родовища може призвести до переосушення значної 

території. Так в зону депресії можуть потрапити оз. Пісочне, села Мельники, Гута, 

Заболоття, Заліси, Тур, Жиричі і Сільця-Млинівські, тобто контури проектної 

депресії проходитимуть на відстані 6 км від оз. Світязь. Зона впливу водовідливу з 

кар’єру лише на території України охоплює 40 тис. га лісових та 

сільськогосподарських угідь, в тому числі 12 тис. га меліорованих земель.  

Згідно з результатами досліджень [65, 62, 66] функціонування 

Хотиславського кар’єру може призвести до скорочення поверхневого стоку річок, 

змін підземного живлення озер. Цілком вірогідне зменшення плеса місцевих озер і 

усихання лісів, що прискорить руйнування торф’яників, зникнення популяцій 

червонокнижних і рідкісних видів рослин і тварин.  

За умови збереження темпів потепління, що погіршить умови живлення 

напірного водоносного горизонту і спричинить зростання втрат напірних вод на 

живлення ґрунтових, а також зменшення водовідведення (що вже спостерігається) 

з кар’єру, з високою вірогідністю можна відмітити зростання впливу розробки 

Хотиславського кар’єру на режим рівнів ґрунтових та підземних вод Шацького 

поозер’я, оскільки стік поверхневих та підземних вод відбувається, переважно, в 

його бік. Існуючі загрози стану навколишнього середовища в зоні впливу 

Хотиславського кар’єру повинні бути своєчасно виявлені і попереджені за умови 

розширення існуючої системи моніторингу та організації постійних спостережень 

за його складовими. 

Загрози біорізноманіттю 

Для усіх вище виявлених на території ВБУ видів встановлені загрози, які 

меншою або більшою мірою впливають на стан популяцій і можливості їх 

збереження. Серед основних загроз біорізноманіттю, які класифіковано в 

природних екосистемах ВБУ, виділяють антропогенні та природні фактори впливу 

на рідкісні і зникаючі види фауни та їх оселища:  
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Природні фактори загроз: 

- зміни клімату на глобальному та регіональному рівнях;  

- природні стихії, спровоковані змінами клімату і антропогенним впливом на 

екосистеми на глобальному рівні;  

- космічні сонячно-земні зв’язки, які висупають механізмами регуляції 

популяційних хвиль біоти;  

- природні коливання гідрологічного режиму екосистем; 

- конкурентні взаємини на популяційному та міжвидовому рівні серед різних видів 

тварин; 

- сукцесійні процеси в лісових екосистемах;  

- заліснення відкритих просторів (колишніх лук, торфових боліт, 

сільськогосподарських угідь), що змінює структуру ландшафтів і призводить до 

витіснення окремих рідкісних лучних видів флори та фауни з екосистем ВБУ;  

- епідемії та хвороби;  

- експансії нових видів тварин; 

 – поширення ектопаразитів та ендопаразитів;  

- ріст хижацтва з боку хижих видів ссавців;  

- вітрова та інша природна ерозія ґрунтів.  

 

Антропогенні фактори загроз: 

- низький рівень екологічної освіти і культури значної кількості рекреантів, які у 

період відпочинку призводять до забруднення природних оселищ побутовими 

відходами, які призводять до спонтанного поширення неприродних елементів у 

вигляді сміття на територіях водно-болотних та лісових угідь;  

- існуюча осушувальна меліорація лісових та болотних екосистем;  

- фрагментація природних оселищ внаслідок розвитку транспортних комунікацій 

та ЛЕП;  

- локальна фрагментація лісових екосистем (найчастіше у буферній зоні) існуючою 

мережею лісових доріг, протипожежних смуг, різних меліоративних канав;  
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- формування незначних за розмірами стихійних водойм за приватними інтересами 

громадян у багатьох населених пунктах території ВБУ;  

- зростання потреб у паливних деревних матеріалах у вигляді сухих дров, зростання 

попиту на дрова з рекреаційною метою;  

- недосконалість каналізаційних систем у населених пунктах, що призводять до 

евтрофікації та росту забруднення природних водойм; 

- збільшення об’ємів застосування отрутохімікатів у сільськогосподарському 

виробництві;  

- збільшення об’ємів застосування побутової хімії, лікарських та косметичних 

препаратів, рештки яких потрапляють у природне середовище (ґрунт та водно-

болотні угіддя), транспортуючись через каналізаційні й меліоративні системи;  

- епідемії та хвороби, що можуть бути спричинені стимуляторами антропогенного 

походження (інвазійні паразити, грибкові захворювання земноводних);  

- стихійні випали рослинності (переважно за межами парку або у буферній зоні), 

стихійні випадки лісових пожеж;  

- зростання об’ємів забудови, нові будівельні технології та застосування нових 

будівельних матеріалів, які призводять до нових адаптацій тварин та формування 

місцевих екологічних пасток, що можуть виступати наслідком поступової депресії 

окремих популяцій;  

- зростання впливу рекреаційних навантажень на рослинність, ландшафти, та 

збудження фактору турбування для більшості видів з високорозвиненою 

центральною нервовою системою; 

- збільшення попиту на рибну продукцію в регіоні та збільшення об’ємів 

рибальства за рахунок вдосконалення засобів та технологій вилову; 

- мисливство та випадки нелегального полювання на територіях, що межують з 

кордонами ВБУ, розвиток мисливської зброї та технологій полювання на звірів і 

птахів;  

- порушення екологічних ніш місцевих видів внаслідок можливого поширення 

окремих інтродукованих, які поширюються людиною;  
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- збільшення об’ємів заготівлі ягід та інших не деревних ресурсів лісового 

господарства місцевим населенням та рекреантами; 

 – зміни у традиційному природокористуванні, значне зменшення об’ємів ручного 

сінокосіння, зменшення кількості утримуваних свійських тварин, зокрема худоби. 

Господарська діяльність Хотиславського кар’єру, який знаходиться в районі 

великого європейського водорозділу – це басейн Балтійського та Чорного морів і 

його діяльність може привести до пониження рівня води. Важкі метали, зокрема 

плюмбум, калій, сполуки сірки з переносом повітряних мас потрапляють до 

Шацьких озер, осідаючи в донних відкладах.  

В останні роки відбувається інтенсивна забудова території навколо Шацьких 

озер новими пансіонатами, приватними будівлями. Водночас зона регульованої 

рекреації НПП займає близько 13 тис. га (26,5 %), є невеликою за розмірами і має 

обмежене використання. Частка зони стаціонарної рекреації у площі парку складає 

1,9 %. 

Недосконале відведення каналізації призводить до потрапляння стоків в 

озерні системи. У процесі сільськогосподарської діяльності навіть незначне 

надходження біогенних елементів – азоту та фосфору призводить до порушення 

екосистеми. 

Потенційні загрози: відкрите міднорудне родовище в районі Ратного, де в 

руді дуже високий вміст міді. Однак уведення в експлуатацію родовища вимагає 

значних асигнувань і воно поки не розробляється. 

Сильватизація боліт 

До таких складних екосистем, яким притаманне специфічне біорізноманіття 

і які потребують збереження на території ВБУ, належать болота. Збереження та 

різноманіття боліт (як різних типів екосистем) і біотичного різноманіття в них на 

сьогодні дуже важливе для регіону Західного Полісся загалом, оскільки наприкінці 

минулого століття площа боліт тут дуже зменшилася. 

У парку площа боліт займає лише 2,7 % від загальної його площі (або ж 4,0 

% від площі земель постійного користування), хоча порівняно недавно вони 

займали до 6 % цієї території.  
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Про невеликі площі боліт, специфіку їхнього розподілу по функціональних 

зонах і потребу збереження свідчать також дані щодо структури угідь 

Трилатерального біосферного резервату «Західне Полісся», основною складовою 

якого є Шацький НПП. Болота всіх типів тут не тільки зазнали значного 

негативного антропогенного впливу, а й продовжують трансформуватися, 

втрачаючи суто поліські риси. Подальше зменшення площі боліт ВБУ, особливо 

верхових, відбувається внаслідок сучасних природних сукцесій у рослинному 

покриві цих екосистем, зокрема, їхнього заліснення, що підтверджує важливість і 

збереження болотних екосистем, і вивчення впливу сильватизації [67]. Заліснення 

боліт спостерігається і в сусідніх державах. Аналіз публікацій білоруських учених 

[68] показує, що сильватизація відбувається і на природоохоронних Рамсарських 

територіях.  

Заростання деревно-чагарниковою рослинністю ділянок відкритих трав’яних 

боліт є наслідком припинення традиційного використання їх як сінокосів. 

Заліснення призводить до деградації боліт, суттєво змінює структуру екосистем 

природоохоронних територій.  

У ВБУ болотні масиви перебувають під охороною у межах заповідної зони 

(375,6 га) чи зони регульованої рекреації (385,9 га), проте це не забезпечує 

стабільності їхньої фітоценотичної структури чи незмінності рослинності.  

Сучасний стан збереженості боліт різних типів і вплив залісненості на них. 

Зокрема, лісове оліготрофне болото «Втенське», площею 130,7 га, яке належить 

Ростанському лiсництву Державного підприємства «Шацьке навчально-дослідне 

лісове господарство», охороняється здавна. Це колишній ботанічний заказник 

державного значення, утворений зусиллями київських ботаніків – болотознавців у 

1980 р. [69], що характеризувався на той час як «…дуже своєрідне верхове 

рідколісне сосново–сфагнове болото з участю журавлини (Oxycoccus palustris), 

пухівки піхвової (Eriophоrum vaginatum), лохини (Vaccinium uliginosum), багна 

болотного (Ledum palustrе) та інших оліготрофно-болотних видів у трав’яному 

покриві. У центральній частині болота у формуванні травостою бере участь очерет 

(Phragmites australis). Моховий покрив формують сфагни (Sphagnum acutifolium та 
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ін.). Однак «Втенське» тривалий час інтенсивно заростало сосною і тепер фактично 

трансформується у заболочений ліс. Тому проблема його збереження як 

екосистеми «верхового болота» дуже актуальна, і для її вирішення необхідні заходи 

із протистояння сильватизації [67]..  

Вплив заліснення на деградацію боліт можна схарактеризувати на прикладі 

тепер уже лісового масиву «Князь Багон», що на початку минулого століття ще 

був величезним (2257,0 га) сосново-сфагновим болотом, але зазнав впливу 

осушення у 30-ті та 60-ті роки. Переважаючим типом рослинних угруповань тут є 

сосняки чорницеві (Pinetum myrtillosum), сосняки молінієві (Pinetum moliniosum) та 

зеленомохові (Pinetum pleuroziosum), фрагментарно трапляються рідкісні 

угруповання – сосняки колючоплаунові з переважанням у наземному ярусі 

червонокнижного виду – плауна колючого (Lycopodium annotinum). Характер 

сучасної рослинності свідчить, що пониження рівня обводненості й сильватизація 

зумовлюють досить швидку зміну верхових боліт лісом. Тому для збереження 

болота «Втенське» необхідне, крім підтримання високого рівня обводненості, 

також зрідження деревного намету до зімкнутості крон 0,3 з подальшим 

вилученням дерев із території болота [67].  

Болотний масив «Луки-Перемут» (1533,0 га) є найбільшим у межах ВБУ 

рідколісним осоково-журавлиново-сфагновим мезотрофних болотом. Воно є 

оселищем виростання багатьох рідкісних видів рослин, зокрема, альдрованди 

пухирчастої (Aldrovanda vesiculosa), берези низької (Betula humilis), 

пальчатокорінника м’ясочервоного (Dactylorhisa incarnata), росичок круглолистої 

(Drosera rotundipholia) та англійської (D. anglica), шейхцерії болотяної 

(Scheuchzeria palustris). Рослинність болота загалом добре збережена завдяки 

постійно високому рівню обводненості, що забезпечується близькістю озера. На 

цьому болоті відзначено також локалітети гніздування водно-болотних птахів; 

воно є кормовим біотопом для рідкісних хижих птахів, таких як орлан-білохвіст 

(Haliaeetus albicilla), підорлик малий (Aquila pomarina). Під час міграцій тут 

одночасно перебувають тисячі водоплавних і навколоводних птахів.  
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Збереження цього болота є дуже важливим з огляду на його 

біорізноманітність, бо процес заліснення тут також відбувається, особливо на 

південній його окраїні. Деревостан формують сосна та берези пухнаста і повисла. 

Основним шляхом збереження болота «Луки-Перемут» є подальше підтримання 

відповідного рівня його обводненості. Проте в майбутньому також необхідним 

буде зрідження деревного намету [67].  

Своєрідним евтрофним болотним масивом, що лежить на Головному 

Європейському вододілі, є відкрите трав’яне купинчасто-осокове болото 

Рипицьке (984,0 га). Воно ще частково використовується як сінокіс, що стримує 

його заліснення. Проте окремі ділянки болота після припинення сінокосіння, 

особливо по окраїнах, почали інтенсивно заліснюватися березою, вільхою та 

кущовими вербами. Для збереження болота необхідно підтримувати високий 

режим його обводненості й відновити викошування трав, що зменшить вплив 

сильватизації на цю екосистему [67].  

 

Проблеми інвазійних та інших проблемних видів 

У межах ВБУ поширена значна кількість інвазійних рослин. У складі флори 

ВБУ до синантропних належить 378 видів (43,5% усієї досліджуваної флори). 

Серед синантропної флори 244 види – апофіти (64,5% складу синантропної флори), 

134 (35,4%) – адвентивні, з яких 79 видів – археофіти, 55 – кенофіти. У складі 

синантропної флори ВБУ найчисельнішими родинами є Asteraceae – 63 види 

(16,6%), Brassicaceae – 22 (5,8), Poaceae – 34 види (9,0), Fabaceae – 30 видів (7,5), 

Lamiaceae – 17 (4,3), Caryophyllaceae – 21 вид (5,6), Scrophulariaceae s. l. – 18 видів 

(4,8), Rosaceae – 23 (5,8), Polygonaceae – 14 (3,5), Apiaceae – 12 видів (3,0 %). 

Загалом у спектрі родин синантропної флори ВБУ переважають типові для флор 

Давнього Середзем’я [Фіцайло, Пашкевич, 2013].  

Для ВБУ індекс синантропізації становить 43,5%, що свідчить про достатню 

трансформованість флори та значний антропогенний тиск на природні біотопи. 

Індекси апофітизації (28,1%) та антропофітизації (15,4%) показують, які процеси 
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переважають у дослідженій флорі. Індекс модернізації флори – 41%, археофітизації 

– 9,1% та кенофітизації – 6,3%. 

Найбільшу небезпеку на території ВБУ у напрямку поширення інвазійних 

рослин створюють прилеглі агро-, урбо-, техноландшафти та існуючі в межах 

Парку дороги, лісові розриви (мінералізовані смуги), давні перелоги, меншу – 

життєдіяльність тварин та рекреаційна діяльність. 

До видів з високим ступенем інвазійності в межах Парку слід віднести 

амброзію полинолисту (Ambrosia artemisiifolia), галінсогу дрібноцвіту (Galinsoga 

parviflora), стенактіс однорічний (Stenactis annua), борщівник Сосновського 

(Heracleum sosnowskii), клен ясенелистий (Acer negundo), розрив траву дрібнолисту 

(Impatiens parviflora), чорнощир нетреболистий (Iva xanthifolia) та види роду 

нетреба (Xanthium spp.) тощо.  

Найбільшої трасформації при цьому зазнають середньо синантропізовані 

біотопи Парку, заростаючи агресивними видами, переважно кенофітами 

(Oenothera sp., Bidens frondosus L., Xanthium spinosum L., Cyclachaena xanthiifolia 

(Nutt.) Fresen, Acer negundo L., Impatiens glandulifera Royle). Для попередження їх 

поширення необхідними є постійні моніторингові спостереження та розробка 

відповідних заходів щодо знищення осередків інвазійних видів. 

Значною проблемою у регіоні є поширення по лісовим галявинам та обійстям 

клену ясенелистого (Acer negundo), дикого винограду п’ятилисточкового 

(Parthenocissus quinquifolia), які можуть змінювати природні угруповання.  

