
 

Реєстр зон, що охороняються у суббасейні Десни та верхнього Дніпра 

 

1. Об’єкти Смарагдової мережі 

Процес створення Смарагдової мережі «Emerald Network» успішно 

впроваджується в багатьох країнах Європи в рамках Бернської конвенції під 

керівництвом Ради Європи. Мережу розробляють та затверджують на 

міжнародному рівні 12 країн, серед них країни Східної Європи, Кавказу, 

Балкан, а також Марокко та Норвегія.  

Ця Конвенція має на меті охорону дикої флори та фауни та їхніх 

природних середовищ існування, особливо тих видів, охорона яких вимагає 

співробітництва декількох держав. Смарагдова мережа складається із 

смарагдових об’єктів. Смарагдовий об’єкт - це природна територія, на якій 

проживають зникаючі та цінні види рослин і тварин, які мають міжнародне 

значення і перелічені в Резолюції № 6 (1998 р.) Бернської конвенції, а також 

містить природні середовища існування (оселища), які перелічені в Резолюції 

№ 4 Бернської конвенції. 

Смарагдова мережа в країнах-членах ЄС називається NATURA-2000. 

Україна приєдналась до процесу створення Смарагдової мережі почала 

розробляти мережу починаючи з 2009 року, коли реалізовувалась трирічна 

Спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи, щодо підтримки 

розширення принципів мережі NATURA-2000 через Смарагдову мережу у 

Східній Європі та Південному Кавказі.   

У 2015 р. природоохоронці розпочали роботу з обґрунтування створення 

в долині Десни та її приток – р. Сейм, р. Снов територій Смарагдової мережі.  У 

2016 році Постійний комітет Бернської конвенції затвердив переліки об’єктів 

Смарагдової мережі Європи для перших трьох європейських країн: України, 

Білорусі та Швейцарії. 

Український перелік об’єктів Смарагдової мережі складається з 

271 територій площею 6,2 млн. га, або близько 10% території України. При 

вступі України до Європейського Союзу території Смарагдової мережі 

набудуть статусу територій мережі NATURA-2000. Обидві мережі повністю 

сумісні та використовують подібну методологію та інструменти.  

У суббасейні річки Десна в межах України Радою Європи затверджено 

22 території Смарагдової мережі (cхема 2, таблиця 10). 

Деякі території (12 об’єктів) частково або повністю перекриваються з 

існуючими територіями природно-заповідного фонду. Переважна площа інших 

Смарагдових територій не має заповідного статусу. Розробка відповідних 

менеджмент-планів розпочнеться з моменту ухвали Закону України “Про 

території Смарагдової мережі”. Пілотний проект з розробки менеджмент-плану 

для збереження видів та оселищ розробив Пирятинський НПП.   

Найбільші об'єкти природно-заповідного фонду суббасейну річки Десна: 

Деснянсько-Старогутський національний природний парк (Desniansko-

Starohutskyi National Nature Park UA0000031) розташований у Середино-

Будському районі Сумської області. Створений 23.02.1999 року. Площа 

16127,1 га, в т. ч. 7272,6 га у постійному користуванні. 



 

Презентує природні комплекси сходу Українського Полісся. За 

особливостями ландшафтної структури, природних комплексів, господарського 

використання та зонування виділяється дві частини: Старогутська та 

Придеснянська. Старогутська - єдиний масив типових для Полісся соснових та 

листяних лісів, різноманітних типів боліт, лук, заплава малої річки Улиця. 

Придеснянська частина складається з 8-ми окремих ділянок і займає заплаву та 

надзаплавні тераси р. Десна.  

У Смарагдовій мережі України НПП є окремою ділянкою. 

Шалигінський заказник (Shalyhynskyi Zakaznyk UA0000049) - 

ландшафтний заказник загальнодержавного значення, розташований у 

Глухівському районі Сумської області неподалік сіл Старикове та Шалигіне. 

Територія заказника знаходиться в північно-східній частині області на межі з 

Росією. Створений 27.07.1977 року  на площі 2868,1 га. Територія заказника 

включає широкі заплави річок Клевені та Обести та їх надзаплавні тераси. Як за 

природними умовами, так і за характером рослинного покриву ця територія 

відображує основні риси південно-західних та південних відрогів 

Середньоруської височини. Тут розташовані широколистяні ліси, в яких дуб 

утворює перший ярус, а клен гостролистий, часто з домішкою липи - другий. 

