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У 2018 році виповнюється подвійний ювілей 
Ка нівського природного заповідника, однієї з най
старіших природоохоронних установ України, – 

95 років від дня заснування 
і 50 років від дня відновлення.

Нелегкою доля буває не тільки в людей. Заповідник 
створений у тяжкі часи розрухи після громадянської війни, 
пройшов складний шлях становлення, пережив війну, був 
ліквідований і знову відродився.

Передумовами його організації були як наукова та історикокультурна цінність ра
йону Канівських гір, так і господарські потреби. Хижацьке вирубування лісів на Ка
нівщині призвело до шаленого розгулу ерозії. Тут утворилися найбільші в Європі яри. 
Причому росли вони дуже швидко. Великий Хмілянський яр щороку збільшувався на 
510 га, поглинаючи родючі землі й перериваючи дороги. А в 1903 р. по ньому про
котився гігантський сель. Грязьовим потоком знесло частину села Хмільна, виноси 
ярів повністю перекрили річку Рось, і вона геть змила село Михайлівка. Утворився 
величезний став площею понад 1000 га. Цілі каравани землечерпалок працювали до 
1911 р., щоб прорізати нове русло довжиною близько 10 км. А меліоративні роботи 
продовжувалися до 1914 р. Про цю епопею зараз нагадує пам’ятник біля с. Межиріч. 
Виникла загроза того, що ерозія зруйнує Чернечу гору з могилою Т.Г. Шевченка. Для 
приборкання ярів було вкрай необхідне відновлення лісів на пагорбах. 

Схід сонця на Дніпрі біля заповідника
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Ініціатором організації заповідника на Канівських 
горах був геолог В.В. Різниченко. 27 липня 1923 р. він 
звернувся до Секції охорони природи Сільськогоспо
дарського наукового комітету Наркомзему УРСР із 
пропозицією створити навколо могили Т.Г. Шевченка 
“заповідний парк” площею близько 10 кв. верст, ана
логічний існуючим у Західній Європі та Північній 
Америці. На засіданні Колегії Наркомату її підтримав 
ботанік О.А. Яната. Доклали зусиль до становлення за
повідника М.Ф. Біляшівський, С.О. Єфремов, П.А. Тут
ковський, М.В. Шарлемань та інші відомі вчені. 

30 липня 1923 р. Наркомзем УРСР підписав По
станову № 156. У ній пропонувалося Всеукраїнському 
управлінню лісами та Наркомату освіти розглянути 
питання про організацію заповідника в районі могили 

Т.Г. Шевченка. Цю пропозицію підтримали як науковці, так і місцева влада. 17 квітня 
1924 р. Київським губбюро по влаштуванню держземфондів був затверджений проект 
Державного заповідника імені Т.Г. Шевченка площею 1042,5 дес. (згодом його стали 
називати Лісостеповим). До його складу включили й Чернечу гору з могилою поета. 
Окрім нагірної частини, до заповідника мав увійти також острів Заріччя на Дніпрі 
біля Канева, на якому навіть планували збудувати контору. Але ще кілька років три
вала бюрократична тяганина та безлад. Хоч був затверджений штат, на нього не виді
лялися достатні кошти, Наркомзем не відряджав до Канева потрібних для організації 

Цвіте ряст у нагірній частині заповідника

Весною заповідник буяє 
яскравими барвами.
Метелик голуб’янка 

на квітці пшінки.
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роботи працівників, не було постійної адміністрації. 
Більше того, деякий час на Канівських горах існувало 
кілька заповідників, підпорядкованих різним відом
ствам. 20 серпня 1925 р. Раднарком України створює 
історикокультурний заповідник “Могила Т.Г. Шевчен
ка” на площі 4 дес. у віданні Наркомату освіти. А в 
1930 р. ВУАН проголошує ще й археологічний запо
відник “Княжа гора”, включивши до нього колишню 
садибу академіка М.Ф. Біляшівського й частину тери
торії Лісостепового заповідника ім. Т.Г. Шевченка. 

Призначений у 1928 р. виконуючим обов’язки ди
ректора Лісостепового заповідника І.С. Гзовський ви
явив, що в місцевого Райлісоуправління не було ніяких 
директив про відведення землі під заповідник, а ліси на цій території експлуатувалися 
разом з іншими. При цьому були вирубані старі дуби віком до 400 років. У ярах добу
вали глину. Острів Заріччя заповідним так і не став, зрештою його передали місцевій 
комуні. 