Лісові рубки, оранка, лісовідновлення та пожежі сприяють поширенню у 

лісових угрупованнях регіону клену ясенолистого (Acer negundo), розрив трави 

звичайної (Impatiens parviflora), хрінниці густоцвітої (Lepidium densiflorum), 

фалакроломи однорічної (Pharocloloma annuum) тощо. В лісових угрупованнях 

певну експансію до розповсюдження має дикий виноград п’ятилисточковий 

(Parthenocissus quinquefolia), що поширюється з прилеглих селітебних територій. З 

цих же територій на луки (включаючи сінокоси та пасовища) певного поширення 

набули види роду рудбекія (Rudbeckia hirta, R. laciniata), ваточник сірійський 

(Asclepias syriaca), мильнянка лікарська (Saponaria officinalis) тощо. 
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Випас свійських тварин сприяє поширенню низки рослин, пов’язаних з 

лучними та остепненими екотопами. Тут слід згадати золотарник канадський 

(Solidago canadensis), цикорій дикий (Cicorium inthybus), види родів нетреба 

(Xanthium spp.), енотеру (Oenothera spp.), деякі синантропні злаки тощо. У водних 

та узбережних біотопах слід моніторити поширення елодеї канадської (Elodea 

canadensis), лепехи звичайної (Acorus calamus L.), видів родів череда (Bidens spp.) 

та нетреба (Xanthium spp.). Для попередження фітоінвазії цих видів в межах Парку 

слід розробити систему заходів з попередження їх поширення та подальшого 

контролю. 

У складі іхтіофауни ВБУ небажані вселенці – ротан-головешка (Perccottus 

glenii), чебачок амурський (Pseudorasbora parva) та сонячний окунь (Lepomis 

gibbosus). 

 

Проблеми використаня біологічних ресурсів (вирубування лісу, полювання, 

збір ягід, грибів)  

Основними ресурсозначущими серед рослинних біологічних ресурсів у 

межах ВБУ є території, які нині використовуються у основному лісокористуванні. 

Слід розробити систему лімітів на вилучення, насамперед, деревних ресурсів у 

межах окремих територій ВБУ.  

Основний негативний вплив на лісові екосистеми створює господарська 

діяльність людини. Регіон розташування ВБУ здавна був густо населеним, з досить 

значною часткою земель сільськогосподарського призначення та досить високою 

лісистістю. Велика потреба у діловій та дров’яній деревині призвела до суттєвого 

зменшення площі корінних дубових і соснових насаджень без належного їх 

відновлення. Значна їх частина змінювалася природним шляхом похідними 

насадженнями або штучними насадженнями, які за головними породами не завжди 

відповідали типам лісу лісокультурних площ.  

Звичайно, що вирубування корінних насаджень, як природного ресурсу, не є 

чимось надзвичайним при своєчасному та якісному їх відновленні. Негативним 
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слід вважати їх заміну на похідні, менш цінні з господарської та екологічної точок 

зору, деревні породи.  

Лісові землі займають 66,7% території ВБУ, а вкриті лісовою рослинністю – 

62,5%, причому лісові насадження природного походження та лісові культури 

займають майже однакові частки. Площа невкритих лісом ділянок становить 4,2%; 

значну частину цієї території займають незімкнуті лісові культури, лісові шляхи, 

просіки, галявини і пустирі. Серед нелісових земель найбільшу площу займають 

водні об’єкти, болота, луки, дороги. 

У рекреаційних зонах ВБУ проводяться ландшафтні рубки догляду за лісом 

з метою поліпшення складу насаджень, покращення декоративних якостей 

деревостанів та створення мальовничих краєвидів. Для покращення санітарного 

стану насаджень ВБУ проводяться санітарні рубки. Також у ВБУ здійснюються 

рубки формування та оздоровлення лісів. У 2018 році на землях державного 

лісового фонду посаджено 3,2 га лісових культур. Заготовлено насіння сосни 

звичайної 6 кг. 

Для більш детального наукового вивчення проблем лісокористування 

необхідні подальші дослідження, які нададуть можливість розробки та втілення у 

життя методів та способів максимально можливого витіснення з лісового фонду 

ВБУ насаджень похідних порід. 

Роботи щодо заміни похідних насаджень на корінні можуть бути досить 

тривалими і трудомісткими. У будь-якому випадку їх безпосередньому виконанню 

має передувати наукове вивчення проблеми загалом, детальне обстеження 

похідних насаджень, наукове обґрунтування тих чи інших методів здійснення робіт 

тощо. 

Ранжуючи екологічні проблеми слід зазначити, що першим пріоритетом є 

проблема комплексного управління лісовими насадженнями враховуючи сучасні 

виклики, пов’язані зі зміною клімату та необхідністю виконанням 

природоохоронних заходів.  

Другорядними проблемами є неузгодженість щодо підходів використання 

лісових ресурсів у межах природоохоронних територій, недотримання 
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природоохоронного законодавства, недостатність фінансування окремих 

природоохоронних заходів.  

 

Проблеми використання біологічних ресурсів (лікарських трав, випасання 

тощо)  

Недеревні рослинні ресурси на території ВБУ помірні. Загалом тут можливий 

у порівняно незначних обсягах виключно аматорський збір місцевим населенням 

ягід чорниці, брусниці та суниці лісової, у меншій мірі – грибів, наявних видів 

лікарських рослин.  

До побічних лісових користувань у межах земель постійного користування 

ВБУ також належать випасання худоби. У заповідній зоні ці види користувань 

заборонені, в інших зонах – регулюються шляхом видачі відповідних дозволів у 

межах лімітів, затверджених Міністерством захисту довкілля та природних 

ресурсів України. Дозволи на заготівлю певних об’ємів ягід і грибів видаються 

підприємствам, які приймають їх для переробки у місцевого населення. 

Перспективним у межах окремих територій ВБУ є заготівля лікарської 

сировини. У межах ВБУ наявні помірні площі лучних ділянок, тому заготівля сіна 

та випас свійської худоби в межах ВБУ має певну рентабельність.  

За даними вчених Мінарченко, Тимченко, Ященко, Блажко та ін., до 

основних лікарських видів тут слід віднести представників родин айстрових 

(деревій, оман, цмин піщаний, череда), бобівникові (бобівник трилистий), 

валеріанових (валеріана висока), брусничні (брусниця, журавлина, чорниця), 

вересові (багно болотне), губоцвіті (чебрець, шавлія, собача кропива, материнка, 

м’ята), звіробійних (звіробій), капустяних (кінський часник черешковий, грицики 

звичайні), конвалієвих (конвалія травнева), кропивових (кропива), макових 

(чистотіл), розових (шипшина, глід, терен, ожина, вовче тіло болотне, перстач 

прямостоячий), шорстколистих (живокіст лікарський) та інших, популяції яких є 

достатніми для проведення заготівлі у промисловому масштабі.  

Оптимальними для видів родів шипшина, глід, бузина та черемха є узлісні, 

чагарникові та лучно-степові угруповання. Найбільш продуктивні ділянки 
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знаходяться в кв. 24,25,3,56 Світязького лісництва, їх площа становить понад 10-15 

га. Біологічний запас сировини – 3-5 т (повітряно-сухої ваги), експлуатаційний – 

0,5-1 т (повітряно-сухої ваги). Враховуючи те, що популяції цих видів 

відновлюються щорічно, обсяг можливої щорічної заготівлі становить понад 500 

кг.  

Оптимальними для звіробою звичайного (Hypericum perforatum) є вирубки та 

молоді посадки лісокультур на місці соснових та сосново-дубових лісів, а також 

лучно-степові ценози. Біологічний запас сировини – 4-5 т (повітряно-сухої ваги), 

експлуатаційний – 0,8-1 т (повітряно-сухої ваги). Враховуючи те, що для 

відновлення популяцій Hypericum perforatum після заготівель потрібно 3-4 роки, 

обсяг можливої щорічної заготівлі не повинен перевищувати 500-600 кг. 

Оптимальними для чистотілу великого (Chelidonium majus) є мішані та 

соснові ліси. Біологічний запас сировини – 1-2 т (повітряно-сухої ваги), 

експлуатаційний – 200-250 кг (повітряно-сухої ваги). Враховуючи те, що для 

відновлення популяцій Chelidonium majus після заготівель потрібно 2 роки, обсяг 

можливої щорічної заготівлі становить 100-120 кг. 

Оптимальними для кропиви дводомної (Urtica dioica) є вільшняки та заплавні 

луки. Їх загальна площа становить близько 20-30 га. Біологічний запас сировини – 

10 т (повітряно-сухої ваги), експлуатаційний – 2-3 т (повітряно-сухої ваги). 

Враховуючи те, що популяції Urtica dioica відновлюються щорічно, обсяг 

можливої щорічної заготівлі не повинен перевищувати 1-2 т. 

Сінокосіння та випас худоби у зв’язку з помірними площами угідь у межах 

ВБУ має бути науково обґрунтованим та переслідувати конкретні цілі 

(попередження заростання лук, охорона рідкісних видів рослин, комах тощо).  

Для прогону і тимчасового випасання виділено, в основному, смуги лісів 

шириною близько 100 м уздовж лісових доріг і просік та шляхів загального 

користування, які традиційно використовуються населенням найближчих сіл для 

прогону на пасовища ВРХ.  

Дані, щодо наявності на ділянках вартих уваги ягідників, відображено у 

таксаційних описах лісництв. Збір ягід у заповідній зоні ВБУ заборонено. При 
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розрахунках урожаю ягідників використано нормативи, розроблені в 1982 році на 

кафедрі лісівництва Української сільськогосподарської академії. 

На території парку є можливість збору брусниці (до 2 т) та аронії 

чорноплідної (до 5 т). Місця, де ростуть брусниці досить невеликі за площею та 

розпорошені по території ВБУ, і тому не відзначалися у лісовпорядних документах. 

Плоди аронії місцеве населення збирає на здичавілих закинутих плантаціях, які ще 

до створення ВБУ закладалися у лісництвах. 

 

Площа та експлуатаційна урожайність ягідників на землях постійного 

користування 

Вид ягід Показники 
Один. 

виміру 

Функціональні зони 

Усього 

Регульо-

ваної 

рекреаці

ї 

Стаціо

нарної 

рекреа

ції 

Госпо

дарсь

-ка 

Чорниця загальна площа 

ягідників 
га 

1120,5 215,8 483,1 1819,4 

 площа при покритті 

100% 
га 

319,2 89,1 120,7 529 

 експлуатаційний 

урожай: 
 

    

 - мінімальний тонн 3,2 0,9 1,2 5,3 

 - максимальний тонн 31,9 8,9 12,1 52,9 

Лохина загальна площа 

ягідників 
га 

10,5 2,9 8 21,4 

 площа при покритті 

100% 
га 

1,8 0,9 1,6 4,3 

 експлуатаційний 

урожай: 
 

    

 - мінімальний тонн 0,02 0,01 0,02 0,05 

 - максимальний тонн 0,36 0,18 0,32 0,86 

Журавлин

а 

загальна площа 

ягідників 
га 

30,5   30,5 

 площа при покритті 

100% 
га 

1,9   1,9 

 експлуатаційний 

урожай: 
 

    

 - мінімальний тонн 0,06   0,06 

 - максимальний тонн 1,14   1,14 
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За приблизними розрахунками середній експлуатаційний запас грибів на 

території парку (окрім заповідної зони) становить 224 т, в тому числі: лисичок – 57 

т, маслюків – 36 т, білих грибів – 75 т, моховиків – 56 т. 

Оцінюючи вплив використання на природні комплекси ВБУ необхідно 

виділити наступні проблеми за мірою впливу: 

1. Недотримання режиму території 

2. Порушення режиму сезону тиші. 

3. Надмірне використання ресурсів в окремих ділянках Парку.  

Забруднення 

Промисловість населених пунктів, прилеглих до ВБУ, розвинена слабо. Тому 

проблем, пов’язаних з промисловим забрудненням довкілля, на даний момент на 

території ВБУ немає.  

Натомість існує проблема, пов’язана з наявністю у відкладах Шацьких озер 

важких металів (цинку, міді та свинцю). За даними екологів, у Пулемецькому озері 

вміст міді перевищує норму у 27 разів, цинку – у 8, свинцю – у 17 разів. За 

результатами досліджень Інституту гідробіології НАН України, зафіксована 

наявність важких металів у рибі. Окрім того, в донних відкладах є пестициди 

кількох видів. Крім того, за даними координаторів Великого інфраструктурного 

проекту з каналізування (LIP/0018), за період з 2009 по 2015 роки у воді озера 

Світязь та ґрунтових водах рівень вмісту сульфатів зріс в 1,7 рази, заліза – у 9,8 

разів, амонію сольового – в 4,3 рази, нітритів – у 34,5 рази, фосфатів – у 4,5 рази, 

БСК5 – в 1,8 рази. Дослідження Цвиду водозбірного басейну озера Світязь 

показали, що у межах басейну озера основними джерелами забруднення 

поверхневих і підземних вод, як і на території ВБУ загалом, є комунальні відходи, 

стічні води із сільгоспугідь (пестициди, добрива). 

У сільських населених пунктах також існує проблема твердих побутових 

відходів у зв’язку з відсутністю їх централізованого вивезення. Тому місцеві жителі 

вивозять тверді побутові відходи за межі населеного пункту і скидають їх у 

малопримітних місцях.  
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Ранжуючи проблеми пов’язані з забрудненням слід зазначити, що на 

першому місці стоїть проблема твердих побутових відходів та засмічення території 

туристами та рекреантами. Наступною проблемою забруднення території є стічні 

та комунальні води, які можуть потрапляти до акваторій. Другорядними 

проблемами є забруднення території засобами захисту рослин у рамках 

сількогосподарського використання прилеглих територій. 

1.3.6.10 Оцінка екосистемних послуг угіддя 

ВБУ “Шацькі озера” має природоохоронне, рекреаційно-оздоровче значення. 

Перелік екосистемних послуг ВБУ “Шацькі озера” наведений у табл. 1.11. 

Таблиця 1.11 Перелік екосистемних послуг ВБУ “Шацькі озера”, який 

розглянутий у переліку RAWES 

Г
р

у
п

а
 

Екосистемна послуга Опис 

Р
ес

у
р

сн
і 

п
о

сл
у

г
и

 

Забезпечення прісними 

водами 

Вода використовується як питна, лікувальна, для 

поливу та для худоби. 

Родовища мінеральних вод 

Забезпечення їжею Промислове рибальство та любительська 

риболовля 

Збір ягід, грибів 

Забезпечення природними 

медичними або 

фармацевтичними 

речовинами 

– 

Забезпечення 

декоративними ресурсами 

Збирання мушель, квітів 

Глина, мінеральні речовини Родовища лікувальних торфових грязей. 

Видобуток сапропелю. Лікування сапропелевими 

грязями. 

Видобуток піску. Використання з будівельною 

метою 

 

Утилізація відходів Територія ВБУ є місцем утилізації рідких твердих 

та інших відходів. 

Скидання неочищених каналізаційних стоків баз 

відпочинку.  

Скидання твердих побутових відходів. 

Скиди неочищених побутових вод населених 

пунктів.  

Скиди вод зрошувальних систем.  
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Г
р

у
п

а
 

Екосистемна послуга Опис 
Р

ег
у
л

ю
ю

ч
і 

п
о
сл

у
г
и

 

Регуляція якості повітря Регулювання глобального клімату 

Регуляція місцевого клімату Регулювання місцевого мікроклімату, зниження 

температури повітря 

Регуляція глобального 

клімату 

Регулювання глобального клімату шляхом 

депонування парникових газів (депонування 

вуглецю). ВБУ поглинає вуглець у процесі 

фотосинтезу водної та наземної рослинності на 

островах та узбережжі. 

Боротьба з ерозіями Регуляція ерозійних процесів за допомогою 

наявної щільної рослинності, що захищає грунти 

тощо. 

На окремих ділянках ВБУ існують ознаки ерозії. 

Очищення води Очищення води, поліпшення її якості, осадження 

мулу, захоплення забруднюючих речовин та 

полютантів тощо. 

Фізико-хімічні та біологічні процеси у ВБУ 

призводять до розпаду органічних, мікробних та 

інших забруднюючих речовин у скидах. 

Відбуваються процеси відстоювання завислих 

речовин. 

Запилення Запилення рослин комахами (бджоли, джмелі, 

метелики тощо). 

Шумо- та візуальна ізоляція Структура екосистем ВБУ, особливо наявність 

високих заростей очерету, сприяє пригніченню 

візуального та шумового забруднення. 

К
у
л

ь
т
у
р

н
і 

п
о
сл

у
г
и

 

Культурна спадщина ВБУ є частиною системи культурного надбання 

завдяки своєму природному характеру та 

традиційному використанню. 

Значення ВБУ з точки зору історичної та 

археологічної цінностей.  

Рекреація та туризм Значення ВБУ як місця відпочинку та туризму. 

Організовані та неорганізовані форми 

туризму/екотуризму. 

Риболовля. 

Водні види спорту та плавання. 