Для цих лісів місцями виражений підлісок, який формує ліщина. Є в заказнику і 

ділянки дубово-соснових, вільхових та березових лісів типових для лісової зони 

України. Під час вивчення флористичного складу заказника на сьогодні 

виявлено п'ять видів із Червоної книги України, цілу низку лікарських рослин, 

багато регіонально рідкісних рослин, які підлягають охороні в Сумській 

області. Багата фауна: свиня дика, лось, козуля, ондатра, видра. Заказник має 

водоохоронне значення для річок Обеста та Клевень. У складі заказника 

ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Сосни» (0,5 га). 

Мезинський національних природний парк (Mezynskyi National Nature Park 

UA0000038) було створено  2006 році з метою збереження, відтворення і 

раціонального використання типових та унікальних природних комплексів 

Полісся. Територія Мезинського національного природного парку відноситься 

до Новгород-Сіверського Полісся та простягається вздовж правого берега 

р. Десна. 

Основними завданнями парку є збереження цінних природних комплексів 

та об’єктів Полісся, проведення науково-дослідної роботи по вивченню 

природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання, 

розробка наукових рекомендацій з питань охорони довкілля та ефективного 

використання природних ресурсів; створення належних умов для 

організованого туризму, екскурсій, відпочинку та інших видів рекреаційної 

діяльності в природних умовах, відродження місцевих традицій 

природокористування, розвиток традиційних видів господарювання – 

племінного конярства, бджільництва, відновлення місцевих осередків художніх 

промислів - кераміки, ткацтва, народного малярства. 

Загальна площа парку становить 31035,2 га, з яких 8543,9 га надаються 

парку у постійне користування. 

На території парку протікає р. Десна із невеликими правобережними 



 

притоками - річками Студинка, Криста, Головесня, Хвостинка. В заплаві 

р. Десни збереглося багато стариць та озер, серед яких найбільшим є озеро 

Хатинь, площею 50 га. Болота займають незначні площі і розташовані на 

півночі парку двома невеликими масивами. 

Природна рослинність цієї території не зазнала значних змін в результаті 

діяльності людини.  

Окрім унікальних природних комплексів та об’єктів, на території парку 

знаходиться близько 50 пам'яток археології. Серед них всесвітньо відома 

Мезинська палеолітична стоянка, вік якої нараховує майже 20 тисяч років.  

Середньосеймський (Serednioseimskyi UA0000048) - ландшафтний 

заказник загальнодержавного значення. Площа - 2020,8 га. Розташований в 

долинах річок Сейм та Вир на території Путивльського (1276,0 га), 

Білопільського (606 га) та Буринського (137,9 га) районів Сумської області. 

Оголошено територією ПЗФ Постановою ради Міністрів Української РСР від 

07.01.1987 р. № 2 «Про доповнення переліків державних заказників і державних 

дендрологічних парків Української РСР». 

Ландшафтний комплекс заказника включає широколистяний ліс в 

прирусловій частині заплави р. Сейм. Решта території зайнята переважно 

заплавними луками та болотами. Одним із основних завдань заказника є 

охорона єдиної в Україні популяції хохулі звичайної - реліктового виду, 

занесеного до Міжнародної Червоної книги та Червоної книги України. Також 

окрасою заплавного листяного лісу є рослини, занесені до Червоної книги 

України. 

Замглай (Zamhlai UA0000055) – ландшафтний заказник державного 

значення з площею 4428 га, який був утворений в 2000 р. Це один з найбільших 

болотних масивів Полісся між ріками Сож та Десна. Цей об’єкт розташований 

біля смт. Замглай та с. Ловинь Ріпкинського району Чернігівської області. 

Протяжність болота з північного заходу на південний схід – 25 км, площа – 

близько 10000 га (серед яких площа боліт з покладами торфу – 8300 га). 

