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ВСТУП
Зважаючи на велику частку змінених внаслідок господарської діяльності
людини природних ландшафтів, особливого значення набуває питання
збереження природи та забезпечення населення рекреаційними ресурсами.
Створення заповідних територій є одним із прогресивних та найбільш
раціональних шляхів вирішення цієї проблеми.
Розвиток міста Києва не дає змогу зберегти екологічну рівновагу,
що забезпечує умови формування належної якості води і водності річок, цінний
генофонд флори і фауни в прилеглих заплавних лісах та луках, рідкісні види
птахів.
Створення регіонального ландшафтного парку “Осокорки” забезпечить
збереження та відновлення ландшафтних комплексів лівобереженої заплави
річки Дніпро в межах Дарницького району міста Києва, збереження популяцій
рідкісних видів флори і фауни.
Створення на даній місцевості РЛП дозволить поєднати збереження
різноманіття природного середовища з невиснажливою рекреацією. Не менш
важливим є аспект виховання у відвідувачів РЛП дбайливого ставлення
до природи, здійснення екологічного виховання та формування екологічної
свідомості.
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1 Загальна характеристика та природні умови проектованого РЛП
«Осокорки»
1.1 Місцезнаходження, склад земель, межі та загальна площа РЛП
Територія проектованого РЛП розташована в межах Дарницького району
м. Києва та Бориспільського району Київської області. Межі проектованого
РЛП «Осокорки» зображено на рисунку 1.

Рис. 1 Межі проектованого РЛП «Осокорки» на космічному зображенні
поверхні ( межі позначено жовтим контуром).
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Площа проектованого РЛП «Осокорки» складає 2528 га. Площа частини
РЛП в межах Києва складає 726 га (межі позначено на рис. 2), в Київській
області – 1802 га.

Рис. 2 Межі проектованого РЛП на території міста Києва.
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Фізико-географічні умови території
Територія проектованого РЛП «Осокорки» репрезентує заплавний тип
ландшафтів і має давню історію формування та розвитку пов’язану з
утворенням долини Дніпра.
На фрагменті Військово-топографічної карти (рис. 3), надрукованої у
1915 році, зйомка для якої проходила у 1868-1869 роках, зображено природну
заплаву Дніпра та болотний комплекс на лівобережжі, які існували до
розбудови міста Києва на місці проектованого регіонального ландшафтного
парку «Осокорки».

Рис. 3 Фрагмент Військово-топографічої карти 1945 р. Аркуш 9, ряд ХХІ.
Озера Небреж та Тягле – колишні старичні озера Дніпра, поглиблені та
розширені внаслідок робіт з намиву території під час розбудови житлових
масивів Позняки і Осокорки.
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Особливості розташування регіону обумовлюють специфіку ґрунтів,
особливості рельєфу, багатство і комплексність рослинного покриву та
тваринного світу.
За фізико-географічним районуванням території України (Національний
атлас України, 2007 р.) проектований РЛП належить до ПроцівськоЛіплявського району Північнопридніпровської терасової низовинної області
Лівобережнодніпровського краю Лісостепової зони.
За геоморфологічним районуванням України територія належить до
Лівобережно-Середньодніпровської алювіальної плоскої та слабо хвилястої,
слабо розчленованої рівнини Придніпровської пластово-акумулятивної рівнини
на

палеогенових

і

неогенових

відкладах

Придніпровської

області

акумулятивних рівнин. Рельєф місцевості рівнинний. Четвертинні відклади
алювіальні:

піски,

представлений

супіски,

суглинки.

Грунтовий

дерново-середньопідзолистими

покрив

оглеєними

та

території
дерновими

переважно оглеєними піщаними, глинисто-піщаними та супіщаними грунтами в
комплексі зі слабогумусованими пісками.
1.3 Рослинний світ
Територія проектованого РЛП «Осокорки» характеризується високим
ступенем

збереженості

усіх

типів

заплавної

рослинності

–

водної,

навколоводної, лучної, болотяної та фрагменти заплавних лісів (зокрема в
урочищі Березівка, південніше озера Тягле).
Розмаїття

водної

рослинності

представлене

рясками

малою

та

трироздільною, жабурником звичайним, сальвінією плаваючою (вид занесений
до Червоної книги України), лататтям білим, глечиками жовтими (види занесені
до Зеленої книги України), з занурених рослин звичайними є елодея канадська,
кушир

занурений,

різак

алоєвидний.