Естетична цінність ВБУ є частиною природної краси, 

використовується як предмет художнього та 

мистецького натхнення тощо. 

ВБУ має естетичні переваги для комерційної 

забудови. 

Стан ВБУ впливає на ціни та нерухомість. 

Релігійна та духовна 

цінність 

ВБУ виконує для людей важливу духовну та 

культурну цінність. 
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Екосистемна послуга Опис 

Надихаюча цінність Наявність місцевих міфів та історій, пов’язаних з 

ВБУ.  

Тварини ВБУ згадуються у місцевих історіях та 

міфах. 

Соціальні зв’язки Громадянами навколо водно-болотного угіддя 

створені спеціальні місця (риболовлі, проживання, 

комерційної та рекреаційної діяльності). 

Прогулянки, спостереження за птахами та 

фотографування тощо. 

Навчальна та наукова 

цінність 

ВБУ використовується для навчальних цілей та 

для проведення наукових досліджень 

Життєві цикли  

Забезпечення середовища 

проживання 

ВБУ забезпечує високе біорізноманіття рослин і 

тварин 

ВБУ підтримує існування рідкісних видів рослин і 

тварин 

 

Ресурсні послуги 

Кліматичні та бальнеологічні ресурси 

 

Кліматичні ресурси. Клімат території ВБУ помірно-континентальний: зима 

м’яка з нестійкими морозами; літо тепле, нежарке, весна і осінь – затяжні із 

значними опадами. Найбільша кількість опадів випадає в червні, липні і серпні.  

Важливе значення в оцінці рекреаційної цінності клімату має режим УФР, 

який справляє бактерицидну, вітаміноутворюючу дію на організм людини. Так, 

біодозу УФР (1/4 лікувальної дози) в липні опівдні при ясному небі можна 

отримати за 18 хвилин. Кількість годин сонячного сяйва залежить від тривалості 

дня. Режим сонячного сяйва в області сприяє довготривалим прогулянкам і 

походам. 

Для рекреації має значення оцінка міждобової зміни основних 

метеорологічних величин. Зміна температури повітря (понад 4°С) та атмосферного 

тиску (більше 8 гПа) від доби до доби значно впливає на стан людини. В 

середньому на території спостерігається 30-45 днів з різкими коливаннями 

температури і приблизно стільки ж днів – із значним коливанням атмосферного 

тиску. 
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Сприятливі для рекреації комфортні, прохолодні субкомфортні і жаркі 

субкомфортні погоди. Найчастіше комфортна погода спостерігається в літні місяці 

(5-8 днів на декаду). Жарка погода буває дуже рідко. В липні-серпні умови на 

території області сприятливі для проведення широкого комплексу 

кліматолікування. В цей період приймання кліматичних процедур не обмежується, 

повітряні ванни можна приймати протягом усього літа. 

Температура води в переважній більшості озер області стає придатною для 

відкриття купального сезону з другої декади червня і триває він в середньому 80 

днів (до другої декади вересня). Температура води максимальна в першій-другій 

декаді серпня і становить близько 20°С. 

Погода на початку весни і пізньої осені не сприятлива для рекреаційної 

діяльності і не забезпечує можливості тривалого відпочинку на повітрі. 

Сприятливий період для організації всіх видів відпочинку в теплу пору року триває 

150-155 днів. На території ВБУ кліматичні умови для організації відпочинку і 

туризму в теплий період року є найбільш оптимальними. Сприятливий період для 

організації зимових видів туризму і відпочинку в холодний період триває в 

середньому 50 днів. Територія ВБУ для розвитку рекреації в зимовий період 

визнається однією з найкращих в області. Параметри кліматичних умов ВБУ 

входять у межі оптимальних для розвитку всіх основних видів рекреаційної 

діяльності і зимові, і літні місяці. 

Пори року як рекреаційний ресурс відіграють особливу роль для вирішення 

проблем сучасної рекреації. Найсприятливішим для цього є літо, дещо менші 

можливості зими. Весна і осінь несприятливі для відпочинку.  

Мінеральні води. На території ВБУ є родовища мінеральних вод 4-х типів, 

що дає можливість розвивати санаторно-курортне лікування. Так, в районі 

санаторію «Лісова пісня» поширені гідрокарбонатно-кальцієві, гідрокарбонатно-

натрієві та хлоридно-кальцієві мінеральні води. З глибиною залягання горизонту 

зростає мінералізація вод. На глибинах 60-900 м води прісні і мінералізація їх 

коливається в межах 0,4-0,7 г/л. Але вже на глибинах 1000-1400 м мінералізація 

зростає до 124-127 г/л. Ці води придатні для лікування захворювань серцево-
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судинної системи, системи кровообігу, гіпертонії, периферійної нервової системи 

та інших хвороб. 

Вода Шацьких озер володіє цілою низкою унікальних властивостей. 

Головним чином, цілющі властивості озерної води обумовлені великим вмістом у 

ній таких мікроелементів, як йод, срібло, гліцерин, лікувальна глина, живі 

мікроорганізми. Вода озер володіє оздоровчими властивостями, завдяки 

гідрокарбонатно-натрієвому складу з невеликою мінералізацією. Вода озера дуже 

м’яка, мікроелементи присутні в іонній формі, що робить її неперевершеним 

лікувальним і косметичним засобом. 

Лікувальні грязі. Обстежені родовища лікувальних торфових грязей 

являють собою переважно гіпсові купоросні торфи з мінералізацією 2-3 г/л. Такі 

грязі масткі, мають високу теплоємність, бактерицидність, гігроскопічність, малу 

теплопровідність. У них є багато органічних сполук: бітуми, віск, смоли, 

оргкислоти, дубильні речовини, лігніни, цукор, крохмаль, ефірні масла, бальзами 

та ін. З неорганічних складників є окиси заліза, солі амонію, сполуки бору, барію, 

стронцію, титану, цирконію, ванадію, срібла, хрому, золота, йоду та ін. 

На жаль, використання лікувальних грязей є незначним. Запаси ж дозволяють 

значно збільшити їх використання для потреб населення та для вивезення за її межі. 

Цінні лікувальні властивості, які значно переважають торф, мають сапропелі 

(донний мул). На Волині проведені пошуково-оціночні роботи і детальна їх 

розвідка на 191 озері із загальною площею 6802,4 га. На цих озерах запасів 

сапропелю за категорією А+С2 виявлено 69987,2 тис. т, з яких балансові становлять 

63621,9 тис. т. Запаси сапропелю за категорією Сг становлять 27876,8 тис. тон, з 

яких 23508,8 тис т віднесені до балансових. 

Видобуток сапропелю зараз ведеться лише на мілководних озерах: Оріхове, 

Скорінь, Бурків, Маховець, Тур, Перемут, Синове, Луки. Також проводиться 

лікування сапропелевими грязями, видобутими з дна озера Світязь. Вони мають 

високий вміст гліцерину  

Найбільш придатні для лікування сапропелі органічного і органічно-

силікатного походження, які володіють високими тепловими і пластичними 
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властивостями, гомогенною структурою, широким спектром мікро- і 

макроелементів, вітамінів, ферментів, біологічно активних речовин. За допомогою 

сапропелю лікують захворювання серцево-судинної, нервової систем, опіки, 

хвороби суглобів, шкіри, ревматизм. 

Наразі Одеський інститут курортології проводить бальнеологічні 

дослідження води і грязей Шацьких озер. Проєкт створення курортної зони 

розрахований до 2020 року. 

Рибне господарство 

На території ВБУ проводиться спортивно-любительський та меліоративний 

вилов риби. Спортивно-любительський лов риби проводиться на озерах Світязь, 

Люцимер, Кримно, ВеликеЧорне, Пулемецьке, Острів’янське та Пісочне цілорічно 

(крім нерестового періоду та сезону тиші). 

Меліоративний вилов риби проводиться з метою регулювання чисельності 

малоцінних та сприяння відновленню чисельності цінних аборигенних видів риб. 

Вилов здійснюється згідно лімітів та дозволів виданих Управлінням екології та 

природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації. У виловах 

рибалок переважають малоцінні види риби (карликовий сомик, головешка ротань, 

плітка).  

Згідно цих спостережень на даний час в озерах ВБУ нараховується 30 видів 

риб, які належать до 11 родин. 

З цих видів риб – 7 видів акліматизовано: чудський сиг, білий амур, сазан 

амурський, строкатий товстолобик, річковий вугор, судак звичайний, карликовий 

сомик. Із інтродукованих видів в озерах не розмножуються білий амур, річковий 

вугор, строкатий товстолобик; на відміну від карликового сомика, який масово 

розмножився в водоймах, в особливості в озерах Луки-Перемут та Острів’янське. 

Досить цікавими і унікальними для України є акватоорії ВБУ завдяки високій 

популяції вугря європейського. Наявність цього виду була родзинкою регіону. 

Нажаль на сьогодні чисельність цього виду стрімко скоротилися і з 2021 року даний 

вид занесено до Червоної книги України.  
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У промислових та любительських виловах домінують плітка, окунь, густера, 

карась, верховодка, лящ. Дуже рідко зустрічаються миньк, сом звичайний, 

чудський сиг. 

Дослідження стану іхтіофауни Шацьких озер працівниками інституту 

гідробіології НАН України, показали, що у водоймах спостерігається різке 

зниження уловів риб, що пов’язано з погіршенням продуктивних властивостей їх 

популяцій та біологічних показників окремих особин.  

Важливо зазначити, що на сьогодні промисел в межах ВБУ не здійснюється. 

Проводяться лише меліоративні лови, щодо вилучення інвазивних видів риб.  

Збір рослин та грибів 

Флора ВБУ має важливе народно-господарське значення. Більшість видів 

рослин, що зростають у межах ВБУ, мають цілющі властивості, хоча як лікарські 

використовуються далеко не всі. Населення та відпочиваючі часто збирають і 

використовують для оздоровлення такі масово поширені види, як чебрець 

звичайний, цмин пісковий (або ж безсмертник), валеріану високу, бобівник 

трилистий, вовче тіло болотне, багно болотне, перстач прямостоячий (калган), 

дивину чорну, аїр тростинний тощо. Окремі види цілющих рослин поширені лише 

в окремих лісових урочищах чи на болотах. Такими є кадило мелісолисте (що має 

специфічні місцеві назви – "малітан" або ж "бальзам"), чаполоч пахуча 

(«зубрівка»), мучниця звичайна ("ведмеже вушко"), любка дволиста, переступень 

білий, росичка круглолиста та інші. 

Багато представників флори є харчовими рослинами, плоди яких масово 

використовуються населенням. Це, зокрема, чорниця, ожини несійська і сиза, 

малина, брусниця, лохина, журавлина звичайна. Так, чорниця домінує у 

трав’янисто- чагарничковому покриві соснових лісів Поозер’я, і заготівля цих ягід 

дає населенню значний економічний ефект. Оскільки територія Поозер’я зазнала 

осушення, то площі боліт, на яких росла журавлина, значно зменшилися, 

відповідно зменшилися і запаси плодів цього виду. Велике господарське значення 

мають і багато інших видів рослин, зокрема як добрі медоноси (буркуни – білий і 

жовтий, синяк звичайний, будяк акантовидний, осот звичайний, липа дрібнолиста, 

верби – попеляста, козяча, гостролиста), або використовуються на плетиво 
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(особливо верби – біла, попеляста, гостролиста, прутовидна, пурпурова, 

розмаринолиста) чи для виготовлення рибальських знарядь (наприклад, яловець – 

на каблуки при виготовленні ятерів). Господарськи цінними є й багато водних 

рослин, зокрема тілоріз, що раніше часто використовувався місцевим населенням 

для відгодівлі свиней, а також ряска й багатокорінник – як корм для домашніх 

качок. А злаки і осоки – це кормова база місцевого тваринництва. 

Збір грибів місцевим населенням та відпочиваючими у лісових масивах ВБУ.  

 

Культурні послуги 

Культурні та історичні цінності 

Історико-культурна цінність ВБУ полягає в тому, що в його межах та у 

Поліссі в цілому якнайкраще серед місцевих жителів збереглися побут і традиційна 

культура. Вони немов застигли у своєму розвиткові, зберігаючи навіть на 

теперішній час багато архаїчних рис. Цьому сприяли географічна уособленість 

території, значне поширення боліт, нестача родючих земель, ізольованість від 

основних шляхів, культурних та економічних центрів. Дотепер збереглися основні 

види занять – землеробство і скотарство та допоміжні – городництво, 

бджільництво, лісозаготівля, рибальство, збирання ягід та грибів. 

Серед культурно-історичних цінностей території ВБУ – це старі автентичні 

будівлі, які ще збереглися на прилеглих до нього населених пунктах. Збереження 

дерев’яних зрубових будинків разом з традиційними меблями, предметами 

інтер’єру та іншим реманентом дасть можливість зберегти їх не тільки як 

матеріальну цінність, а в першу чергу – як історико-культурну. Відновлення 

підтримання старих хат може дати поштовх до розвитку історико-культурного 

туризму з відвідуванням таких об’єктів, а можливо – і ночівлею в них.  

Важливою історико-культурною цінністю є старий автентичний одяг – 

пашкові жіночі сорочки, прикрашені червоною гладдю, чоловічі сорочки з 

пашками, безрукавки з сукна, а із взуття – шиті валянки. Разом з ним важливими 

складовими поліської культури є обрядовість, традиції, звички, пісенна культура та 

усна народна творчість. Збереження усіх вказаних історико-культурних, 
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традиційно-побутових та обрядових цінностей дасть можливість залучити ще 

більше туристів до ВБУ. 

Археологічна цінність 

У 1978-1979 роках археологічною міжфакультетською студентською 

науково-дослідною групою «Шельф» вивчалось межиріччя Західного Бугу і 

Прип’яті. Під час експедиції були досліджені археологічні пам’ятки різних епох, 

починаючи від мезоліту і закінчуючи давньоруським періодом. Під час розвідок на 

території Шацького поозер’я досліджені 15 пам’яток епохи мезоліту, 5 – енеоліту, 

5 – бронзи, 2 – раннього заліза, 12 – пізньоруського періоду. 

Залишки епохи мезоліту типологічно можна поділити на чотири групи: 

перша – стоянки, де знайдені наконечники поствидерського типу (Затишшя-5, 

Шацьк-31); друга – поселення, де знайдені поствидерські наконечники і мікроліти 

геометричної форми (ромби, трапеції) (Затишшя-2, Шацьк-31, Мельники-8, 

Світязь-23); третя – пам’ятки, де знайдені мікроліти геометричної форми, але 

свідерські наконечники відсутні (Затишшя-3, Мельники-9, 10); четверта група 

характеризується відсутністю свідерських наконечників і геометричних мікролітів 

(Мельники-11, Пульмо-16, Шацьк-25, 26, 27). 

Енеолітичні пункти – Затишшя-1, Світязь-21, пов’язані з поширенеою на 

Західному Поліссі культурою воронковидних посудин. 

У кінці ІІІ – на початку ІІ тисячоліття до нашої ери територію регіону 

населяли племена городоксько-едолбіцької культури шнурової кераміки. До цієї 

культури належать пункти: Затишшя-2, 3, Підманево-13, Світязь-23. Прип’ятський 

варіант тищенсько-комаровської культури представлений пам’ятками – Мельники-

1, 3, 4, Пульмо-17. Нарізний лінійний орнамент і фактура кераміки (домішка 

товченого перепаленого кремнію) характерні для середньобронзового періоду 

північної України. 

До епохи раннього заліза належать пам’ятки: Шацьк-29, Мельники-2. 

Досліджено 12 пізньоруських пам’яток: селища, городища, курганні групи. 

На поселеннях у Затишші-1, 2, Мельники-6, 11, знайдені уламки ліпних посудин з 

орнаментом у вигляді прямих і хвилястих ліній. Їх можна датувати ІХ-Х століттям. 
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Шацьке поозер’я є унікальним регіоном північного заходу України, 

розташованим між Західним Бугом та верхів’ям Прип’яті. Територія Шацького 

поозер’я почала заселятись в епоху мезоліту. Наявність дичини створювало 

сприятливі умови для людини-мисливця. У більш пізній період велика кількість 

боліт, недостатня кількість земель, придатних для обробки і пасовищ, не 

влаштовували людину-землероба і скотаря. В цей час на Шацьких озерах, 

очевидно, існували короткочасні стоянки. 