В заказнику поширені осокові болота, незначні ділянки займають 

чагарникові болота, де домінує верба попеляста, але трапляються такі види 

верби, які занесені до Червоної книги України – розмаринолиста, чорніюча та 

верба Старке. В значній кількості представлена береза низька, яка також 

занесена до Червоної книги. Високотравних боліт – досить мало. На ділянках 

лугу мешкає чимало лучно-болотних видів орхідних, половина з яких рідкісна:  

валеріана висока, вужачка звичайна, дзвоника оленяча, зозулинець жилкуватий 

(придніпровський ендемік), пальчатокорінник м’ясочервоний та плямистий, 

півник сибірський, синюха блакитна. Представлена на лугах і любка дволиста, 

занесена до Червоної книги України Сонцесвіт яйцевидний та булавоносець 

сіруватий ростуть на піщаних підвищеннях. Загалом ця місцевість представлена 

7 видами, занесеними в Червону книгу Україну, а також рядом рідкісних та 

реліктових видів рослин. Серед фауни тут трапляються журавель сірий, змієїд, 

лелека чорний, чернь білоока – всі, занесені до Червоної книги України.  
Інші об’єкти Смарагдової мережі суббасейну річки Десна, що не 

відносяться до об’єктів ПЗФ, - природні території, які дають притулок багатьом 



 

рослинам і тваринам, що охороняються Бернською конвенцією та відповідають 

вимогам до Смарагдових об’єктів.  

В суббасейні верхнього Дніпра Радою Європи у 2016 році затверджено 

створення 3 територій Смарагдової мережі, що повністю або частково 

знаходяться на території Чернігівської області (таблиця 11).  

 Деякі території частково перекриваються з існуючими територіями 

природно-заповідного фонду, на території суббасейну – заказниками місцевого 

значення. 
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Таблиця 10 

Території Смарагдової мережі в басейні Десни 

№ 

з/п 

Назва території Код Площа, 

км2 

Відношення до ПЗФ Область 

1 Desniansko-Starohutskyi 

National Nature Park 

UA0000031 162,22  ПЗФ загально-державного 

значення 

Чернігівська, 

Сумська 

2           Smiatsko-Znobivskyi UA0000062  542,69  Чернігівська, 
Сумська 

3 Verhnie Podesennia UA0000147 450,69  Чернігівська, 
Сумська 

4           Shostkynskyi UA0000187 115,57  Сумська 

5          Verkhnioesmanskyi  

Zakaznyk 

UA0000052 29,11 ПЗФ місцевого значення Сумська 

6         Shalyhynskyi Zakaznyk UA0000049 29,09 ПЗФ загально-державного 
значення 

Сумська 

7              Bohdanivskyi Zakaznyk  UA0000053 14,85 ПЗФ місцевого значення Сумська 

8              Mezynskyi National  

Nature Park  

UA0000038 310,97 ПЗФ загально-державного 

значення 

Чернігівська 

9            Chernihivske Podesennia UA0000058 897,41  Чернігівська 

10          Dolyna Seimu UA0000234 326,42  Чернігівська 

11        Serednioseimskyi  UA0000048 922,06 ПЗФ загально-державного 

значення 

Чернігівська, 

Сумська 

12           Nyzhnie Podesennia  UA0000054 738,62  Чернігівська 

13             Sosynskyi  UA0000145 154,45 ПЗФ місцевого значення Чернігівська 

14         Mizhrichynskyi Regional 
Landscape Park  

UA0000047 1023,68 ПЗФ місцевого значення Чернігівська 

15          Dolyna Snovu  UA0000232 355,08  Чернігівська 

16          Semenivskyi Snov  UA0000238 94,15  Чернігівська 

17         Shchorsivskyi  UA0000099 197,22 ПЗФ місцевого значення Чернігівська 

18          Horodnianskyi UA0000133 271,96  Чернігівська 

19          Zamhlai  UA0000055 75,85 ПЗФ загально-державного 

значення 

Чернігівська 

20          Bretskyi Zakaznyk  UA0000057 2,00 ПЗФ місцевого значення Чернігівська 

21         Myklashevshchyna 
Zakaznyk  

UA0000056 1,19 ПЗФ місцевого значення Чернігівська 

22             Kyivske Podesennia UA0000233 206,07  Київська 

 



 

Таблиця 11 

 

Території Смарагдової мережі в суббасейні Верхнього Дніпра 

 

№ Назва та код  Площа, км2 

1.              Ripkynskyi - UA0000144 295.43 

2. Liubetskyi - UA0000146 210.38 

3. Pakulskyi - UA0000095 182.45 

 

Території Смарагдової мережі в суббасейні Верхнього Дніпра. Фрагмент карти 

The Emerald Network Viewer 
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