Прибережно-водна

рослинність

представлена такими видами як куга озерна, плакун лозний, чистець болотяний,
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вовконіг європейський, чихавка звичайна, частуха подорожникова, стрілолист,
сусак зонтичний, а також рідкісною рослиною – їжачою головкою зринувшою,
яка охороняється рішенням Київради № 880/2290.
На вологих луках зростають цибуля гранчаста та жовтець їдкий,
нечисленний у Києві подорожник середній, популяції червонокнижної орхідеї –
пальчастокорінника

м’ясочервоного, півників

сибірських

та

тирлича

звичайного, які охороняються рішенням Київради № 219/940. На заболочених
ділянках зростають гірчак почечуйний, вербозілля звичайне та рідкісні лепеха
та півники болотяні, що охороняються рішенням Київради № 880/2290.
Значну площу проектованого РЛП займають піщані луки, на яких
звичайними видами є пижмо, холодок лікарський, гвоздика Борбаша, очитки
звичайний та шестирядний.
Листяні ліси поширені фрагментарно вздовж проток та

представлені

деревостанами з тополі чорної або осокора, верби білої, значною є участь осики
та берези. Ці масиви листяного лісу надзвичайно багаті на гриби, зокрема такі
цінні їстівні види, як підберезники та підосичники. Великого різноманіття
досягають сапротрофні та дереворуйнівні гриби. На території проектованого
парку також наявні значні за площею зарості верби гостролистої (шелюги) та
аморфи чагарникової.
1.4 Тваринний світ
Найбільшим на території проектованого РЛП є різноманіття комах, серед
яких червонокнижні: махаон, джміль яскравий, стрічкарка блакитна, вусач
мускусний та інші. В численних протоках та озерах мешкають великі популяції
річкового рака, що стрімко зникає з водойм Києва внаслідок їх прогресуючого
забруднення. Великим є різноманіття водних м’якунів, серед яких низка видів
жабурниць та скойок. Зустрічається тут рідкісна у Києві псевдоанадонта
плоська. З дрібніших м’якунів поширені

численні види ставковиків,
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катушок, лужанок, а також кульки та річкові чашечки. З рідкісних безхребетних
у водоймах трапляється червонокнижна п’явка медична.
На території проектованого парку виявлено 10 видів земноводних. З них
найбільш чисельними є ропуха сіра, гостроморда жаба, деревна жаба, кумка
червоночерева, а також звичайний та гребінчастий тритони. Всі види
земноводних на території України охороняються Бернською конвенцією.
З плазунів на території заплавних лук мешкають вуж звичайний та прудка
ящірка, що охороняється Бернською конвенцією, а також болотяна черепаха,
що внесена до переліку видів, які мають охорону на території м. Києва.
Надзвичайно велике значення має територія проектованого РЛП для
птахів, який розташований уздовж Дніпровського екологічного коридору,
де міграціям птахів перешкоджає наявність великого міста. Перелітні птахи,
головним чином коловодні (качки, гуси, кулики) на шляху своєї міграції
використовують

цю

територію

як

місце

відпочинку.

