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анівський природний заповідник недаремно називають «перлиною Середнього Придніпров’я». Він розташований
серед мальовничих дніпровських ландшафтів у
самому центрі України. Незважаючи на невелику
площу, заповідник відзначається багатством рослинного та тваринного світу. На його території знаходяться всесвітньо відомі Канівські дислокації.
Немало тут і історичних пам’яток.
Канівський заповідник – один із найстаріших в Україні. Його було створено відповідно до постанови Наркомзему УРСР № 156 від 30 липня 1923
року як Державний лісостеповий заповідник ім. Т.Г. Шевченка. Історія заповідника була непростою. За 90 років свого існування він неодноразово
змінював свою назву та площу. Через адміністративний безлад на одній і
тій же території деякий час існували три заповідники, підпорядковані різним відомствам. Досі не зарубцювалися рани Великої Вітчизняної війни –
на пагорбах правого берега Дніпра можна помітити залишки німецьких
окопів. У 1951 році заповідник взагалі був ліквідований і реорганізований в
Учбово-дослідний лісгосп Київського університету. Його відновлено лише
в 1968 році на площі 1035 га. При цьому заповіднику не повернули острів
Заріччя, який незабаром поглинули води Канівського водосховища. У 1986
році площа заповідника була збільшена вдвічі. Указом Президента України
№ 2/2010 від 1 січня 2010 р. територія Канівського природного заповідника
збільшена на 6615,6 га, але процес передачі земель ще не завершено.
Канівський заповідник було створено в зоні екологічного лиха. Вирубка
лісів на високих Канівських горах привела до розгулу ерозії. На Канівщині
утворилися найбільші в Європі яри. Їх нестримне розростання стало загрожувати самому існуванню Тарасової (Чернечої) гори, де знаходиться
могила Тараса Шевченка. Саме це послугувало одним із найбільш вагомих
аргументів для утворення природного заповідника біля Канева. За десятки
років його існування ліси відновилися, яри припинили свій ріст. Про колишні проблеми нагадують лише їх круті урвища, які проглядають серед
дерев.
Більшу частину свого існування Канівський заповідник нерозривно
пов’язаний із Київським національним університетом імені Тараса Шев-

Панорама з Мар’їної гори
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Канівський природний заповідник розташований серед мальовничих
ландшафтів Придніпров’я
ченка, якому підпорядкований з 1939 року. У 2010 році він був включений
до складу Навчально-наукового центру «Інститут біології» університету.
Сучасна площа Канівського природного заповідника 2027 га. Його територію можна розділити на три ділянки, які відрізняються природними
комплексами. Це нагірна частина (1415 га) – покриті лісом пагорби на правому березі Дніпра біля Канева, два заплавні острови на Дніпрі – Круглик
(92 га) і Шелестів (394 га), Зміїні острови на Канівському водосховищі (116
га) – останці лівобережної тераси. Основні завдання заповідника згідно
українського законодавства – охорона природних комплексів, проведення
наукових досліджень, поширення екологічних знань та сприяння у підготовці наукових кадрів і спеціалістів з охорони природи.
Основна частина заповідника знаходиться на Канівських горах, що тягнуться вузьким пасмом вздовж правого берега Дніпра від Трахтемирова до
гирла Росі. Особливістю їх геологічної будови є дислокованість осадових
відкладів. Вони зім’яті у складки і зміщені. Місцями більш давні шари опинилися вище молодших. Це явище відоме як Канівські дислокації. І хоча їх
вивчають уже більш як півтора століття, походження дислокацій остаточно
не з’ясоване. Є різні гіпотези їх утворення – гляціальна, зсувна, тектонічна,
гляціотектонічна, катастрофічна тощо.
Колись Канівські гори були лісовим краєм. Суцільні лісові масиви тягнулися вздовж Дніпра аж до Чорного лісу на межі зі степом. Переважали тут
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широколистяні ліси з домінуванням дуба
та ясена. В історичні часи вони зазнали
хижацького знищення. На значних площах
деревостани були вирубані. Зараз лісовий
покрив значною мірою відновлений,
але це вторинні ліси, переважно грабові
діброви. Чималу площу нагірної частини
заповідника займають яри – Сухий потік,
Маланчин потік, Комашиний яр. Глибина
їх місцями сягає 30–40 м. На сухих схилах пагорбів залишилися невеликі ділянки
лучних степів.
До створення каскаду водосховищ на
Дніпрі було багато великих і малих островів, розділених численними руслами та
протоками. Більшість із них поглинули
води рукотворних “морів”. Заповідні острови Круглик і Шелестів – невелика частка цього багатства, яка збереглася. І хоча