Як засвідчують історики та археологи територія Шацького поозер’я, є 

унікальним регіоном північно-західної частини України Його розміщення 

обумовлювало спорадичні припливи населення з середньоєвропейської низини, 

зокрема Балтії. У фінальному палеоліті тут перебувало населення таких відомих на 

землях Польщі, Білорусі, Прибалтики культур як Лінгбі, Агренсбург, Свідер, в 

мезоліті – коморницької, яніславіцької, в неоліті тут з’являється населення 

німанської та волинської неолітичної культур з гребінцево-накольчастою 

керамікою. В енеоліті сюди заходили групи землеробської культури лійчастого 

посуду, поселення та поховання якої відомі зокрема в Польщі, Скандинавії. За доби 

бронзи, як вважають археологи зі Львова Л. Мацкевий, В. Артюх, В. Гупало та ін., 

тут перебували носії таких культур як шнурової кераміки, можливо, городоцько-

здовбицької, стжижовської, а найбільше – тшинецької. 

Як свідчать розкопки в уроч. Сад на окраїні Шацька, що проводили 

працівники «Волинських старожитностей» О. Златогорський, М. Вашета, А. 

Бардецький, С. Демедюк, у ранньозалізному віці тут перебувало населення 

поморської культури, пізніше – зарубинецької культури. Особливо заселеним 

виявився цей край в часи давньої Русі. Все це стало відомо завдяки роботам таких 

дослідників як Ю. Кухаренко з Москви, В. Ісаєнко з Мінська, засновникa 

Любомльського музею Д. Остапюка. Велику роботу по збору інформації, 

археологічних матеріалів провів за останні десятиліття О. Остапюк. 

У повідомленні Вадима Артюха, вміщеному у збірнику «Археологические 

открытия» згадується, що загін науково-дослідної групи «Шельф» Львівського 
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університету вів розвідки в Любомльському районі Волинської обл. по берегах озер 

Шацької групи. 

На відстані 0,5 км на схід від смт. Шацьк на північному березі оз. Люцимер 

обстежене городище давньоруського часу і зібрані крем’яні відщепи та 

ножеподібні пластини мезолітичного типу. 

На західній околиці Шацька, на північно-східному березі оз. Чорне, виявлено 

поселення перших століть нашої ери. На північному березі озера, на піщаній дюні 

зібрані уламки ліпних посудин (часто з домішкою товченого кременю в тісті), 

крем’яні відщепи і пластини. Пам’ятка належить до комарівської культури. На 

східному березі оз. Соминець знайдені призматичний нуклеус, скребок, пластини, 

відщепи, на південному березі – уламки ліпних посудин VI – VII ст., а на південно-

західному березі – кераміка періоду раннього заліза. На південно-західному березі 

оз. Карасинець зібрані фрагменти посудин давньоруського часу. На південному 

березі того ж озера обстежена стоянка, де знайдені кременевий наконечник стріли, 

відщепи, ножеподібні пластини, уламки ліпних посудин,ймовірно неолітичних. На 

південному березі оз. Пісочне піднято уламок крем’яного серпа, ножеподібні 

пластини з ретушшю, скребок з чотиристоронньою обробкою і кераміку з 

домішкою товченого кременю. Знахідки можна віднести до тшинецької культури. 

На південно-західному березі оз. Кримно виявлене поселення VI – VII ст. 

Уздовж південного берега оз. Перемут зафіксовані чотири поселення: епохи 

мезоліту – неоліту, культури шнурової кераміки, тшинецької культури і 

давньоруського часу. Між озерами Перемут і Лука виявлений курган і зібрані 

уламки ліпних посудин, крем’яні відщепи, ножеподібні пластини, очевидно теж 

тшинецької культури. За 0,5 км на південь від с. Затишшя виявлене поселення 

давньоруського часу і знайдені нуклеуси, скребки, ножеподібні пластини з 

ретушшю епохи мезоліту-неоліту. 

На східному березі оз. Світязь, на південно-східній околиці с. Світязь, зібрана 

кераміка періоду раннього заліза. 

За 0,5 км на південь від с. Світязь знайдені кременевий ніж з макропластини 

періоду енеоліту, наконечник стріли трикутної форми, уламки ліпних посудин. Їх 
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можна віднести до культури лійчастого посуду. На південно-західному березі оз. 

Світязь в уроч. Татарська гора зафіксована група курганів і виявлено кераміку XII 

– XIII ст. На західному березі оз. Світязь, за 3 км на південь від с. Пульмо, зібрані 

скребки, різці, ножеподібні пластини і нуклеуси мезолітичного типу. За 1 км на 

південний захід від с. Пульмо виявлені два поселення періоду раннього заліза. На 

першому знайдений уламок крем’яного серпа. 

За 0,5 км на північний схід від оз. Мошне зібрані нуклеуси, пластини з 

ретушшю, скребки мезолітичного типу. За 1 км на північний захід від оз. Мошне, 

на Замошнівському болоті, на піщаній дюні знайдені дев’ять наконечників 

пізньосвідерського типу, крем’яні пилки, пластини з ретушшю, нуклеуси, скребки 

епохи мезоліту. Аналогічні стоянки зафіксовані у Брестській обл. на північно-

східному березі Ореховського озера, де зібрано багато скребків, різців, нуклеусів, 

ножеподібних пластин. 

Пам’ятки археології Любомльського району представлені багатьма 

артефактами. Поблизу села Вербівка на піщаних дюнах – поселення тшинецько-

комарівської культури, відкрите у 1937 році О. Цинкаловським. 

На території села Вишнів О. Остап’юком знайдено кам’яні свердлені сокири 

та кремінний серп бронзового віку, сліди давньоруського селища з 

напівземлянками і керамічним матеріалом. 

В урочищі «Будки», за 3 км на захід від селища Головне, знайдено кам’яні 

свердлені сокири доби енеоліту. Біля селища – пізньолужицьке поселення, відкрите 

в 1932 р. І. Савицькою, обстежене в 1957 році Ю. Кухаренком. На підвищенні серед 

боліт – чотири могильники поморської культури ранньозалізного віку. 

Досліджено кілька десятків тілоспальних поховань в урнах, накритих 

кльошами, мисками чи спеціальними накривками. У похованнях знайдено посуд, 

залізні речі. За 1, 5 км на північний захід від села, в урочищі «Колесо», серед болота 

знаходилося кругле городище діаметром 30 м, оточене валом метрової висоти. 

Розкопками Ю. Кухаренка в 1958 році виявлено матеріал Х-ХІ ст. Недалеко від 

городища, біля птахоферми – могильник з чотирьох курганів, що належить до 

пам’яток археології під державною охороною, два з яких розкопані Ю. 
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Кухаренком, два інші знищені. Під ними – тілопальні поховання. Знайдено ліпні і 

кружальні черепки. 

В урочищі «Дуброва» і «Заруб» знайдено дві сокири – кам’яну свердлену і 

крем’яну, клиноподібної форми. 

На південній околиці села Гуща виявлене поселення тшинецько-комарівської 

культури, а поруч – сліди поселення ранньозалізного віку. На території села 

знайдено клиноподібну крем’яну сокиру і три кам’яні та свердлені. Зібрано 

фрагменти кераміки з шорсткою поверхнею ранньозалізного віку. На піщаному 

підвищенні в східній околиці села під час господарських робіт у 1968 році Д. 

Остап’юком випадково відкрито могильник поморської культури із залишками 

тілопальних поховань. У долині Західного Бугу на підвищенні – городище Х-ХІ ст. 

(знаходиться ближче до с. Миловань), обстежене в 1963 році П. Раппопортом. 

В урочищі Близниці поблизу с. Запілля було два кургани, на теперішній час 

знищені. 

Над Західним Бугом (с. Забужжя) знайдена крем’яна сокира енеолітичного 

часу. На околиці села був курган, розораний в 30-х рр. ХХ ст., з якого походить 

кам’яна свердлена сокира городоцько-здовбицької культури. Над Західним Бугом 

Д. Остап’юком знайдено крем’яні шліфовані сокири доби бронзи. 

В урочищі «Половецькі Гори», «Тур Гора», «Князь-Лісок» і «Князь-Багно» 

поблизу с. Замлиння М. Черенюком знайдено різноманітні матеріали, в тому числі 

шліфовані свердлені сокири, кераміку доби бронзи. 

На території села Згорани знайдено крем’яні сокири культури кулястих 

амфор та стжижовської культури. В урочищі «Піски» – давньоруське городище, 

обстежене у 1930-х рр. О. Цинкаловським. 

На піщаній дюні біля хутора Петрівка обслідуване поселення городоцько-

здовбицької культури, відкрите у 30-х рр. ХХ ст. О. Цинкаловським, який зібрав 

фрагменти ліпного посуду і кілька свердлених кам’яних сокир. 

На південному березі озера Луки – давньоруське городище, обстежене в 30-

х рр. ХХ ст. О. Цинкаловським. 
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На території міста Любомль знайдені сокири і вістря списа городоцько-

здовбицької культури. Зліва від шосе Любомль-Шацьк, біля ветлікарні – ґрунтовий 

могильник вельбарської культури з тілоспаленням в ямах або урнах, відкритий Д. 

Остап’юком в 1962 р. Досліджувався Ю. Кухаренком. Крім посуду, знайдено 

намисто та бронзові фібули, датовані ІІ–ІІІ ст. н. е. На території міста – два 

давньоруські городища: перше – кругле, діаметром 60 м – у центрі, а друге, що 

складалось з круглого дитинця і прямокутного посаду, знаходиться на відстані 0,5 

км від міста. Перше датується ХІІІ ст., а друге – Х ст. і належать до пам’яток 

археології під державною охороною. Обстежувалися О. Остап’юком та М. 

Кучинком, у 1995 році. В урочище Замчище городище досліджувалось у 2001 – 

2003 рр. С. Панишком, Ю. Мазуриком, Д. Остап’юком. Біля сучасної церкви в 1975 

році М. Малевською та Є. Шолоховою відкрито залишки Георгіївської церкви, 

побудованої Володимиром Васильковичем у 70–80-х рр. ХІІІ ст. 

На околиці села Масловець у 1978 році Д. Остап’юком знайдено крем’яну 

сокиру, серп, вістря списа та крем’яні пластинки стжижовської культури. 

В урочищі «Мельникова Гора» поблизу с. Машів – мезолітична стоянка, 

відкрита Д. Остап’юком. У селі, у ХІХ ст., знайдені римські золоті монети 

імператора Марка Аврелія та бронзові казан культури з тілопальними похованнями 

ІІІ-ІV ст. н. е. 

На південному березі оз. Перемут поблизу с. Мельники виявлена стоянка 

волинської неолітичної культури, відкрита Г. Охріменком у 1994 році. 

На північ від села Миловань, на правому березі Західного Бугу – два 

поселення стжижовської культури, відкриті у 1978 році М. Пелещишиним. Два 

поселення ранньозалізного віку відкриті на південно-західній околиці. На 

підвищенні, в урочищі «Татарська Гора» – селище з слов’янським матеріалом VІІІ–

ІХ ст. і керамікою давньоруського часу. 

За селом Мосир – кургани давньоруського часу. 

Біля села Новоугрузьке – неолітичне поселення волинської культури, 

відкрите Ю. Кухаренком, який зібрав фрагменти з гребінцевою та накольчастою 

керамікою, крем’яні вістря стріл та ножеподібні пластинки. На березі Західного 



149 

 

Бугу – кругле городище з давньоруським матеріалом, досліджуване С. Панишком, 

О. Остап’юком, Ю. Мазуриком. В урочищі «Стовпове Поле» – скарб 

давньоруських срібних гривень. В урочищах «Церквисько» та «Старина» є 

знахідки залізних двосічних мечів, бронзової булави, вістрів списів, стріл та 

скляних браслетів давньоруського часу. 

В урочищі «Колесо» О. Цинкаловським зібрано знаряддя з кременю та 

кераміки з шнуровим орнаментом. 

В урочищі «Городище» поблизу с. Олеськ знайдено сліди розораного тепер 

округлого городища давньоруського часу, відкритого у 1930-х рр. О. 

Цинкаловським. В урочищі Чайчин – кургани невизначеного часу. 

В урочищі «Челядинове» поблизу с. Полапи – у 1977 році Д. Остап’юк 

знайшов кам’яну свердлену сокиру тшцінецько-комарівської культури. 

На відстані 1 км на захід від села Рівне, на правому березі р. Західний Буг – 

мезолітична стоянка, поселення тшинецько-комарівської культури та 

ранньозалізного віку, відкриті у 1977 році М. Пелещишиним та І. Михальчишиним.  

В урочищі «Стрілецьке» поблизу с. Ростань Д. Остап’юком знайдена 

крем’яна сокира. 

Поблизу села Руда – п’ять курганів давньоруського періоду, відкриті 

О. Остап’юком. Знищені меліоративними роботами. 

Поблизу села Скрипиця знайдено кам’яну шліфовану булаву з рельєфними 

ребрами. 

Біля села Хворостів – два кургани невизначеного часу. 

На території села Адамчуки знайдено кам’яну свердлену сокиру бронзового 

віку і дві великі сокири невідомого часу. 

За 1 км на північний захід від села Грабове, на низькому корінному березі 

Західного Бугу – мезолітична стоянка, відкрита в 1974 році І. Михальчишиним, 

який зібрав крем’яні знаряддя праці, нуклеуси та відщепи. Знайдено також 

фрагменти кераміки ранньозалізного віку. На західній околиці села розташоване 

поселення тшинецько-комарівської культури. 
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Багатошарова пам’ятка, розташована за 2 км на південь від села Затишшя, на 

піщаній дюні між озерами Луки та Перемут. Пам’ятка досліджувалась розкопками 

В. Артюха на площі 368 м2. При цьому виявлено чисельні матеріали різних епох: 

крем’яні вироби мезоліту, кераміку енеоліту (культура лійчастого посуду), доби 

бронзи (ранньошнурової кераміки, стжижовської, тшцінецької), залізного віку 

(зарубинецької культури) та ін. 

На околиці села Піща, біля лісу – знахідки мезолітичного часу, виявлені 

К. Пшемиським в 1928 році. На схід від села – біля болота на дюні – сліди 

поселення волинської неолітичної культури та поселення культури лійчастого 

посуду, відкриті в 20-х рр. К. Пшемиським. 

На схід від села Пульмо – поселення волинської неолітичної культури, 

відкрите у 1979 році Д. Остап’юком і М. Кучинком. 

На околиці села Самійличі Д. Остап’юком знайдено свердлені та шліфовані 

кам’яні сокири доби бронзи. 

Біля озера Світязь в урочищі «Гора» поблизу с. Світязь на піщаній дюні 

розташована мезолітична стоянка, відкрита в 20-х рр. ХХ ст. На південному березі 

озера Д. Остап’юк зібрав енеолітичні матеріали. У селі знайдено срібний римський 

динарій Марка Аврелія. 

На південно-східній околиці села Смолярі-Світязькі, на піщаній дюні 

розміщена стоянка доби мезоліту, відкрита в 1928 році М. Прошинським, який 

зібрав крем’яні пластинки, нуклеуси та відщепи. 

На північному березі озера Люцимир – поселення волинської неолітичної 

культури. Неподалік – давньоруське городище. 

  

Рекреація та туризм 

Рекреаційне використання території ВБУ значною мірою зумовлене його 

природними особливостями – наявністю великої кількості озер з чистою прозорою 

водою, мальовничими берегами та піщаними пляжами, лісовими та лучними 

масивами, віддаленістю від великих міст тощо. Теплий та м’який клімат парку має 

високий рекреаційний потенціал для організації відпочинку, туризму і санаторного 
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лікування. Відпочинок, в основному, проходить на озерних комплексах (пляжний 

відпочинок) і в незначній мірі в лісових екосистемах 

У межах ВБУ виділяють чотири діючих зони відпочинку це – «Гряда», 

«Світязь», «Урочище Гушове», «Пісочне» і планується розміщення п’яти нових, 

зокрема: «Пульмо», «Соминець», «Залісся», «Пулемець», «Люцимер».  

На сьогодні переважаючим на території ВБУ є загальнооздоровчий 

відпочинок в зоні стаціонарної рекреації озер Світязь та Пісочне. Саме тут 

сконцентрована велика кількість баз відпочинку – 105, спортивно-оздоровчі та 

дитячі табори, шість стаціонарів вищих навчальних закладів Львівської та 

Волинської областей, стаціонари наукових установ. Функціонують також 

санаторій «Лісова пісня» і пансіонат «Шацькі озера». Одночасно в цих закладах 

може відпочивати близько 6,2 тис. чоловік. Окрім цього, у літній період відвідують 

територію парку приватним та громадським транспортом ще близько 3 тис. 

чоловік, які розміщуються на відпочинок у приватному секторі сіл Шацького 

району, а також на облаштованих наметових містечках національного парку. 