Відповідно

до ратифікованої Україною Конвенції про збереження мігруючих видів диких
тварин, Україна як сторона Конвенції зобов’язалася сприяти охороні
перелітних видів та зберігати необхідні для цього місця. Крім перелітних видів
на заплаві постійно мешкають білі лелеки, сірі чаплі, бугай, вовчок, на
поодиноких деревах гніздують ворон та одуд. Великим є різноманіття
горобиних птахів: плиски жовта й біла, іволга, соловейко східний, ластівки
сільська, міська, берегова та багато інших. На озері Тягле існує колонія чорного
та річкового крячків. Регулярно трапляються озерний та сріблястий мартини.
На території проектованого РЛП за попередніми даними зустрічається
126 видів птахів. 15 з них перебувають під охороною міжнародних та
державних актів про охорону природи – занесені до Червоних списків. Зокрема,
деркач занесений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи
(МСОП). Чернь морська, куріпка сіра, чайка занесені до Європейського
червоного списку. До Червоної книги України занесено 8 видів птахів: гоголь,
крех середній, лунь польовий, змієїд, орлан-білохвіст, сапсан, кулик-сорока та
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сорокопуд сірий. Бугайчик, деркач, крячок білокрилий та рибалочка занесені до
Червоного списку м. Києва.
Бортницький канал
Зимівля:

26.Канюк звичайний

1. Пірникоза мала

27.Яструб малий

2. Пірникоза велика

28.Яструб великий

3. Баклан великий

29.Орлан-білохвіст

4. Чепура велика

30.Боривітер звичайний

5. Чапля сіра

31.Куріпка сіра

6. Гуска сіра

32.Пастушок

7. Лебідь-шипун

33.Курочка водяна

8. Лебідь-кликун

34.Лиска

9. Крижень

35.Чайка

10.Чирянка велика

36.Коловодник лісовий

11.Чирянка мала

37.Мартин звичайний

12.Свищ

38.Мартин жовтоногий

13.Шилохвіст

39.Мартин сивий

14.Широконіска

40.Рибалочка

15.Чернь чубата

41.Дятел звичайний

16.Чернь морська

42.Дятел сирійський

17.Попелюх

43.Сорокопуд сірий

18.Каролінська качка

44.Шпак звичайний

19.Морянка

45.Сойка

20.Гоголь

46.Ворона сіра

21.Турпан

47.Сорока

22.Крех великий

48.Крук

23.Крех середній

49.Омелюх

24.Крех малий

50.Волове очко

25.Зимняк

51.Чикотень
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52.Дрізд чорний

17.Коловодник звичайний

53.Вільшанка

18.Мартин звичайний

54.Горобець польовий

19.Мартин жовтоногий

55.Зяблик

20.Крячок чорний

56.Зеленяк

21.Крячок білощокий

57.Чиж

22.Крячок білокрилий

58.Щиглик

23.Крячок річковий

59.Коноплянка

24.Припутень

60.Снігур

25.Голуб сизий

61.Вівсянка звичайна

26.Горлиця садова

62.Вівсянка очеретяна

27.Рибалочка
28.Зозуля

Гніздовий період:

29.Серпокрилець чорний

1. Баклан великий

30.Одуд

2. Чапля сіра

31.Жовна сива

3. Чепура велика

32.Дятел сирійський

4. Квак

33.Дятел малий

5. Бугайчик

34.Ластівка берегова

6. Лелека білий

35.Ластівка сільська

7. Крижень

36.Ластівка міська

8. Яструб малий

37.Плиска біла

9. Підсоколик великий

38.Плиска жовта

10.Боривітер звичайний

39.Сорокопуд терновий

11.Куріпка сіра

40.Вивільга

12.Деркач

41.Шпак звичайний

13.Лиска

42.Сорока

14.Курочка водяна

43.Ворона сіра

15.Чайка

44.Очеретянка лучна

16.Коловодник лісовий

45.Очеретянка ставкова
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46.Очеретянка чагарникова

6. Лунь польовий

47.Очеретянка велика

7. Канюк звичайний

48.Кропив’янка

8. Яструб малий

чорноголова

9. Боривітер звичайний

49.Кропив’янка сіра

10.Чайка

50.Кропив’янка садова

11.Коловодник лісовий

51.Берестянка звичайна

12.Баранець звичайний

52.Вівчарик-ковалик

13.Мартин звичайний

53.Вівчарик весняний

14.Мартин жовтоногий

54.Кам’янка звичайна

15.Мартин сивий

55.Горихвістка чорна

16.Голуб сизий

56.Синьошийка

17.Горлиця садова

57.Ремез

18.Рибалочка

58.Синиця велика

19.Дятел звичайний

59.Горобець хатній

20.Дятел сирійський

60.Горобець польовий

21.Дятел малий

61.Зяблик

22.Щеврик лучний

62.Зеленяк

23.Шпак звичайний

63.Щедрик

24.Сойка

64.Щиглик

25.Сорока

65.Костогриз

26.Грак

66.Вівсянка очеретяна

27.Ворона сіра
28.Крук

Осінній період:

29.Волове очко

1. Баклан великий

30.Вівчарик-ковалик

2. Чепура велика

31.Вільшанка

3. Чапля сіра

32.Чикотень

4. Квак

33.Дрізд співочий

5. Крижень

34.Синиця довгохвоста
13

35.Ремез

40.Зяблик

36.Синиця блакитна

41.Зеленяк

37.Синиця велика

42.Чиж

38.Підкоришник звичайний

43.Щиглик

39.Горобець польовий

44.Коноплянка
Озеро Вирлиця

Весняний період:

11.Крячок річковий

Пірникоза велика

12.Кобилочка-цвіркун

Баклан великий

13.Очеретянка чагарникова

Крижень

14.Очеретянка ставкова

Попелюх

15.Очеретянка велика

Боривітер звичайний

16.Кропив’янка сіра

Орлан-білохвіст
Лиска

Осінній період:

Мартин звичайний

1. Пірникоза велика

Мартин сивий

2. Пірникоза мала
3. Крижень

Гніздовий період:

4. Чернь чубата

1. Пірникоза велика

5. Попелюх

2. Бугайчик

6. Фазан

3. Крижень

7. Лиска

4. Чирянка велика

8. Курочка водяна

5. Боривітер звичайний

9. Мартин звичайний

6. Лиска

10.Ремез

7. Курочка водяна
8. Мартин звичайний
9. Мартин жовтоногий
10.Крячок чорний

Зимівля:
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1. Чепура велика

11.Волове очко

2. Крижень

12.Синиця вусата

3. Чернь чубата

13.Синиця довгохвоста

4. Яструб малий

14.Синиця велика

5. Сапсан

15.Синиця блакитна

6. Лиска

16.Горобець польовий

7. Мартин звичайний

17.Зяблик

8. Мартин сивий

18.Зеленяк

9. Сорока

19.Снігур

10.Ворона сіра

20.Вівсянка очеретян
Озеро Тягле:

1. Пірникоза велика

7. Змієїд

2. Крижень

8. Боривітер звичайний

3. Свищ

9. Куріпка сіра

4. Широконіска

10.Лиска

5. Осоїд

11.Мартин жовтоногий

6. Канюк звичайний

12.Синьошийка

Загальний список птахів:
1. Пірникоза мала

10. Лебідь-шипун

2. Пірникоза велика

11. Лебідь-кликун

3. Баклан великий

12. Крижень

4. Чепура велика

13. Чирянка велика

5. Чапля сіра

14. Чирянка мала

6. Квак

15. Свищ

7. Бугайчик

16. Шилохвіст

8. Лелека білий

17. Широконіска

9. Гуска сіра

18. Чернь чубата
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19. Чернь морська

48. Коловодник звичайний

20. Попелюх

49. Баранець звичайний

21. Каролінська качка

50. Мартин звичайний

22. Морянка

51. Мартин жовтоногий

23. Гоголь (ЧКУ)

52. Мартин морський

24. Турпан

53. Мартин сивий

25. Крех великий

54. Крячок чорний

26. Крех середній (ЧКУ)

55. Крячок білощокий

27. Крех малий

56. Крячок білокрилий

28. Осоїд

57. Крячок річковий

29. Лунь польовий (ЧКУ)

58. Припутень

30. Зимняк

59. Голуб сизий

31. Канюк звичайний

60. Горлиця садова

32. Яструб малий

61. Рибалочка

33. Яструб великий

62. Зозуля

34. Змієїд (ЧКУ)

63. Серпокрилець чорний

35. Орлан-білохвіст (ЧКУ)

64. Одуд

36. Сапсан (ЧКУ)