Глибокі яри Канівщини –
наслідок вирубування лісів

сіра
чапля

На заплавних островах заповідника
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орлан-білохвіст

Зміїні острови на Канівському водосховищі колись були пагорбами
лівобережної тераси Дніпра
вони розташовані нижче греблі Канівської ГЕС, а тому страждають від
зміненого гідрорежиму, ми можемо бачити, якою була природа Дніпра до
втручання людини.
Зміїні острови знаходяться в нижній частині Канівського водосховища
на північний схід від Канева. До побудови ГЕС це були невисокі пагорби
на лівобережній терасі Дніпра неподалік від села Борок, яке зараз можна
знайти лише на старих картах. Завдяки різкій зміні природних умов, тут
утворилася унікальна екосистема. Поряд можна знайти і болотяні, й лісові,
й степові рослини.
Велика різноманітність природних умов зумовлює багатство флори та
фауни заповідника. Науковцями тут зареєстровано 995 видів судинних рослин, 170 – лишайників, 138 – мохоподібних, 1261 – грибів та грибоподібних організмів, 53 – ссавців, 234 – птахів, 8 – плазунів, 11 – земноводних,
38 – риб. Фауна безхребетних тварин вивчена значно гірше, детальні дослідження проведені лише по окремих групах. За попередніми оцінками в
заповіднику зустрічається понад 10 тисяч видів. З них близько 8 тисяч видів
комах, 32 – багатоніжок, близько 150 видів молюсків.
Важливу роль Канівський природний заповідник відіграє в охороні рідкісних видів та екосистем. На його території відмічена значна кількість видів, занесених до третього видання Червоної книги України: 27 – судинних
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рослин, 9 – грибів, 16 – ссавців, 38 – птахів,
3 – плазунів. У заповіднику охороняється
цілий ряд рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України: фрагменти
звичайнодубових лісів із домінуванням у
травостої скополії карніолійської, формації латаття білого, ковили дніпровської,
водяного горіху плаваючого та ін. Деякі
біотопи, що охороняються в заповіднику,
занесені до Додатку І Бернської конвенції.
З рідкісних видів рослин тут можна побачити булатку довголисту, гніздівку звичайну, зозулинці болотний та блощичний,
ковилу волосисту та дніпровську, любку
дволисту,
пальчато
Рідкісна орхідея пальчато
корінник
корінник м’ясочервоний
м’ясоч ер
зустрічається на островах
воний,
заповідника
п і д с н і ж 
ник білосніжний, плаун баранець, скополію карніолійську, сон чорніючий та широколистий, цибулю ведмежу, чину рябу
та деякі інші. У заповіднику виявлено й 4
види рослин, занесених до Європейського
Червоно
Підсніжник білосніжний – вид,
го списку.
репатрійований у нагірній
Це жовто
частині заповідника
зілля дні
провське, щавель український, фіалка Лавренка, козельці українські.
З рідкісних видів грибів зареєстровані
галеропсис пустельний, герицій коралопо
дібний, зморшок товстоногий, мутин со
бачий, поліпіл зонтичний тощо. Є тут і
нещодавно описаний новий вид, занесений до Червоної книги України, – сморчок
Слоневського.
З хребетних тварин заповідника до
Червоної книги України занесені видра
річкова, тхір лісовий, горностай, 10 видів
кажанів, лелека чорний, нерозень, гоголь, Цвіте скополія карніолійська –
релікт дольодовикових часів
скопа, шуліка чорний, лунь польовий, зміє
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Кулик-сорока гніздиться
на острові Круглик