Зона регульованої рекреації (11 623 га) виділена для короткострокового 

відпочинку, переважно у вихідні та святкові дні. 

Кількість туристів, які щорічно відвідують територію ВБУ коливається в 

межах 115 тис. чол. 

2013 рік – 100 тис. чол. 

2014 рік -111,3 тис. чол. 

2015 рік – 142,3 тис. чол. 

2016 рік – 110 тис чол. 

2017 рік – 93,2 тис чол. 

2018 рік – 98,5 тис. чол. 

2019 рік – 150,4 тис. чол. 

На території ВБУ для прийому відвідувачів задіяно 9 рекреаційних об’єктів, 

що розташовані на площі постійного користування Парку: «Незабудка», 

«Запісочне», «Полісянка», «Перемут», «Верхи», «Гушівський хутір», еколого-

пізнавальні стежки «Лісова пісня», «Світязянка», «Три озера». 

На всіх перелічених об’єктах щорічно проводиться: 

- загальне прибирання від побутових відходів; 
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- підновлення наглядної агітації; 

- ремонт малих архітектурних форм, та лісових меблів, а при необхідності 

їх заміна; 

- виборка сухостійних та небезпечних дерев; 

- в межах пляжних територій загального користування проводиться 

викошування чагарникової та трав’яної рослинності; 

- підвезеня піску на заболочені ділянки пляжів. 

Рекреаційні пункти «Незабудка» площею 14,0 га та «Запісочне» площею 2,0 

га, створені для відпочинку автотуристів, які за певну плату мають можливість 

розмістити там автомобіль та встановити намет. Рекреаційний пункт «Незабудка» 

знаходиться в кварталі 5 Світязького лісництва посеред сосново-вільхового 

насадження, поблизу с. Світязь, та межує з пансіонатом «Шацькі озера». Тут 

можуть розмістити свої намети та автотранспорт близько 1000 відвідувачів. На 

території даного рекреаційного пункту розміщено 47 альтанок, місця для 

розведення багаття, комплекс з душових та санвузлів, 10 надвірних туалетів, 

чотири свердловини водопостачання, 4 перехідні містки, пост лісової охорони, на 

якому чергують працівники ВБУ, облаштоване освітлення рекреаційного пункту, 

встановлені смітники та контейнери для збору сміття. Для отримання загальної 

інформації про ВБУ та ознайомлення відвідувачів з правилами поведінки на 

рекреаційному пункті та на території Парку тут розміщено 5 інформаційних 

аншлагів. На території «Незабудки» функціонує пляж для відвідувачів, який 

облаштовано чотирьма переодягальнями та рятувальним постом. 

Рекреаційний пункт «Запісочне» знаходиться в кварталі 23 Мельниківського 

лісництва серед соснового лісу, неподалік озера Пісочне. Тут можуть розмістити 

свої намети та автотранспорт близько 200 відвідувачів. На території даного 

рекреаційного пункту розміщено 26 альтанок, 4 туалети, приміщення для 

зберігання дров, пост лісової охорони на якому чергують працівники ВБУ, 

облаштовано 16 мангалів, встановлені смітники та контейнери для збору сміття, 

облаштована свердловина водопостачання та освітлення рекреаційного пункту. 
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«Полісянка» площею 1,1 га знаходиться неподалік санаторію «Лісова пісня» 

в кварталі 35 Мельниківського лісництва серед соснового лісу на березі озера 

Пісочне. На даному об’єкті розміщено 11 літніх будиночків для прийому 

рекреантів. Кількість ліжкомість – 33. На території розміщено 12 альтанок, три 

пірси, три надвірні туалети, приміщення для зберігання дров, мангали, мурована 

піч, гойдалка та пісочниця для дітей, встановлені смітники та контейнери для збору 

сміття. 

«Гушівський хутір» площею 0,9 га знаходиться в кварталі 5 Світязького 

лісництва серед соснового лісу біля озера Світязь та межує із дитячо-оздоровчим 

табором «Супутник». На даному об’єкті розміщено 7 будиночків літнього типу для 

прийому відвідувачів, 6 з яких безоплатно отримав Шацький НПП в якості 

технічної допомоги у власність, за програмою розвитку ООН в Україні при 

реалізації проекту «Зміцнення управління та фінансової стійкості національної 

системи природоохоронних територій в Україні». Кожен будинок обладнаний 

душовою кабіною та санвузлом, холодильником, електроплитою, 

електрочайником, посудом, телевізором, супутниковим телебаченням. Кількість 

ліжкомість – 34. На території розміщено 6 альтанок, три мангали, приміщення для 

зберігання дров, надвірний туалет, гойдалка та пісочниця, облаштована стоянка для 

автомобілів, встановлені смітники та контейнери для збору сміття, на пляжі 

встановлено 2 переодягальні та дерев’янний настил. 

Біля доріг загального користування, в лісових масивах, обладнано два 

рекреаційні пункти «Перемут» і «Верхи», які служать місцями короткотермінового 

відпочинку автотуристів.  

Рекреаційний пункт «Верхи» площею 0,3 га розташований в 11 кварталі 

Світязького лісництва посеред соснового лісу біля дороги загального користування 

із сполученням Шацьк-Світязь-Пульмо. На території рекреаційного пункту 

розміщено три альтанки, 5 інформаційних аншлагів, дві дитячі гойдалки та 

пісочниця, 2 мангали, туалет, смітники, обладнані доріжки що ведуть до альтанок. 

Рекреаційний пункт «Перемут» площею 0,5 га розташований в 33 кварталі 

Мельниківського лісництва посеред соснового насадження біля дороги загального 
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користування із сполученням Любомль- Шацьк -Піща. На території рекреаційного 

пункту розміщено 4 альтанки, гойдалка та пісочниця, 4 мангали, туалет, смітники, 

обладнані доріжки що ведуть до альтанок. Для ознайомлення відвідувачів з 

загальною інформацією про Шацький національний природний парк встановлено 

6 інформаційних аншлагів. 

Для ознайомлення відвідувачів з природою Парку на його території діє 

веломаршрут, який сполучає два наметові містечка «Запісочне» та «Незабудка» 

протяжністю близько 25 км. 

На базі Світязького лісництва діє візит-центр Шацького НПП. Візит-центр 

обладнано персональним комп’ютером, проектором та проекційним екраном, 

телевізором. Візит центр може вмістити близько 20 чоловік. 

Нагальною проблемою, яку необхідно вирішувати адміністрації парку через 

щорічне зростання кількості відпочиваючих, залишається координація потоків 

туристів у межах рекреаційних зон національного парку та встановлення контролю 

за рівномірним розподілом рекреантів по його території. Однією з дієвих форм 

організації відпочинку та розбудови рекреаційної індустрії району на даному етапі 

виступає підтримка сталого розвитку зеленого та сільського туризму, залучення 

місцевих громад і молодіжних організацій до вирішення природоохоронних та 

соціально-економічних проблем даного регіону. У цій роботі на дирекцію парку 

покладаються значні функції координатора і гаранта соціального розвитку району 

в контексті дотримання природоохоронних вимог щодо розвитку рекреаційного 

будівництва, забудови населених пунктів, розширення та модернізації виробничих 

територій тощо.  

Локалізація головних туристичних та оздоровчих осередків лише на двох 

озерах – Світять та Пісочне призводить до помітного виснаження природних 

екосистем, особливо у найбільш напружений літній період. Тому, якщо в минулому 

пасивне і часткове використання решти озер не виглядало раціональним, то 

сьогодні існує гостра потреба розширення мережі туристичних осередків, 

маршрутів, еколого-туристичних програм, що спроможні виконати завдання 
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еколого-освітнього та оздоровчого характеру, які є складовою діяльності сучасного 

національного парку, розміщеного у транскордонній зоні. 

Проблема рекреаційного використання природних ландшафтів національних 

природних парків визначається невідповідністю їх рекреаційної місткості 

чисельності відвідувачів. Для визначення величини загрози зміни природної 

системи необхідно порівняти місткість закладів розміщення та рекреаційну 

місткість самої природної системи.  

Рекреаційна місткість зон відпочинку Шацького НПП визначалась шляхом 

визначення екологічної місткості й накладанням на цей показник понижуючих 

коефіцієнтів [8].  

Проведений розрахунок показав, що місткість збудованих закладів 

розміщення, в межах «Урочище Гушове» значно перевищує рекреаційну місткість 

зони відпочинку. Така ситуація може призвести до деградації лісових, болотних та 

лісо-болотних ландшафтів цієї ділянки національного природного парку, що 

недопустимо для природоохоронної території.  

Варто зазначити, що в межах зони відпочинку «Урочище Гушове» 

недоцільно будувати нові бази відпочинку, а є потреба вдосконалювати сервіс та 

якість відпочинку у вже існуючих закладах. У зоні відпочинку «Пісочне» 

рекреаційна місткість сягає, а місткість закладів відпочинку 1208. Ці підрахунки 

дозволяють стверджувати, що у межах лісопаркової частини цієї зони можливе 

будівництво нових закладів відпочинку та інших об’єктів, що забезпечуватимуть 

потреби відпочиваючих. Розрахована рекреаційна місткість зони відпочинку 

«Гряда» сягає 214,47 осіб, а місткість розташованих тут стаціонарних закладів 

розміщення туристів у 11 разів вища. Така ситуація може привести до незворотніх 

змін ландшафтних комплексів в межах цієї території. Тому, пропонуємо розширити 

площу рекреаційної зони «Гряда», шляхом винесення її з прибережної зони озера 

Світязь. При цьому збільшення площі зони відпочинку не повинно зумовлюватись 

будівництвом нових закладів розміщення туристів.  
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Естетична цінність 

Естетична цінність – здатність будь-якого об’єкту, ландшафту чи явища 

викликати естетичне почуття, давати людині духовно-інтелектуальну насолоду 

(втіху), збагачувати її внутрішній світ. Така здатність зумовлена якостями, 

властивостями, особливостями тих явищ, які їм притаманні і мають значення, 

смисл для людини. Естетична цінність природи – це краса дикої природи, її вищий 

і найчудовіший дар, яка разом з її «дикістю» та природною спадщиною створює 

загальний показник естетичної цінності. Вона є нематеріальною цінністю. Тому 

оцінюючи естетичну цінність ділянки дикої природи, дуже важливо відокремити її 

від її корисності (наприклад, у разі створення в мальовничому куточку 

рекреаційного осередку). 

Естетичні цінності території ВБУ в основному сконцентровані у прибережній 

зоні озер, де соснові та інші ліси розташовані у безпосередній близькості до води. 

Поєднання лісу, берега і води створює неперевершений пейзаж, який є винятково 

привабливим.  

Естетично привабливими є лісові культури сосни звичайної без 

чагарникового підліску, з розрідженим трав’яним покривом. Цікавими з 

естетичних позицій є лісові галявини, де поєднуються відкриті лучні простори з 

лісовими узліссями.  

Естетично привабливими на території ВБУ є також нерівності рельєфу, 

представлені піщаними пагорбами різної форми та відносною висотою 5-8 м, які 

чергуються з низинними болотами на місці давніх озерних улоговин у минулому. 

Серед естетичних цінностей ВБУ варто відзначити відкриті піщані 

мілководні пляжі без очеретяних заростей з прозорою і чистою озерною водою. 

 

Навчальна та наукова цінність 

Наприкінці 60-х років ХХ ст. озеро Пісочне було обрано місцем створення 

географічно-біологічного стаціонару Львівського держуніверситету. Прилеглі до 

нього ліси, луки й болота стали місцем проведення практик із природничих 

дисциплін – для студентів біологічного та географічного факультетів університету. 
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Саме це сприяло активізації вивчення геоморфологічних особливостей території, 

будови озерних западин, флори і фауни цього регіону, поширення рослинних 

угруповань тощо. 

Наукові дослідження у ВБУ є одним із пріоритетних напрямків діяльності, і 

дозволяють вирішувати багатопланову проблему охорони довкілля. На сьогодні на 

території парку за договорами проводять наукові дослідження 12 наукових 

установ. Для вивчення та забезпечення стабільності екологічних процесів на базі 

ФМІ НАН України в 2006 році створена і функціонує міжвідомча науково-дослідна 

екологічна лабораторія. Науковим відділом парку щорічно ведуться систематичні 

спостереження за програмою “Літопису природи”.  

Поряд із вивченням екотопів та видового складу флори і фауни 

національного парку науковцями проводяться роботи із вдосконалення підходів до 

вирішення системних проблем національної екомережі, збереження екологічного і 

ландшафтного різноманіття, розробляються рекомендації щодо відтворення 

природних екосистем та об’єктів парку, а також науково-обґрунтованого 

природокористування.  

Із стратегічних напрямків у відтворенні природних екосистем та об’єктів 

ВБУ можна виділити: відтворення лісових та водно-болотних екосистем; активну 

охорону червонокнижних та рідкісних рослинних угруповань; відновлення фауни 

природних комплексів; ренатуралізацію водно-болотних угідь. Наукові розробки 

раціонального використання природних ресурсів передбачають, відповідно до 

визначених об’ємів та встановлених лімітів, проведення господарських заходів та 

використання деревини, рекреаційних ресурсів, продукції побічних лісових 

користувань, меліоративний вилов риби, видобування сапропелю тощо.  

Екосистеми ВБУ є об’єктом всебічних наукових досліджень. Значною є 

кількість наукових публікацій про парк (понад 400), в яких висвітлюються 

біологічні, екологічні, географічні, економічні, природоохоронні та соціальні 

аспекти його функціонування чи досліджувалися в межах території парку. Парк 

постійно бере участь у проведенні в регіоні наукових конференцій 

природоохоронного спрямування, сприяє багатьом вченим, у тому числі й 
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іноземним, у проведенні польових досліджень. Науковий колектив парку 

співпрацює з багатьма науковими установами України, Білорусі, Польщі, 

застосовує сучасні методи досліджень природних екосистем, у тому числі ГІС-

технології. 

Екологічні освітньо-виховні цінності 

Територія ВБУ є частиною парку. Шацький НПП є центром організації 

екологічної освіти та виховання, цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку 

і діяльність населення з метою формування екологічної свідомості та залучення 

людей до збереження природної спадщини. В рамках діяльності, що здійснюється 

на території НПП, слід зазначити наступні еколого-виховні цінності території та 

пріоритети щодо їх збереження: 

1. Наявна мережа екологічних стежок. Їх активне використання під час 

екскурсії є перспективною формою природоохоронної пропаганди. Оскільки 

важливим елементом екологічної стежки є інформативність, то саме наявність 

такого елементу є засобом поширення еколого-освітніх знань. Інформацію щодо 

рідкісних видів рослин і тварин, про правила поведінки на його території 

представлено на аншлагах, розміщених на стежках та на дорогах у межах парку. 

2. Підтримка традиції щодо проведення різнопланових природоохоронних та 

загальноекологічних акцій та масових заходів серед широких верств населення 

регіону. 

На сьогодні Парк є осередком еколого-освітньої роботи в регіоні. Для цього 

адміністрація та відповідні працівники здійснюють роботу з різними організаціями 

та установами, організовують масові засоби, видають освітню літературу, 

проводять лекції та засідання. Парк співпрацює з університетами, інститутами та 

Шацьким лісовим коледжем, по наданню допомоги студентам у проходженні 

переддипломної та виробничої практик.  

Організована тісна співпраця з районним відділом освіти, коледжом та 

школами району розроблені плани-заходи з проведення Всеукраїнської акції 

“Майбутнє лісу в твоїх руках”, екологічних вечорів, олімпіад. У НВК «ЗОШ I-III 

ст. Гімназія» смт Шацьк діє шкільне лісництво. 
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Отже, екологічна освітньо-виховна діяльність є одним із чинників розвитку 

природоохоронної діяльності, розвитку екологічної свідомості та культури всіх 

верств населення, виховання розуміння сучасних екологічних і природоохоронних 

проблем. Таким чином, сукупність наявних цінностей на території Парку 

сприятиме формуванню оптимальних відносин між людиною та природою. 

Основними пріоритетами розвитку даної діяльності слід зазначити 

подальший розвиток еколого-освітньої інфраструктури та інформаційне 

забезпечення різноманітних екологічних акцій сучасною інформацією про стан 

довкілля регіону, зміни у біорізноманітті, ощадливе природокористування тощо.  

Вагоме значення Шацького НПП у поширенні природоохоронних знань. 