65. Жовна сива

37. Підсоколик великий

66. Дятел звичайний

38. Боривітер звичайний

67. Дятел сирійський

39. Куріпка сіра

68. Дятел малий

40. Фазан

69. Ластівка берегова

41. Пастушок

70. Ластівка сільська

42. Деркач

71. Ластівка міська

43. Лиска

72. Щеврик лучний

44. Курочка водяна

73. Плиска біла

45. Кулик-сорока (ЧКУ)

74. Плиска жовта

46. Чайка

75. Плиска гірська

47. Коловодник лісовий

76. Сорокопуд терновий
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77. Сорокопуд сірий (ЧКУ)

102. Чикотень

78. Вивільга

103. Дрізд співочий

79. Шпак звичайний

104. Дрізд чорний

80. Сойка

105. Дрізд білобровий

81. Сорока

106. Дрізд-омелюх

82. Грак

107. Вільшанка

83. Галка

108. Синиця вусата

84. Ворона сіра

109. Синиця довгохвоста

85. Крук

110. Ремез

86. Омелюх

111. Синиця блакитна

87. Волове очко

112. Синиця велика

88. Кобилочка-цвіркун

113. Підкоришник

89. Очеретянка лучна

звичайний

90. Очеретянка ставкова

114. Горобець хатній

91. Очеретянка

115. Горобець польовий

чагарникова

116. Зяблик

92. Очеретянка велика

117. Зеленяк

93. Кропив’янка

118. Чиж

чорноголова

119. Щедрик

94. Кропив’янка сіра

120. Щиглик

95. Кропив’янка садова

121. Коноплянка

96. Берестянка звичайна

122. Чечітка звичайна

97. Вівчарик-ковалик

123. Снігур

98. Вівчарик весняний

124. Костогриз

99. Кам’янка звичайна

125. Вівсянка звичайна

100. Горихвістка чорна

126. Вівсянка очеретяна

101. Синьошийка

17

З ссавців на території заплавного урочища зустрічаються ондатра, водна
полівка, норка американська, сірий заєць, їжак білочеревий, ласка, кутора
звичайна, кріт, бобер. Такі рідкісні наразі тварини, як горностай та видра,
занесені до Червоної книги України.
На території проектованого РЛП наявні види, що охороняються
Конвенцією про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ
існування в Європі (Бернська конвенція) 1979 р., якою ініційоване створення
Смарагдової мережі (Emerald Network). Ця мережа має поєднати території
особливого природоохоронного значення (Areas of Special Conservation Interest)
– місця існування рідкісних тварин та оселищ в країнах, які не є членами
Європейського Союзу. На виконання Бернської конвенції, Україна здійснює
роботи щодо проектування Смарагдової мережі. Провідною організацією, яка
відповідає за розбудову мережі є Міністерство екології та природних ресурсів.
Це, зокрема, види птахів, занесені до Резолюції № 6 Конвенції: бугайчик,
крячок річковий, сорокопуд терновий. синьошийка, вівсянка садова.
Отже, територія проектованого РЛП «Осокорки» є перспективною для
включення її в Смарагдову мережу.
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2 Історичні відомості
В давнину усе київське лівобережжя навпроти літописних круч являло
собою суцільні заплавні луки пронизані величезною кількістю проток та озер. В
1149, 1151 рр. їх називали Високим лугом. В княжі часи лівобережжя належало
Чернігівському князю і потрапило в коло його господарчих інтересів. Систему
розташованих в південній частині київської заплави заток звали Золочею.
Золоча давала можливість таємно проводити судна повз Київ, чим
користувалися ті хто бажав крадькома обійти столицю чи напасти на неї. Так у
1151 р. Юрій Долгорукий обійшов разом зі своїми союзниками Київ
Чорториєм, Долобським озером і скористався Золочею для того щоб вийти в
Дніпро нижче Києва. Золоча була значно повноводнішою. Наразі давній Золочі
відповідають Русанівська протока та протока Підбірна, що починається в
районі Південного мосту, впадаючи в Дніпро біля с. Вишенки.
Лівий берег освоювався значно повільніше за правий. Розташовані в
південній частині київського лівобережжя населені пункти мають давню
історію. Бортничі вперше згадуються у 1508 р., як бортна земля. Згодом, вони
належали Миколаївському монастирю. Поселення Осокорки відоме з 1070 р.,
коли було подароване Всеволодом Ярославичем Видубецькому монастирю.
Згодом у 1725 р. Осокорки було розділено між Видубицьким монастирем та
Лаврою, внаслідок чого поряд з селищем виникла однойменне село. Позняки
відомі з 1571 р., як поселення “бояр путніх”, які несли дорожню службу в
київського воєводи. У 1631 р. Петро Могила подарував поселення Братському
монастирю, з того часу Позняки стали селом.
До 1919 р. вказані землі належали до Чернігівської губернії, потім до
Київської. До Києва вони були передані лише 1923 р. Протягом усього цього
часу лучні угіддя оточені селами використовувались як сіножаті та пасовища.
Численні протоки і озера для рибної ловлі. Таке користування не порушувало
природної рівноваги. Першим будівельним проектом, що порушив цілісність
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цих земель стало будівництво у 1941 році стратегічного тунелю під Дніпром.
На Осокорках було збудовано відрізок виходу майбутнього тунелю, який і по
сьогодні зберігся. У 70-80-х роках починається активний гідронамив, з півночі
на південь поступово просувається житлова забудова. Після закінчення
спорудження Південного мосту гідронамив ховає заплаву мальовничого
урочища Чорні Лози, на місці якого постали нові житлові масиви Осокорки та
Позняки.