Великий кроншнеп – рідкісний
пролітний вид

їд, орел-карлик, підорлик малий, орлан-білохвіст, кулик-сорока, кроншнеп
великий, крячок малий, голуб-синяк, сорокопуд сірий, ящірка зелена, мідянка та цілий ряд інших.
З рідкісних видів безхребетних тварин у
заповіднику зустрічаються жук-олень, жуксамітник, красотіл пахучий, дибка степова,
джміль моховий, бджола-тесляр, бражник
“мертва голова”, ведмедиця гера, махаон, поліксена, дозорець-імператор, сатурнія велика,
стрічкарка блакитна, ксилокопа звичайна,
ктир гігантський та інші.
Завдяки охороні орлана-білохвоста Канів
ський заповідник отримав міжнародний статус території, важливої для охорони птахів
(IBA – Important Bird Area). У заповіднику
гніздиться три пари орланів, значна їх кількість зустрічається під час міграцій та зимівлі. Взимку на заповідних островах зустрічаОрел-карлик
ється від 5 до 30 птахів. Такі скупчення тут
утворюються завдяки роботі Канівської ГЕС
у піковому режимі. Значні коливання рівня води в нижньому б’єфі приводять до того, що лід на Дніпрі ламається, і нижче греблі ГЕС навіть у сильні морози залишається ділянка
відкритої води. На ній зимують
зграї качок та деяких інших во
доплавних і навколоводних пта
хів. Серед них зустрічаються й
рідкісні види – гоголь та неро
зень. Взимку біля Дніпра можна
Гоголі прилітають на зимівлю
побачити й польового луня.
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Грабова діброва весною
За даними лісовпорядкування, 92% території заповідника вкриті лісом.
Найбільшу площу займають грабові діброви. У них домінує граб звичайний із домішкою дуба звичайного, берези повислої, липи дрібнолистої, ясена звичайного, клена гостролистого. Чималу площу в нагірній частині займають штучні насадження сосни та акації. На заплавних островах основу
деревостанів складають верба біла, тополі чорна та біла, клен ясенолистий.
Значна їх частина вкрита заростями аморфи кущової та шелюжниками. У
лісах Зміїних островів переважають дуб та сосна, на окремих ділянках є
значні домішки берези, осики, липи.
На островах є ділянки лук, у рослинному покриві яких переважають
злаки. Вздовж берегів водойм на мілководді тягнуться зарості прибережноводної рослинності. У більш гли
боких місцях ростуть рдесники,
куширі, глечики жовті, латаття
біле. Тут можна побачити й рідкісну водяну папороть – сальвінію плаваючу.
Грабова діброва нагірної частини заповідника знаходиться
на східній межі поширення європейських грабових лісів. Далі
Проліска звичайна
на лівобережжі Дніпра вони зу
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стрічаються лише окремими острівцями. Тут
виявлені найбільш північні та східні місце
зростання деяких рідкісних рослин – ранника
весняного, проліски звичайної, скополії карніолійської, цибулі ведмежої. У лісах заповідника збереглися реліктові рослини льодовикових та дольодовикових часів. Це багаторядник
Брауна, грушанка мала, чина ряба, шоломниця
висока та деякі інші.
Весною грабова діброва – царство квітів.
Поки на деревах ще нема листя і до землі
проникає вдосталь сонячного світла, спішать
вирости і дати плоди ранньовесняні рослиниефемероїди. Першими, ще з-під снігу, про
биваються підсніжники, потім з’являються
Зморшкова шапинка –
“первоцвіт” серед грибів проліски. Коли ж повітря прогріється більше,
ліс вкривається
суцільним килимом рясту порожнистого,
пшінки, цибулі ведмежої. Ще пізніше зацвітає
анемона жовтецева. Поступово ліс одягається
в зелені шати, й ці рослини відмирають. Їм на
зміну приходять тіневитривалі види, які витримують низьку освітленість під наметом лісу.
Лише на галявинах та “вікнах”, що утворилися
від вивалу дерев, пишна рослинність буяє проБілий гриб
тягом усього літа. А є рослини, які радують око
ніжною зеленню навіть серед снігу. Це вічнозелені копитняк європейський, барвінок малий,
осока волосиста та деякі інші.
Серед грибів так само є первоцвіти, літні
види і такі, що не бояться навіть морозів. Ще
рано навесні можна побачити яскраво-червоні
плодові тіла гриба-підсніжника саркосцифи,
трохи пізніше – коричневі чашечки пецици.
Разом із першою зеленню з’являються зморшки, строчки, зморшкові шапинки. З кінця весни до пізньої осені в лісі справжній грибний
розмай. Поступово, з настанням холодів, їх
стає все менше. Але деякі з грибів, наприклад,
фламуліну (зимового опенька), можна побачити навіть під снігом.
Пізньоосінній гриб
Багатий і тваринний світ лісів. Весною все
гнойовик смолистий
дзвенить від пісень птахів. Найбільше в цьому
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Вільшанка
хорі виділяються пісні зяблика, який
домінує у пташиному населенні лісу.
Багаточисельні види – вільшанка,
вівчарик жовтобровий, чорний та
співочий дрозди, мухоловка білошия, синиця велика, кропив’янка
чорноголова. З ранньої весни до пізньої осені у грабовій діброві можна
почути характерне цикання костогризів. Горішки граба – їх улюблена
їжа. Міцний дзьоб дає змогу легко
розколювати шкаралупу. У лісах заповідника багато дятлів – від найменшого малого строкатого до чорного, що розміром майже з ворону.