Наявність декількох еколого-туристичних стежок і численні екскурсії ними та 

територію парку загалом протягом літа й осені, наявність численних аншлагів у 

різних місцях парку, випуск буклетів, публікація статей у пресі, тісна співпраця з 

радіо і телебаченням відображають величезний внесок колективу Шацького НПП 

у збереження природи Шацького поозер’я, у розвиток просвітницької діяльності в 

регіоні, у формування в населення та відвідувачів бережного ставлення до природи. 

 

1.4 Загальний аналіз оцінок загроз екологічному характеру досліджуваного 

угіддя 

Оцінка загроз екологічному характеру та екосистемних послуг було 

проведено на прикладі модельних об’єктів водно-болотних угідь міжнародного 

значення: Карнікітстка та Джарилгацька затоки (2019 рік) Молочний лиман (2020 

рік) та Шацькі озера (2021 рік), розташовані в різних типах водно-болотних угідь: 

морські, прибережні та континентально прісноводні озера. 

Серед основних чинників, що негативно впливають на екологічний характер 

та екосистемних послуг цих угідь є порушення структури ландшафту забруднення 

та неконтрольоване використання біологічних ресурсів (табл. 1.12). 
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Таблиця 1.12 Загальні чинники, що негативно впливають на екологічний 

характер водно-болотних угідь 
Чинники, що 

негативно впливають 

на екологічний 

характер угіддя 

Водно-болотні угіддя 

Каркінітська та 

Джарилгацька 

затоки 

Молочний лиман Шацькі озера 

1. Населені пункти (не сільськогосподарські) 

1.3.Туризм та 

рекреаційні зони 

Пляжні комплекси 

рекреаційних зон 

населених пунктів 

Пляжні комплекси 

рекреаційних зон 

населених пунктів  

Пляжні комплекси 

рекреаційних зон 

населених пунктів  

5. Використання біологічних ресурсів 

5.1. Полювання та 

колекціонування 

сухопутних тварин 

Браконьєрське 

полювання 

Браконьєрське 

полювання 

Браконьєрське 

полювання 

5.4. Вилов риби та 

збирання водних 

ресурсів 

Браконьєрський 

вилов креветок та 

риби 

Браконьєрський 

вилов риби 

Браконьєрський 

вилов риби 

6. Людська діяльність та порушення 

6.1. Рекреаційна та 

туристична діяльність 

Засмічення 

узбережжя 

Засмічення 

узбережжя 

Засмічення 

узбережжя 

7. Природні модифікації систем 

7.2. Дамби та водний 

менеджмент/використан

ня водних ресурсів 

Зміна площі водної 

поверхні, режиму 

солоності 

Зміна площі водної 

поверхні, режиму 

солоності  

Зміна площі водної 

поверхні, режиму 

солоності  

7.3. Не визначено/інше Облаштування 

пляжів в населених 

пунктах 

прибережної зони 

Облаштування 

пляжів в населених 

пунктах 

прибережної зони 

Облаштування 

пляжів в населених 

пунктах 

прибережної зони 

9. Забруднення 

9.1 Побутові стічні 

води, міські стічні води 

Неочищені стічні 

води очисних 

споруд, 

каналізаційної та 

зливової мережі 

закладів 

рекреаційних зон 

Неочищені стічні 

води очисних 

споруд, 

каналізаційної та 

зливової мережі 

закладів 

рекреаційних зон 

Неочищені стічні 

води очисних 

споруд, 

каналізаційної та 

зливової мережі 

закладів 

рекреаційних зон 

9.2. Промислові та 

військові стічні води 

Неочищені стічні 

води промислових 

підприємств 

Неочищені стічні 

води промислових 

підприємств 

Неочищені стічні 

води промислових 

підприємств 

9.3. 

Сільськогосподарські та 

лісничі стічні води 

Неочищені стічні 

води 

сільськогосподарськ

их підприємств 

Неочищені стічні 

води 

сільськогосподарськ

их підприємств 

Неочищені стічні 

води 

сільськогосподарськ

их підприємств 

 

9.4. Сміття та тверді 

відходи 

Сміттєзвалища, 

полігони твердих 

відходів на 

територіях 

населених пунктів 

акваторій заток 

Сміттєзвалища, 

полігони твердих 

відходів на 

територіях 

населених пунктів 

акваторій заток 

Сміттєзвалища, 

полігони твердих 

відходів на 

територіях 

населених пунктів 

акваторій заток 

9.5. Забруднення 

повітря 

Промислові 

підприємства 

Промислові 

підприємства 

Промислові 

підприємства 
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2 РОЗРОБКА СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ ЗАГРОЗ ЕКОЛОГІЧНОМУ 

ХАРАКТЕРУ ВБУ 

2.1 Підстави для розробки індикаторів загроз 

Існує проблема раннього виявлення гострих та хронічних змін екологічного 

характеру ВБУ та одержання попереджувальної інформації для уникнення їх 

впливу. 

Отже існує необхідність вибору індикаторів раннього попередження щодо 

загроз їх зміни. 

Ще у 1999 році було звернуто увагу на цю проблему (Резолюція VII.10) [70]. 

У статті 3.2 Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне 

значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів [71] 

зазначено, що Договірна Сторона «повинна» організувати інформування в 

найкоротші терміни, якщо екологічний характер будь-якого водно-болотного 

угіддя, що знаходиться на її території і включене до Переліку [водно-болотних 

угідь міжнародного значення], вже змінився, змінюються або може змінитися 

внаслідок технологічних подій, забруднення чи іншого людського втручання». 

Конференція сторін ухвалила документ щодо цієї Резолюції «Рамки оцінки 

ризиків водно-болотних угідь»; прийняла наступні визначення для екологічного 

характеру та зміни в екологічному характері, рекомендованого STRP після їх 

оцінки робочих визначень, прийнятих Резолюцією VI.1 [72]: 

Екологічний характер – це сума біологічних, фізичних та хімічних 

компонентів екосистеми водно-болотних угідь та їх взаємодії, які підтримують 

водно-болотні угіддя та її продукти, функції та атрибути. 

Зміна екологічного характеру – це порушення або дисбаланс у будь-якому 

біологічному, фізичному чи хімічних компонентів екосистеми водно-болотних 

угідь, або в їх взаємодіях, які підтримують водно-болотні угіддя та його продукти, 

функції та ознаки і зміни водного режиму; якість води; фізична модифікація; 

експлуатація біологічних продуктів; та введення екзотичних видів; 

Договірні Сторони повинні забезпечити підготовку планів управління для 

об’єктів, включених до Рамсарського списку та інших водно-болотних угідь, як 
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інтегрований елемент, індикатори раннього попередження як частина програми 

моніторингу на основі цієї системи прийнято Резолюцією VI.1 [72]. 

Цей Рамковий документ надає вказівки щодо того, як провести 

прогнозування та оцінку зміни екологічного характеру водно-болотних угідь і 

сприяє, зокрема, корисності систем раннього попередження. Рамки оцінки ризиків 

водно-болотних угідь представлені як невід’ємна складова планування управління 

процесами для водно-болотних угідь. 

Для забезпечення належного застосування індикаторів раннього 

попередження необхідно, щоб процеси відбору, оцінки, аналізу та базування 

рішень щодо відповідей індикаторів містились у структурованій, але гнучкій формі 

рамки оцінки. У контексті Рамсарської конвенції, модифікована система оцінки 

екологічного ризику, названа оцінкою ризику водно-болотних угідь. Ці рамки 

мають на меті визначити, як Оцінка ризику водно-болотних угідь може служити 

«засобом» для керування процесом прогнозування та оцінки зміни екологічного 

характеру, з особливим акцентом на застосування ранньої техніки попередження. 

Основною концепцією індикаторів раннього попередження є те, що можуть 

бути виявлені ефекти, які фактично є попередниками або вказують на початок 

фактичних впливів на навколишнє середовище. Поки таке «раннє попередження» 

не обов’язково має бути свідченням більшого масштабу деградації навколишнього 

середовища, воно дає можливість визначити, чи є втручання або необхідне 

подальше розслідування. 

У 2005 році Резолюція ІХ.1, Додаток А [73] підтвердила важливість 

ідентифікації, оцінки та звітування про статус Рамсарських угідь та інших водно-

болотних угідь у процесі реалізації Конвенції, а також що забезпечення збереження 

та раціонального використання водно-болотних угідь відповідно до зобов’язань. 

втілених у Рамсарській конвенції, тягне за собою: моніторинг стану та тенденцій, у 

тому числі визначення скорочень існуючих загроз та появи нових загроз 

(моніторинг). 
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2.2 Показники раннього оповіщення в системі моніторингу 

Сенс показників раннього оповіщення полягає в тому, щоб виявляти ефекти, 

які є провісниками реальних екологічних наслідків. Система «раннього 

оповіщення» не обов’язково дає чіткі докази настання більш масштабного 

погіршення екологічного стану, дозволяє встановити необхідність втручання або 

подальших досліджень. Таким чином, показники раннього оповіщення можна 

визначити як «піддаються вимірюванню біологічні, фізичні або хімічні реакції на 

певний стрес, що передбачають появу потенційно значущих шкідливих впливів на 

розглянуту систему». 

Якщо говорити про впливи на навколишнє середовище та їх прогнозуванні, 

то з п’яти основних типів змін екологічного характеру, найбільше уваги 

привертають хімічні зміни. Природно, переважна більшість методів раннього 

оповіщення була розроблена саме для оцінки впливу хімічних речовин на водні 

екосистеми. Для вибору відповідних показників для інших основних типів змін 

екологічного характеру рекомендується провести додаткові експертизи. Приклади 

показників раннього оповіщення, наведені в цій Схемі, в основному відображають 

біологічний та фізико-хімічний підходи до проведення експертизи для 

прогнозування важливих хімічних змін (тобто забруднення) водно-болотних угідь. 

Вибір показників підпорядковується ієрархії інших рішень, необхідних 

менеджерам при складанні програм моніторингу для оцінки здоров’я екосистеми. 

Так, виявивши існуючу або потенційну проблему і визначивши екосистемні 

цінності, що потребують охорони, менеджери повинні сформулювати цілі 

проведення оцінки для захисту водно-болотного угіддя. Як приклад можна 

використовувати наступні: 

a. Раннє виявлення гострих та хронічних змін, що дозволяє попереджати 

екологічно значимі впливи. 

b. Оцінка екологічної значимості впливу за допомогою визначення 

біорізноманіття. природоохоронного статусу та/або чисельності популяції, а також 

реакцій на рівні угруповання або екосистеми. 



164 

 

Щоб оцінити наслідки впливу на екосистему в цілому (або екологічну 

значимість наслідків, що спостерігаються), зазвичай проводять дослідження 

«сурогатів» цієї екосистеми. Сурогати є угруповання, групи організмів, 

місцеперебування або ключові види, які тісно пов’язані з наслідками впливу на 

екосистему. Екологічна значимість шкідливих впливів найкраще виявляється в 

програмах, які мають регіональне або національне охоплення та відображають 

повний градієнт порушень, тобто задіюють весь спектр угідь – від непорушених до 

сильно порушених. Для відбору угідь застосовні методи експрес-оцінки. 

При виборі показника важливо пам’ятати визначення екологічного характеру 

водно-болотного угіддя (див. Параграф 11 Резолюції VII. 10, яким прийняті ці 

Рамки) і його акцент на біологічних, хімічних та фізичних компонентах 

екосистеми. Тому, ймовірно, доцільніше вибирати ті показники раннього 

оповіщення, в яких хоча б один із зазначених трьох компонентів мас високу 

сприйнятливість до змін. Ці гри компоненти тісно пов’язані між собою. Проте, 

Рамки оцінки ризиків водно-болотних угідь полегшує процес вибору оптимальних 

показників для оцінки або прогнозування змін. 

Показник раннього оповіщення повинен бути: 

а. випереджувальним: він повинен діяти на рівнях організації, біологічному 

або фізичному, які свідчать про порушення або негативні наслідки раніше, ніж 

довкіллю буде завдано серйозної шкоди; 

b. чутливим: щоб виявити можливі сильні впливи ще до їх прояву, показник 

повинен бути чутливий до низьких рівнів або ранніх етапів впливу; 

c. діагностичним: він повинен бути специфічним по відношенню до 

проблеми, щоб з упевненістю вказувати на причину ефекту, що спостерігається; 

d. універсальним: він повинен прогнозувати потенційні впливи широкого 

спектра проблем; 

е. відображає реальні екологічні наслідки/екологічну значимість: 

розуміння того. що тривалий вплив проблеми і, отже, тривалий прояв реакції 

показника призведе до значних негативних екологічних (на рівні екосистеми) 

наслідків; 
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f. своєчасним та економічно ефективним: він повинен оперативно 

надавати інформацію, щоб можна було прийняти ефективні управлінські заходи до 

появи серйозних наслідків; бути недорогим у вимірі та надавати максимум 

інформації на одиницю трудовитрат; 

g. актуальним для регіону або країни: він повинен мати відношення до 

екосистеми, що оцінюється; 

h. соціально значущим: він повинен маги очевидну значимість для 

зацікавлених сторін, бути доступним для спостереження або передбачати 

соціально значущі наслідки; 

і. простим для вимірювання: він повинен піддаватися вимірюванню в ході 

стандартної процедури з відомою надійністю та низькою помилкою вимірювання: 

j. постійним у просторі та часі: він повинен виявляти невеликі зміни і чітко 

розрізняти дію антропогенних чинників від природних, викликаних природним 

фоном (тобто високе відношення сигналу до шуму); 

k. неруйнуючим: вимір показника не повинен руйнувати оцінювану 

екосистему. 

Значення перерахованих вище властивостей важко переоцінити, оскільки 

ефективність оцінки того, що відбувається або можливої зміни екологічного 

характеру не може бути вище ефективності обраних для неї показників. Однак 

жоден показник раннього оповіщення не матиме всіх описаних ідеальних 

властивостей: деякі властивості можуть суперечити одна одній або виявляться 

недосяжними. 

Для оцінки екосистем водно-болотних угідь розроблено чимало показників 

раннього оповіщення. Їх можна розділити на три широкі категорії: 

a. токсикологічні експрес-тести; 

b. польові тести раннього оповіщення; 

c. швидкі оцінки. 

Кожна методика може переслідувати різні цілі в програмах оцінки якості 

води. Більшість показників раннього оповіщення мають біологічну природу, проте 
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є такі фізико-хімічні показники, які нерідко використовують на початковому етапі 

оцінки якості води. 

Щодо розробки індикаторів загроз екологічному характеру водно-болотних 

угідь найбільш цікаві наступні показники раннього оповіщення. 

Рамсарська конвенція (Резолюція ІХ.1. Додаток D [74] запропонувала 

екологічні «орієнтовані на результат» індикатори оцінки стану водно-болотних 

угідь (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 Індикатори оцінки стану водно-болотних угідь 

Індикатор Суб-індикатор(и) 

А. Загальний стан охорони ВБУ  i. Стан та тренди в екосистемі ВБУ 

іi. Тенденція в режимі охорони – якісна 

оцінка 

В. Показники екологічного характеру 

угіддя 

i. Динаміка та стан показників 

екологічного характеру угіддя – якісна 

оцінка 

С. Тенденції у якості вод  i. Динаміка концентрації розчинених 

нітратів (або азоту) 

іi. Динаміка у біологічному споживанні 

кисню 

D. Частота загроз, пов’язаних з угіддям i. Частота загроз, пов’язаних з угіддям – 

якісна оцінка 

Е. Угіддя, в рамках яких впровадженні 

заходи щодо раціонального 

природокористування та наявні 

ефективні управлінські рішення 

i. ВБУ, що успішно впроваджують 

заходи з раціонального 

природокористування та мають 

ефективні управлінські рішення 

F. Загальні демографічні зміни водно-

болотних видів 

i. Тенденції у статусі біогеографічних 

популяцій водно-болотних видів 

G. Зміни загрозливого стану водно-

болотних видів 

i. Тенденції чисельності глобально 

важливих водно-болотних видів, що 

залежать від ВБУ 

ii. Тенденції чисельності глобально 

важливих видів, що залежать від ВБУ 

H. Площа угідь міжнародного значення i. Покриття територій регіону (країни) 

угіддями міжнародного значення. 

 

Ці індикатори прагнуть вийти за рамки простої оцінки та передбачають 

здійснити більш широку оцінку статусу та тенденцій різних аспектів 

функціонування ВБУ, їх охорони та раціонального використання. 

Тому, виходячи вищезазначеного та аналізу оцінки загроз екологічному 

характеру ВБУ: «Каркінітська та Джарилгацька затоки», «Молочний линам» та 
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«Шацькі озера», вважаємо, що для вирішення більш конкретної, вузької проблеми 

визначення загроз екологічному характеру ВБУ нами запропоновані біоіндикатори 

[6, 7], для проведення оцінки значущості впливу за допомогою визначення 

біорізноманіття, природоохоронного статусу та/або чисельності популяції, а також 

реакцій на рівні угруповань або екосистеми. 