Забудова

перетвореного

на

поступово
кар’єр

для

просувається
гідронамиву.

вздовж
Для

озера

гідронамиву

Вирлиця,
активно

використовуються також колись невеличкі заплавні озера Тягле, Небреж,
Мартишів. Внаслідок цього вони значно збільшились у площі. Вздовж р.
Дніпро та протоки Підбірна протягнулися суцільні городницькі товариства.
Хаотичне захоплення землі тут на початку 90-х ніхто не контролював. Тож
наразі від колись неозорого заплавного масиву залишився невеликий фрагмент
затиснутий між міською забудовою та трансформованими ландшафтами, що
негайно потребує охорони.
3 РЛП «Осокорки» в структурі екомережі
Проектований регіональний ландшафтний парк має важливе значення як
ключова територія Дніпровського екокоридору та регіональної екомережі
Київської області, а також екомережі міста Києва. Природа Києва впродовж
сторіч зазнавала потужного антропогенного впливу внаслідок житлової,
промислової забудови, розвитку транспортної інфраструктури, зведення
Київського та Канівського водосховищ, меліоративних робіт. Основою
екомережі та природно-заповідного фонду м. Києва є зелені зони міста (ліси,
острови, парки, тощо).
На сьогодні цінні для збереження біорізноманіття території та об’єкти
стикнулися з такими загрозами та негативним впливом, як: знищення зелених
зон під забудову, гідронамивні роботи як з метою видобутку піску, так й для
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зведення нових будинків, вирубування дерев, рекреаційне навантаження,
забруднення

каналізаційними

стоками,

відходами

з плавучих

готелів-

ресторанів, складання твердих побутових відходів, випалювання сухої трави,
джипінг та виїзди на квадрациклах, шумове забруднення, зокрема проведення
рок-фестивалів в період гніздування птахів та застосування феєрверків.
В межах щільної міської забудови, яка зумовила значну фрагментацію
зелених зон та збільшення антропогенного навантаження великі за площею
об’єкти ПЗФ відсутні. Важливу роль у функціонуванні екомережі відіграють
природні ділянки на території ботанічних садів, дендропарків, паркових
комплексів, гаїв, частина з яких є об’єктами природно-заповідного фонду.
З метою забезпечення охорони та створення екомережі в забудованій
частині міста потрібно надати статус природно-заповідного фонду якомога
більшій

частині

зелених

зон,

зокрема

проектованому

регіональному

ландшафтному парку «Осокорки».