Білка на водопої

Костогриз

Зяблик

Квакша восени
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З хижих птахів тут зустрічаються канюк звичайний, осоїд. На прольоті трапляються орелкарлик та підорлик малий.
Із звірів у лісах нагірної частини заповідника можна побачити козуль, кабанів. Зрідка
заходять олені та лосі. З хижих звірів зустріВуж
чаються лисиця, борсук, лісова та кам’яна куниці. Численні гризуни, до яких відноситься й добре відома всім білка. Її
гнізда-гайна з гілок на деревах нагадують оселі птахів. Три види схожих
на маленьких білок вовчків – сірий, лісовий та горішковий – ведуть нічний
спосіб життя. З комахоїдних звірів зустрічаються добре відомий усім їжак,
кріт, кілька видів землерийок. Виявлено 10 видів кажанів.
Плазунів у лісовому масиві небагато. Тут можна зустріти мідянку, два
види гадюк, зелену та прудку ящірок. У ярах біля струмків тримаються
вужі. Небагато і земноводних – зелена та сіра ропухи, кілька видів жаб,
квакша, часничниця, два види тритонів.
Надзвичайно багаті життям острови заповідника. Це пов’язано як із
великою різноманітністю природних умов, так і з меншою доступністю
островів для людей. На Круглику знаходиться велика колонія бакланів і чапель. Гамір її мешканців чути далеко навкруги. Заповідник відіграє велику
роль в охороні перелітних птахів. З середини літа на внутрішніх мілководних затоках та на берегах островів Круглик і Шелестів утворюються великі скупчення чапель, куликів,
качок, мартинів, крячків та інших пернатих. Вони тримаються
тут до самої осені. Справжньою
окрасою островів є великі й малі

Колонія бакланів

Ранок на Круглику
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білі чаплі. У серпні – вересні їх
тут збирається до кількох сотень. Можна побачити на островах і рідкісних птахів – чорного
лелеку, скопу, великого та се
реднього кроншнепів. Постійно
тримаються тут величні орлани.
На повалених стовбурах верб
у затопленому лісі влаштовує
гнізда кулик-сорока. Гніздиться
на островах ще один рідкісний
Бобер
вид – чорний шуліка.
На піску біля води можна побачити сліди козуль, кабанів, зайців, зрідка
зустрічаються й лосі. З хижих звірів для островів характерні річкова видра,
єнотоподібний собака, американська норка. Зустрічаються тут і лисиці та
куниці. Звичайні мешканці всіх островів заповідника – бобри. Живуть вони
в норах, а на берегах витоптують добре помітні стежки, по яких тягають
основну свою їжу – гілки дерев та кущів.
У мілководних затоках островів, де добре
прогрівається вода, весною нерестяться кілька
видів риб.
Природні комплекси заповідника добре
вивчені. Науковці проводять тут постійні моніторингові спостереження, результати яких
наводяться у щорічних випусках “Літопису
природи”. Проводять наукові дослідження в заповіднику й фахівВелика
ці з інших установ.
біла чапля
Канівський
природний заповід
ник активно за
ймається приро
д о о х о р о н н о ю
пропагандою
та
екологічним
ви
хованням. У заповіднику є музей
природи, який знаходиться в меморіальному будинку
академіка М.Ф. Бі
Козулі зустрічаються не тільки в лісі,
ляшівського, проа й у заплаві Дніпра
кладено
кілька
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екологічних стежок. Заповідник відіграє важливу роль і в підготовці кадрів
для охорони природи та науки. Тут щороку проходять практику до тисячі
студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка
та деяких інших вузів. Постійно відвідують заповідник і школярі з різних
куточків України.
Що можна прочитати про Канівський природний заповідник
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“Чуден Днепр при тихой погоде”
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