2.3 Біологічні індикатори 

Встановлено, що окремі гетеротрофні види, які мають здатність до 

біологічної індикації процесів у природних екосистемах, обов’язково пов’язані з 

трофічними ланцюгами та абіотичними структурами цих екосистем. Біологічні 

індикатори, як правило, мають здатність сприяти виявленню причин зміни або 

переформування існуючих трофічних ланцюгів у природних екосистемах новими 

ланками. Тому біологічні індикатори доцільно розглядати як специфічні “сигнали”, 

що здатні прогнозувати значні або менш значні динамічні процеси та зміни в 

екосистемах. Як присутність біологічного індикатора в екосистемі внаслідок його 

експансії, так і його відсутність унаслідок скорочення чисельності або й повного 

зникнення у природному середовищі, свідчать про порушення екологічної 

стійкості й рівноваги досліджуваної системи. Розглядаються приклади 

використання окремих видів молюсків, плазунів, птахів і ссавців для оцінки стану 

природних екосистем [75]. 

Термін і поняття про біологічні індикатори дедалі частіше застосовуються в 

екологічній літературі та рекомендуються до впровадження у практику 

природоохоронної діяльності. При цьому до складу таких індикаторів щоразу 

пропонується все більше видів із різних таксономічних груп флори та фауни. 

Особливо значних успіхів при впровадженні біологічних індикаторів у 

прогнозування стану та якості природних середовищ досягнуто на прикладі аналізу 

якості води різних прісноводних екосистем [76, 77]. До індикаторів, які дають 

можливість ефективно і об’єктивно оцінювати якість водних середовищ, передусім 

належать найпростіші організми [24], але для аналізу довготривалих процесів, що 

впливають на структуру екосистем, стан видового різноманіття та його трофічну 

стабільність, значною мірою повинні бути застосовані різні таксономічні групи 
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біоти, і особлива роль належить гетеротрофам, які для свого росту й розвитку 

потребують і засвоюють вуглець шляхом перетравлення органічних сполук. 

Поширений у сучасній екології термін “індикатор” спочатку застосовували 

головним чином у хімії, маючи на увазі окрему речовину або прилади, які були 

основною вимогою для встановлення процесу індикації. Лише за допомогою цих 

обов’язкових елементів проводили індикацію речовини або якогось іншого 

середовища. Індикатор, як правило, повинен визначати (лат. indicator) стан або його 

зміни, властивості об’єкта дослідження. Тому сам процес індикації розглядався як 

процес визначення, вимірювання, записування різних показників об’єктів [78]. 

Останні 20 років дослідники інтенсивно розробляють методи та концепції 

впровадження принципів індикації у експериментальній і польовій екології. 

Дослідження щодо застосування біологічних об’єктів у процесах індикації стану 

природного середовища інтенсивно проводять у країнах Західної Європи і в останні 

два десятиліття вони набули найбільшої актуальності у зв’язку з формуванням 

спільної політики та стандартів природокористування у країнах ЄС [79, 80, 81]. У 

низці робіт вже започатковане обговорення доцільності застосування 

гетеротрофних об’єктів під час біологічної індикації стану природних екоситем та 

їх видового різноманіття [82, 83, 84, 85, 86, 87, 88]. 

Відомо, що біологічна індикація найінтенсивніше розроблялася на прикладі 

досліджень флори та фауни прісноводних екосистем, грунтів, окремих рослинних 

формацій, лишайників [76, 89, 81]. Цілком інша ситуація у спробах застосовувати 

біологічні індикатори серед хребетних тварин, де часто виникає питання 

доцільності розвитку даного напряму. Але такі дослідження в Україні на даний час 

уже засвідчили, що в багатьох випадках індикація стану природних екосистем та 

їхнього різноманіття є ефективною за умови застосування саме гетеротрофних 

об’єктів [84, 86, 87, 90, 91, 89]. 

Нині визнано, що у тих країнах, де стрімко розвиваються процеси 

інформатизації, що необхідні для обґрунтування загальнодержавного 

упорядкування законодавства і стандартів прозорого природокористування, 

використання біологічних індикаторів в екологічних дослідженнях і моніторингу є 
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головною сучасною умовою розбудови засад природоохоронного та іншого 

екологічного законодавства [76, 94, 95, 96, 97]. Щодо Європи, то саме ті країни, які 

мають найбільший науковий потенціал і досвід у напрямі дослідження та 

застосування видів птахів і деяких інших гетеротрофних організмів як біологічних 

індикаторів стану природного середовища, є ведучими у розбудові 

загальноєвропейських законодавчих і нормативних стандартів 

природокористування та якості життя. Власне, німецькі та британські публікації 

захопили науковий простір найбільш рейтингових і цитованих наукових журналів 

стосовно використання птахів у системі оцінки якості природного середовища та 

рівня якості життя [95, 81]. 

2.3.1 Вимоги до видів-індикаторів загроз 

Серед гетеротрофних об’єктів зручними у застосуванні біологічної індикації, 

без сумніву, є птахи своїми адаптаціями безпосередньо пов’язана з різними 

типовими фенологічними процесами і традиційними способами 

природокористування, що притаманні різним природним зонам. Саме тому зміни 

популяційних параметрів і популяційних трендів чисельності цих видів можуть 

бути дуже швидкими сигналами про регіональні та глобальні зміни в екосистемах. 

Критерії вибору видів індикаторів 

При цьому при виборі видів індикаторів пропонуються наступні критерії: 

1) висока таксономічна та екологічна диверсифікація; 

2) види, значною мірою пов’язані з певними екологічними умовами; 

3) відносна осілість представників таксону; 

4) види вузькоендемічні, а якщо широко поширені, то добре диференційовані 

(за ареалом); 

5) таксономія чітка і види легко визначати; 

6) група добре вивчена; 

7) група численна та легко вивчається в польових умовах; 

8) флуктуації чисельності невеликі; 

9) легко отримати великі вибірки представників групи; 
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10)  високе функціональне значення в екосистемі; 

11)  реакція на порушення біотопів передбачувана, швидка, відчутна, 

доступна для аналізу та лінійна; 

12) видові асоціації тісно пов’язані з іншими видами чи їх групами. 

За результатами наших досліджень згідно з вищевикладеними критеріями 

найбільш оптимальні види-індикатори – це види птахів для виявлення загроз 

екологічному характеру ВБУ. 

2.3.2 Види птахів індикаторів загроз 

На нашу думку, зміна чисельності того чи іншого виду аж до його повного 

випадання із складу зоокомплексу може служити одним із індикаторів змін, 

що відбуваються у ВБУ в зв’язку з їх евтрофікацією. Процес евтрофікації 

пов’язаний із зміною багатьох характеристик, які мають важливе значення 

для риб та птахів, таких як глибина водойми, прозорість води, ступінь 

заростання водяними макрофітами тощо. На початкових стадіях збільшення 

трофності водойм має позитивне значення для багатьох видів риб та птахів, 

оскільки вона сприяє активному розвитку надводної і підводної рослинності (і 

відповідно збільшенню кількості потенційних гніздових стацій), та збагаченню 

кормової бази. Однак у подальшому процес евтрофікації веде до замулення та 

обміління озера, збіднення рибних запасів, наростання сплавин та скорочення 

площі відкритого плеса, а також змін видового складу рослинності (зокрема, 

зникнення очерету), що створює несприятливі умови для окремих видів риб та 

птахів. 

З огляду на все вищесказане можна стверджувати, що завдяки своїм 

екологічним особливостям риби та птахи є перспективними об’єктами 

монiторингу, вивчення яких може мати важливе значення для оцінки стану водних 

екосистем, зокрема ВБУ та прогнозування змін, що відбуваються у них під впливом 

антропогенного фактора. 

Всебічне вивчення водно-болотних угідь та птахів, що їх населяють, дає 

змогу висвітлити питання стосовно структури міжвидових зв’язків, сегрегації 
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екологічних ніш, оцінити роль різних водойм у формуванні орнітофауни, 

підтриманні біологічного різноманіття та стійкості цих досить вразливих 

екосистем, а також використовувати птахів як об’єкти для екологічного 

моніторингу стану водойм. Найбільш численними і широко представленими в 

ВБУ України є: крижень Anas platyrhynhos (59,74%), мартин звичайни Larus 

ridibundus (10,65%), мартин жовтоногий Larus cachinnans (4,80%), крячок річковий 

Sterna hirundo (3,10%), лиска Fulica atra (2,42%), пірникоза велика Podiceps 

cristatus (2,01%), крячок білокрилий Chlidonias leucopterus (1,79%), чапля сіра 

Ardea cinerea (1,20%), чайка Vanellus vanellus (1,19%), чирянка велика Anas 

querquedula (1,03%). 

Можливо визначити види птахів, що можуть слугувати індикаторами 

основних стадій сукцесії водно-болотних екосистем. 

Тому за результатами досліджень пропонуємо переліків видів птахів-

індикаторів загроз екологічному характеру за типами водно-болотних угідь 

(Резолюція VII.11 додаток A) для екосистем, які представлені на їх територіях: 

A – постійні морський мілководні; 

J – прибережні солонцюваті; 

O – постійні прісноводні озера; 

Тр – постійні прісноводні болота 

 

Перелік видів птахів-індикаторів загроз екологічному характеру ВБУ 

типів: A – Постійні морські мілководдя; E – Піщані або вкриті галькою 

узбережжя 

Острівні екосистеми 

Чапля сіра (Ardea cinerea) 

Чепура велика (Egretta alba) 

Чепура мала (Egretta garzetta) 

Чапля руда (Ardea purpurea) 

Галагаз (Tadorna tadorna)  

Нерозень (Anas strepera)  

Широконіска (Anas clypeata) 

Крех середній (Mergus serrator) 

Кулик-довгоніг (Himantopus himantopus)  



172 

 

Чоботар (Recurvirostra avosetta) 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) 

Коловодник звичайний (Tringa totanus) 

Пісочник малий (Charadrius dubius) 

Пісочник морський (Charadrius alexandrines) 

Мартин середземноморський (Larus melanocephalus)  

Мартин тонкодзьобий (Larus genei) 

Крячок річковий (Sterna hirundo) 

Крячок малий (Sterna albifrons) 

Очеретянка індійська (Acrocephalus agricola) 

 

Перелік видів птахів-індикаторів загроз екологічному характеру ВБУ 

типу J – Прибережні солонуваті/солоні лагуни (мілководні затоки) 

Пірникоза велика (Podiceps cristatus) 

Пірникоза мала (Podiceps ruficollis) 

Чепура велика (Egretta alba) 

Чапля сіра (Ardea cinerea) 

Чапля руда (Ardea purpurea) 

Лиска (Fulica atra) 

Пісочник морський (Charadrius alexandrines)  

Кулик-довгоніг (Himantopus himantopus) (ЧКУ) 

Чоботар (Recurvirostra avosetta) (ЧКУ) 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) (ЧКУ) 

Дерихвіст лучний (Glareola pratincole) (ЧКУ) 

Мартин тонкодзьобий (Larus genei) 

Крячок річковий (Sterna hirundo) 

 

Перелік видів птахів-індикаторів загроз екологічному характеру ВБУ 

типів: O – Постійні прісноводні озера; Тр – Постійні прісноводні болота 

Екосистеми озер 

Пірникоза велика (Podiceps cristatus) 

Пірникоза мала (Podiceps ruficollis) 

Пірникоза сірощока (Podiceps grisegena) 

Пірникоза чорношия (Podiceps nigricollis) 

Бугай (Botaurus stellaris) 
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Бугайчик (Ixobrychus minutus) 

Чепура велика (Egretta alba) 

Чапля сіра (Ardea cinerea) 

Чапля руда (Ardea purpurea) 

Чирянка велика (Anas querquedula) 

Пастушок (Rallus aquaticus) 

Курочка водяна (Gallinula chloropus) 

Лиска (Fulica atra) 

Мартин звичайний (Larus ridibundus) 

Лунь очеретяний (Circus aeruginosus) 

Очеретянка ставкова (Acrocephalus scirpaceus) 

Очеретянка велика (Acrocephalus arundinaceus) 

Екосистеми боліт 

Змієїд (Circaetus gallicus)  

Підорлик малий (Aqula pomarina)  

Лунь лучний (Circus pygargus) 

Сова болотяна (Asio flammeus) 

Тетерук (Lyrurus tetrix) 

Деркач (Crex crex) 

Чайка (Vanellus vanellus) 

Баранець великий (Gallinago media) 

Баранець звичайний (Gallinago gallinago) 

Грицик великий (Limosa limosa) 

Кульон великий (Numenius arquata) 

Коловодник лісовий (Tringa ochropus) 

Коловодник звичайний (Tringa totanus) 

Щеврик лучний (Anthus pratensis) 

Сорокопуд сірий (Lanius excubitor)  

Очеретянка прудка (Acrocephalus paludicola) 
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3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНКИ ЗАГРОЗ 

ЕКОЛОГІЧНОМУ ХАРАКТЕРУ ТА ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ 

ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 

ПІДГОТОВКИ ПЛАНІВ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ВОДНО-БОЛОТНИХ УГІДЬ МІЖНАРОДНОГО 

ЗНАЧЕННЯ 

 

Вступ 

Конвенція про водно-болотні угіддя (Рамсар, Іран, 1971) розробила ці 

концептуальні основи для оцінки загроз водно-болотним угіддям для надання 

допомоги іъ Договірним Сторонам у прогнозуванні та оцінці загроз екологічного 

характеру об’єктів, включених до Списку водно-болотних угідь Міжнародного 

значення та інших водно-болотних угідь. Цей Рамковий документ надає вказівки 

щодо того, як провести прогнозування та оцінку загроз еклогічного характеру 

водно-болотних угідь і сприяє, зокрема, корисності систем раннього 

попередження, представлена як невід’ємна складова планування управління 

процесами для водно-болотних угідь. 

Водно-болотні угіддя – цінні природні об’єкти, охорона і відновлення яких є 

надзвичайно важливою з екологічної, економічної, господарської, соціальної та 

інших точок зору. Небезпека можливих наслідків деградації і втрати водно-

болотних угідь вимагає нових кардинальних підходів до формування схем 

управління і використання їх природноресурсного потенціалу, економічної оцінки 

інтегрального ресурсу водно-болотних угідь, реалізації заходів, пов’язаних із 

зобов’язаннями в рамках Рамсарської конвенції, участі в процесі формування 

міжнародної політики природокористування. 

Метою формування ефективного управління в сфері водно-болотних угідь ий 

(ВБУ) є досягнення рівня комплексного використання їх природно-ресурсного 

потенціалу з умовою збереження і відновлення його повноти, як умови 

довгострокового економіко-екологічного та соціа льно-економічного добробуту. 

Основними напрямками створення системи ефективного управління ВБУ є: 
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− формування і розвиток переліку водноболотних угідь; розвиток 

організаційної системи; вдосконалення нормативної бази в сфері 

водно-болотних угідь; транскордонне, міжнародне співробітництво; 

− ефективне регіональний розвиток, розвиток стимулів ефективного 

використання ресурсів водно-болотних угідь; реалізація 

інноваціонноінвестіціонних стратегій в сфері використання водно-

болотних угідь; 

− поліпшення наукових, науково-практичних знань про водно-болотні 

угіддя та підвищення ролі науки в процесах ефективного 

ресурсокористування; 

− моніторинг у сфері управління ресурсами водно-болотних угідь; 

економіко-екологічне прогнозування трансформацій природно-

ресурсного потенціалу водно-болотних угідь; 

− розробка і реалізація заходів щодо збільшення обсягів поглинання 

водно-болотними угіддями парникових газів; розвиток системи освіти 

в сфері природокористування, пов’язаного з водноболотнимі угіддями; 

− підвищення суспільного усвідомлення ролі водно-болотних угідь; 

сприяння залученню недержавних організацій та місцевих громад до 

вирішення питань раціонального використання водно-болотних угідь. 

Важливим елементом ефективного управління ВБУ є система оцінки загроз 

екологічного характеру та екосистемних послуг цих ВБУ. Основною складовою 

системи оцінки загроз є система індикаторів цих загроз. 