4 Рекреаційний потенціал проектованого РЛП
Територія

проектованого

регіонального

ландшафтного

парку

розташована поряд із житловим масивом Позняки та має надзвичайно важливе
значення для забезпечення рекреації його мешканців. Однак із зростанням
кількості мешканців масиву різко зменшується площа природних територій та
зелених насаджень.
На території проектованого РЛП «Осокорки» найбільш пріоритетним є
розвиток рекреації навколо водних об’єктів, створення екостежок, місць
спостереження за птахами.
За функцією переважаючої рекреаційної діяльності проектований РЛП
«Осокорки» можна віднести до таких підтипів:
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- оздоровчого підтипу – тобто такого підтипу, який характеризується
проведенням фізичних занять з тренувальним режимом (прогулянки, екскурсії,
спортивні ігри, купання та ін.);
- спортивного – туризм, рибальство та інших видів діяльності, для
проведення яких є цінними малозмінені природні комплекси;
- пізнавального – для даного підтипу є характерною збереженість якомога
більшого різноманіття найменш змінених ландшафтів, ґрунтів та історичних
пам’яток.
На території РЛП у межах рекреаційних зон доцільно розмістити низку
оглядових майданчиків, що зможуть стати місцями паломництва фотографів,
живописців, пунктами зупинок екскурсійних маршрутів. Оглядові майданчики,
зможуть також стати пунктами спостереження за міграціями птахів.
У перспективі доцільним є створення “Музею природи” на основі
експонатів, які відображатимуть наукову та ландшафтно-екологічну цінність
парку.
5 Освітньо-виховна роль проектованого РЛП
Регіональні ландшафтні парки є своєрідними навчальними полігонами, де
молодь може практично застосовувати отримані екологічні знання і де
одночасно буде формуватись її екологічна свідомість і вірність принципам
охорони довкілля.
Основними формами екологічної освіти та

виховання, які доцільно

застосовувати в регіональному ландшафтному парку, є:
 організація тематичних екскурсій;
 організація наукових семінарів;
 організація художніх і фотографічних виставок з широкою екологічною
тематикою;
 систематична співпраця із навчальними закладами по проведенню
лекцій, бесід, спеціальних курсів, акцій по впорядкуванню окремих
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ділянок, водоохоронних зон та інших операцій природоохоронного
напрямку;
 співпраця з територіальними органами місцевого самоврядуванням по
відзначенню Дня довкілля, Дня охорони навколишнього середовища.
 видання природоохоронних матеріалів (путівників, календарів, листівок
тощо);
 розробка і закладання на території парку екологічних навчальних
стежок;
 постійна участь працівників парку в дослідницьких роботах (в зонах
екологічних ядер парку доцільне проведення наукової роботи та
фенологічних досліджень, закладання моніторингових ділянок, ведення
екологічного

щоденника

парку

типу

“Літопису

природи”

в

заповідниках);
 допомога в організації і проведенні польових практик для студентів;
 постійна пропаганда про значущість природно-заповідних територій,
зокрема РЛП, про режим охорони у засобах масової інформації.

6 Попереднє функціональне зонування та стуктура території РЛП
На території РЛП «Осокорки» встановлюється диференційований режим
охорони і використання. При цьому враховується стан природних ландшафтів,
характер ландшафту, екологічна, наукова і культурна цінність природних
об’єктів або ділянок природи. Виходячи з цього, територія РЛП поділяється на
ділянки з різним режимом природокористування.
До складу переліку обмежень господарської та іншої діяльності на
території РЛП «Осокорки» пропонуємо включити стандартні вимоги щодо
охоронного режиму, передбачені Законом України «Про природно-заповідний
фонд України» наведені нижче.
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Пропозиції щодо режиму функціональних зон РЛП «Осокорки»
Заповідна зона. призначена для охорони та відновлення найбільш
цінних природних комплексів, її режим визначається відповідно до вимог,
встановлених для природних заповідників.
На території заповідної зони РЛП забороняється будь-яка господарська та
інша

діяльність,

що

суперечить

цільовому

призначенню

території

регіонального парку, порушує природний розвиток процесів та явищ та
створює загрозу шкідливого впливу на його природні комплекси і процеси.
Зона регульованої рекреації. До складу зони регульованої рекреації
включаються землі, що знаходяться в природному або напівприродному стані
та не включені до заповідної зони. в її межах проводяться короткостроковий
відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і
пам'ятних місць; у цій зоні дозволяється влаштування

та

відповідне

обладнання туристських маршрутів і екологічних стежок; тут забороняються
рубки лісу головного користування, промислове рибальство, мисливство, інша
діяльність, яка може негативно вплинути на стан природних комплексів та
об'єктів заповідної зони;
На території проектованого РЛП «Осокорки» в межах рекреаційних зон
доцільно розмістити низку оглядових майданчиків, які зможуть також стати
пунктами спостереження за міграціями птахів та розвитку бьордвочінгу (рух
спостерігачів за птахами) в Україні.
Зона стаціонарної рекреації призначена для розміщення готелів,
мотелів, кемпінгів, інших об'єктів обслуговування відвідувачів парку; тут
забороняється будь-яка господарська діяльність, що не пов'язана з цільовим
призначенням цієї функціональної зони або може шкідливо вплинути на стан
природних комплексів та об'єктів заповідної зони і зони регульованої рекреації.
Господарська зона у її межах проводиться господарська діяльність,
спрямована на виконання покладених на парк завдань, знаходяться населені
пункти, об'єкти комунального призначення парку, а також землі інших
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землевласників та землекористувачів, включені до складу парку, на яких
господарська та інша діяльність здійснюється з додержанням вимог та
обмежень, встановлених для зон антропогенних ландшафтів біосферних
заповідників.
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ВИСНОВКИ
Створення регіонального ландшафтного парку “Осокорки” дозволить
зберегти цінні природні ландшафти та біорізноманіття, а також реалізувати
рекреаційні потреби мешканців прилеглих територій Дарницького району міста
Києва.
Створення РЛП «Осокорки» дасть змогу зберегти природні комплекси
та різноманіття флори та фауни території; забезпечити її функціонування як
одного з ядер Дніпровського екокоридору; відновити і покращити порушені
луки і ліси корінних заплав, що сприятиме охороні вод і розширенню їх
захисної ролі, а також відновленню порушеної природної кормової бази фауни;
покращити рекреаційні характеристики; здійснювати комплексну охорону
заплавних ландшафтів.
Створення РЛП Осокорки, зокрема, буде кроком у реалізації вимог низки
міжнародних природоохоронних конвенцій та угод, ратифікованих Україною:
Європейської ландшафтної конвенції, згідно ст. 5 якої Україна зобов’язалася
встановлювати та впроваджувати ландшафтну політику, спрямовану на
охорону, регулювання і планування ландшафту шляхом прийняття конкретних
заходів. Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних
середовищ існування в Європі (Бернської конвенції), згідно ст. 3 якої
Україна має вживати заходи для здійснення національної політики охорони
дикої флори, дикої фауни та природних середовищ існування, приділяючи
особливу увагу видам, яким загрожує зникнення, та вразливим видам, особливо
ендемічним, та середовищам існування, яким загрожує зникнення; а згідно ст. 4
цієї Конвенції Україна має вживати відповідних і необхідних законодавчих та
адміністративних заходів для забезпечення охорони середовищ існування видів
дикої флори та фауни, а також приділяти особливу увагу охороні територій, що
мають значення для мігруючих видів. Угоди про збереження афроєвразійських мігруючих водно-болотних птахів, згідно ст. 3 якої Україна має
визначати середовища існування мігруючих водно-болотних птахів, які
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знаходяться в межах її території, та сприяти охороні, управлінню, реабілітації і
відновленню цих середовищ. Конвенції про водно-болотні угіддя, що мають
міжнародне

значення,

головним

чином

як

середовища

існування

водоплавних птахів (Рамсарська конвенція), згідно ст. 4 якої Україна має
сприяти збереженню водно-болотних угідь і водоплавних птахів через
створення природних резерватів на водно-болотних угіддях. Угоди про
збереження кажанів в Європі. Конвенції про збереження мігруючих видів
диких тварин та інших конвенцій і міжнародних угод.
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