Типи загроз екологічному характеру 

Причини несприятливих загроз екологічному характеру водно-болотних 

угідь можуть бути згруповані в п’ять широких категорій: 

a. зміни до водного режиму; 

b. забруднення води; 

c. фізична модифікація; 

d. експлуатація біологічних продуктів; і 

e. введення екзотичних видів. 
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Відносна важливість цих причин коливається в регіональному, 

національному і навіть від місця до місця. Крім того, наведені вище причини 

загрози часто взаємопов’язані, і це може бути важко відокремити наслідки кожного 

з них. Простіший спосіб перегляду загроз екологічному характеру це тип загроз, на 

відміну від причини загроз. Відповідно до визначення загроз екологічному 

характеру, тип загроз можна розглядати в трьох випадках – біологічні, хімічні та 

фізичні загрози. 

У викладенні відповідних рамок і методів прогнозування зміни в 

Екологічному характері водно-болотних угідь, керівники об’єктів, в першу чергу 

стосуються типів зміни. Зокрема, вони стосуються несприятливих змін, 

викликаних людською діяльністю. 

Моніторинг 

Моніторинг є останнім кроком у процесі оцінки ризику і повинен для 

перевірки ефективності рішень з управління ризиками. Він повинен включати 

компоненти, які функціонують як надійна система раннього попередження, 

виявляючи невиконання або невиконання рішень з управління ризиками до 

серйозних екологічних шкоди. Оцінка ризику буде мало корисною, якщо 

ефективного моніторингу немає здійснено. Вибір кінцевих точок для вимірювання 

в процесі моніторингу є критичним. Крім того, підхід на основі ГІС, швидше за все, 

буде корисним методом для ризику водно-болотних угідь оцінка, оскільки вона 

включає в себе просторовий вимір, який є корисним для моніторингу 

несприятливих вплив на водно-болотні угіддя. 

Індикатори раннього попередження 

Основною концепцією індикаторів раннього попередження є те, що можуть 

бути виявлені ефекти, які фактично є попередниками або вказують на початок 

фактичних впливів на навколишнє середовище. Поки таке «раннє 

попередження» не обов’язково має бути свідченням більшого масштабу деградації 

навколишнього середовища, воно дає можливість визначити, чи є втручання або 

необхідне подальше розслідування. Таким чином, індикатори раннього 

попередження можуть бути визначені як «Вимірювані реакції на конкретний 
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стрес, що передує виникненню потенційно значних негативних впливів на 

екосистему». 

Ознаки індикаторів раннього попередження 

Щоб мати потенціал як індикатор раннього попередження, особливою 

реакцією має бути: 

a. попереджувальний: він повинен відбуватися на рівнях організації, або 

біологічних, або фізичних, що дають вказівку на деградацію, або певну форму 

несприятливого впливу, раніше сталася серйозна екологічна шкода; 

b. чутливий: при виявленні потенційних значних впливів до їх виникнення, на 

початку індикатор попередження повинен бути чутливим до низьких рівнів або на 

ранніх стадіях проблеми; 

c. діагностика: вона повинна бути достатньо специфічною для проблеми 

підвищення довіри до себе виявлення причини впливу; 

d. широко застосовується: вона повинна передбачати потенційні впливи від 

широкого кола проблеми; 

e. співвідносяться з реальними екологічними наслідками/екологічною 

значимістю: розуміння того, що продовжує впливати на цю проблему, і тому 

продовжується прояв відповіді, як правило, або часто призводить до значних 

несприятливих впливів на навколишнє середовище (на рівні екосистем); 

f. своєчасне та економічно ефективне: він повинен надавати інформацію досить 

швидко, щоб ініціювати ефективних управлінських заходів до значних впливів на 

навколишнє середовище, і бути недорогим для вимірювання, забезпечуючи при 

цьому максимальну кількість інформації на одиницю зусиль; 

g. регіонально чи національно доречно: вона повинна відповідати екосистемі 

оцінюється; 

h. соціально значущі: вони повинні мати очевидну цінність для зацікавлених 

сторін, або передбачити заходи, які є соціально значущими; 

i. легко виміряти: він повинен бути здатний вимірюватися за допомогою 

стандартної процедури з відома надійність і низька похибка вимірювання; 
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j. постійна в просторі і в часі: вона повинна бути здатна виявляти невеликі зміни 

і чітко розрізняючи, що відповідь викликана якимось антропогенним джерелом, а 

не природні чинники як частина природного фону (тобто, високе відношення 

сигнал/шум); 

k. неруйнівний: вимірювання індикатора має бути неруйнівним екосистеми. 

З п’яти основних типів загроз екологічного характеру, біологічна зміна 

отримала набагато більшу увагу з точки зору її екологічності впливу та їх 

прогнозування. Як наслідок, переважна більшість методів раннього попередження 

має були розроблена для оцінки відповідної біологічної реакції щодо впливу на 

водні екосистеми. Тому рекомендовано проводити подальші оцінки для визначення 

відповідних показників інших основних видів змін екологічного характеру, які 

переважно представляють біологічні підходи до оцінки або попередження про 

важливі зміни на водно-болотних угіддях. 

Вибір показників слідує ієрархії інших рішень, необхідних керівникам 

створення програм моніторингу для оцінки стану здоров’я екосистем. Таким 

чином, після ідентифікації питання, що викликає занепокоєння або потенційне 

занепокоєння, та визначення екологічних цінностей. Керівники повинні бути 

зацікавлені у визначенні цілей оцінки для охорони водно-болотних угідь. 

Наприклад, можна використовувати наступне: 

a. Раннє виявлення гострих та хронічних змін, що забезпечують 

попереджувальний характер інформації, щоб уникнути екологічно важливих 

впливів.  

b. Оцінка екологічної важливості впливу шляхом вимірювання біорізноманіття. 

Визначити вплив на екосистему в цілому – або екологічну важливість ефектів, які 

спостерігаються – зазвичай вимагається вимірювання «сурогатів» екосистеми. Як 

правило, ці сурогати – це угруповання або асоціації організмів або середовищ 

існування або показників видових ключів, де вони тісно пов’язані з ефектами на 

рівні екосистем. Інформація про екологічну важливість побічних ефектів найкраще 

задовольняється в програмах, які мають регіональне або національне покриття, що 

охоплює повний градієнт порушення, тобто охоплюючи цілу низку об’єктів, які не 
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були деградовані до тих, які були серйозними деградували. Методи швидкої оцінки 

можуть забезпечити цей контекст. 

При виборі індикатора важливо пам’ятати про визначення екологічного 

характеру водно-болотних угідь (див. пункт 11 Резолюції VII.10 Рамки) і його 

акцент на біологічних компонентах екосистеми. Отже, може бути корисно вибрати 

індикатори раннього попередження відповідно, які вважаються більш схильними 

до змін. Три компоненти нерозривно пов’язані між собою. Хоча ці взаємодії 

існують, ризик водно-болотних угідь Структура оцінювання забезпечує процес, 

який допомагає визначити найбільш прийнятний індикатор для оцінки або 

прогнозування змін. 

Перелік видів птахів-індикаторів загроз екологічному характеру ВБУ 

типів: A – Постійні морські мілководдя; E – Піщані або вкриті галькою 

узбережжя 

Острівні екосистеми 

Чапля сіра (Ardea cinerea) 

Чепура велика (Egretta alba) 

Чепура мала (Egretta garzetta) 

Чапля руда (Ardea purpurea) 

Галагаз (Tadorna tadorna)  

Нерозень (Anas strepera)  

Широконіска (Anas clypeata) 

Крех середній (Mergus serrator) 

Кулик-довгоніг (Himantopus himantopus)  

Чоботар (Recurvirostra avosetta) 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) 

Коловодник звичайний (Tringa totanus) 

Пісочник малий (Charadrius dubius) 

Пісочник морський (Charadrius alexandrines) 

Мартин середземноморський (Larus melanocephalus)  

Мартин тонкодзьобий (Larus genei) 

Крячок річковий (Sterna hirundo) 

Крячок малий (Sterna albifrons) 

Очеретянка індійська (Acrocephalus agricola) 

 

Перелік видів птахів-індикаторів загроз екологічному характеру ВБУ 

типу J – Прибережні солонуваті/солоні лагуни (мілководні затоки) 
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Пірникоза велика (Podiceps cristatus) 

Пірникоза мала (Podiceps ruficollis) 

Чепура велика (Egretta alba) 

Чапля сіра (Ardea cinerea) 

Чапля руда (Ardea purpurea) 

Лиска (Fulica atra) 

Пісочник морський (Charadrius alexandrines)  

Кулик-довгоніг (Himantopus himantopus) (ЧКУ) 

Чоботар (Recurvirostra avosetta) (ЧКУ) 

Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) (ЧКУ) 

Дерихвіст лучний (Glareola pratincole) (ЧКУ) 

Мартин тонкодзьобий (Larus genei) 

Крячок річковий (Sterna hirundo) 

 

Перелік видів птахів-індикаторів загроз екологічному характеру ВБУ 

типів: O – Постійні прісноводні озера; Тр – Постійні прісноводні болота 

Екосистеми озер 

Пірникоза велика (Podiceps cristatus) 

Пірникоза мала (Podiceps ruficollis) 

Пірникоза сірощока (Podiceps grisegena) 

Пірникоза чорношия (Podiceps nigricollis) 

Бугай (Botaurus stellaris) 

Бугайчик (Ixobrychus minutus) 

Чепура велика (Egretta alba) 

Чапля сіра (Ardea cinerea) 

Чапля руда (Ardea purpurea) 

Чирянка велика (Anas querquedula) 

Пастушок (Rallus aquaticus) 

Курочка водяна (Gallinula chloropus) 

Лиска (Fulica atra) 

Мартин звичайний (Larus ridibundus) 

Лунь очеретяний (Circus aeruginosus) 

Очеретянка ставкова (Acrocephalus scirpaceus) 

Очеретянка велика (Acrocephalus arundinaceus) 

 

Екосистеми боліт 

Змієїд (Circaetus gallicus)  

Підорлик малий (Aqula pomarina)  

Лунь лучний (Circus pygargus) 
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Сова болотяна (Asio flammeus) 

Тетерук (Lyrurus tetrix) 

Деркач (Crex crex) 

Чайка (Vanellus vanellus) 

Баранець звичайний (Gallinago gallinago) 

Грицик великий (Limosa limosa) 

Кульон великий (Numenius arquata) 

Коловодник лісовий (Tringa ochropus) 

Коловодник звичайний (Tringa totanus) 

Щеврик лучний (Anthus pratensis) 

Сорокопуд сірий (Lanius excubitor)  

Очеретянка прудка (Acrocephalus paludicola) 

 

Оцінка загроз водно-болотних угідь 

Для забезпечення належного застосування індикаторів належить індекаторам 

раннього попередження, які необхідні, щоб процеси відбору, оцінки, аналізу та 

базування рішень щодо відповідей індикаторів міститься в структурованій, але 

гнучкій формі рамки оцінки. В контексті Рамсарська конвенція, модифікована 

система оцінки загроз є на меті визначити, яким «засобом» для керування процесом 

прогнозування та оцінки загроз екологічного характеру, з особливим акцентом на 

застосування ранніх техніки попередження. 

Базова модель для оцінки ризику водно-болотних угідь, модифікована з 

узагальненого екологічного ризику Оцінка парадигми, показана на рисунку. Вона 

окреслює шість кроків, які описані в наступних пунктах. 

Визначення проблеми 

Це процес ідентифікації природи проблеми і розробка плану для решти 

оцінки загроз на основі цього інформації. Вона визначає цілі і сферу застосування, 

а також забезпечує фундамент для оцінки загроз. У випадку хімічного впливу, це 

буде включати отримання і інтегрування інформації про характеристики 

(наприклад, властивості, відому токсичність) і джерело хімічної речовини, що, 

ймовірно, може бути пошкоджено, і як вона може бути постраждала, і важливо те, 

що потрібно захищати. 
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Виявлення несприятливих ефектів 

Цей крок оцінює ймовірний розмір несприятливої зміни або вплив на водно-

болотні угіддя. Такі дані переважно випливають з польових досліджень, оскільки 

польові дані є більш придатними для оцінки множинних впливів, такі як це 

відбувається на багатьох водно-болотних угіддях. Залежно від ступеня 

несприятливих змін і наявних ресурсів, такі дослідження можуть варіюватися від 

кількісних польових дослідів до якісних спостережних досліджень. Для хімічних 

впливів екотоксикологічні біотести на місці становлять відповідні підходи, тоді як 

для змін, викликаних бур’янами або дикими тваринами, на місці спостереження і 

відображення може бути все, що потрібно. 

Визначення масштабу проблеми 

Цей крок оцінює ймовірність ступеня проблеми на водно-болотних 

угрупованнях, використовуючи інформацію, зібрану про її поведінку і ступінь 

виникнення в інших місцях. У випадку хімічного впливу це включає інформацію 

про такі процеси, як транспорт, розведення, розбиття, стійкість, деградації і 

перетворення, на додаток до загальних хімічних властивостей і даних про темпи 

хімічного введення в навколишнє середовище. У випадку інвазивного бур’яну, він 

може включають детальну інформацію про її входження в екосистему, рівень 

поширення та середовища існування переваги. Хоча польові дослідження, швидше 

за все, являють собою ідеальний підхід, використання історичних записи, 

імітаційне моделювання, а також польові та/або лабораторні експериментальні 

дослідження являють собою альтернативні або комплементарні способи, що 

характеризують протяжність проблеми. 

Визначення загрози 

Це передбачає інтеграцію результатів з оцінювання ймовірних наслідків з 

оцінкою ймовірного ступеня проблеми, щоб оцінити ймовірний рівень 

несприятливих екологічних змін на водно-болотних угіддях. Для оцінки ризиків 

існує ціла ни зка методів, які часто залежать від типу та якості ймовірних наслідків 

та їх масштабів. Потенційно корисний метод для характеристики ризиків у водно-

болотних угідь за допомогою ГІС-основі, в результаті чого результати різних 
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оцінок накладають на карту регіону, що представляє інтерес, для того, щоб 

пов’язати ефекти з впливом. В додаток для оцінки ризиків такий підхід також буде 

слугувати для фокусування майбутніх оцінок та/або моніторинг виявлених 

проблемних областей. 

Управління ризиками та скорочення 

Це остаточний процес прийняття рішень використовує інформацію, 

отриману з процесів оцінки, описаних вище, і вона намагається звести до мінімуму 

ризики без шкоди для інших суспільних, спільнот чи екологічні цінності. У 

контексті Рамсарської конвенції управління ризиками необхідно також розглядати 

концепцію розумного використання та потенційні наслідки управлінських рішень 

це. Результат оцінки ризику не є єдиним фактором, який впливає на ризик вважає; 

він також враховує політичні, соціальні, економічні та інженерно-технічні фактори, 

а також відповідні переваги та обмеження кожної дії, що знижує ризик. Це 

мультидисциплінарне завдання, що вимагає спілкування між керівниками та 

експертами на місцях відповідних дисциплін. 
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ВИСНОВКИ 

1. Оцінка загроз екологічному характеру та екосистемних послуг була 

проведена на прикладі модельних об’єктів водно-болотних угідь міжнародного 

значення: Каркінітська та Джарилгацька затоки (2019 рік), Молочний лиман (2020 

рік) та Шацькі озера (2021 рік), розташованих у різних типах водно-болотних угідь 

України. 

2. Серед основних чинників, що негативно впливають на екологічний 

характер та екосистемні послуг цих угідь є порушення структури ландшафту, 

забруднення та неконтрольоване використання біологічних ресурсів. 

3. Згідно з тематичним завданням були проведені дослідження щодо 

розробки системи індикаторів загроз екологічного характеру та екосистемних 

послуг водно-болотних угідь на базі досліджуваних модельних угідь. 

4. За основу цих досліджень була використана концепція про попередні 

індикатори раннього оповіщення (перші прояви) екологічних впливів (Резолюція 

6.1) у системі моніторингу водно-болотних угідь. 

5. За результатами досліджень на базі модельних угідь в якості попередніх 

індикаторів раннього оповіщення було обрано біоіндикатори – водно-болотні 

птахи, які гостро реагують на зміни екологічного характеру угідь шляхом зміни 

видового складу та їх чисельності. 

6. Розроблені переліки ключових видів птахів-індикаторів змін екологічного 

характеру для кожного модельного угіддя окремо та основних типів водно-

болотних угідь (Резолюція VII.11), представлених в Україні: A – постійні морські 

мілководні, J – прибережні солонцюваті, O – постійні прісноводні озера, Тр – 

постійні прісноводні болота. 

7. Розроблена перша редакція рекомендацій щодо оцінки загроз 

екологічному характеру та екосистемних послуг водно-болотних угідь 

міжнародного значення для підготовки планів збалансованого використання та 

збереження цих угідь. 
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