Реальна робота заповідника розпочалася лише в кінці 1930 р., коли директором 
його був призначений юрист Г.Б. Спокойний. Нарешті розібралися з територією. 
Історикокультурний заповідник “Могила Т.Г. Шевченка” залишився окремою уста
новою. Археологічний заповідник передали Лісостеповому. Було розроблене “Поло
ження про Державний Лісостеповий заповідник імені Т. Шевченка”. Основні за
вдання його вказані цілком “класичні” для заповідання: збереження фауни, флори та 

Сіра чапля стала 
емблемою заповідника

Завдяки відновленню лісу ріст ярів у заповіднику припинився
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рельєфу; наукові дослідження; “культурне обслуговування трудящих”, тобто освітня 
робота. З 1931 р. починаються регулярні наукові спостереження. Зоологічні дослід
ження на території заповідника проводив професор М.В. Шарлемань. Геологічним 
вивченням Канівських дислокацій керував академік В.В. Різниченко. Г.Б. Спокойний 
одразу ж повів боротьбу з порушеннями заповідного режиму. 

Але 1930ті роки були не найкращим часом для наукової та природоохоронної ді
яльності. Учених стали звинувачувати в тому, що заповіданням вони намагаються 
зберегти панські ліси їх колишнім власникам. Ліквідовувалися громадські наукові, 
краєзнавчі та природоохоронні організації. Не сприяли нормальній роботі заповід
ників і постійні вимоги активно включатися в побудову соціалізму, збагачення флори 
і фауни і т.п. Про охорону та вивчення незайманої природи вже не йшлося. У 1931 
р. всі заповідники Наркомзему були передані новоствореній Всеукраїнській академії 
сільськогосподарських наук. Одразу ж посипалися вказівки перевести наукові до
слід ження з “абстрактної” тематики у практичну площину, повідомити про наяв ність 
корисних копалин та використання сільгоспугідь. Лісостеповий заповідник неодно
разово намагалися то ліквідувати, то реорганізувати. У сільськогосподарських чинов
ників були взагалі досить своєрідні уявлення про природоохоронну та наукову роботу. 
ВУАСГН спробувала об’єднати заповідник із лісомеліоративною станцією Лісового 
інституту, незважаючи на те, що завдання в них були зовсім різними. 

Південна частина острова Шелестів
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У грудні 1933 р. Президія ВУАСГН 
вирішила злити Лісостеповий заповід
ник ім. Т.Г. Шев ченка та Державний 
заповідник Дніпрової заплави “Конча
Заспа” (біля Києва). Так був утворе
ний Середньо дніп ровський заповідник. 
Мотивувалося це схожістю природних 
комплексів і можливістю економії кош
тів на адміністрації. Але вже влітку 1934 
р. заповідні землі в КончіЗаспі відібра
ли: у зв’язку з переведенням столиці 
УРСР з Харкова до Києва вони знадоби
лися для побудови урядових дач. Запо
віднику, як компенсацію, передали наре
шті острів Заріччя. У 1937 р. площа його 
становила 1260 га. З них 900 га – нагірна 
частина, 360 га – острівна.

29 червня 1939 р. Постановою Раднаркому УРСР № 668 Середньодніпровський 
заповідник був переданий Київському державному університету ім. Т.Г. Шевченка. З 
того часу він став базою для проведення наукових досліджень та навчальної практики 
студентів. Оскільки більше всього тут працювали біологи та географи, заповідник 
став називатися Канівським біогеографічним. Директором з 1 вересня був призна

чений О.П. Кришталь – викладач уні
верситету, згодом відомий український 
ученийентомолог. 

Під час окупації в роки війни запо
відник не функціонував, його терито
рії входила до складу Канівського ліс
ництва. Про ті часи й зараз нагадують 
залишки німецької лінії оборони на 
кручах правого берега Дніпра та в на
вколишніх ярах – окопів, вогневих то
чок, бліндажів. Для її створення було 
вирубано чимало заповідного лісу. За
гальні ж збитки, завдані Канівському 
заповіднику, оцінювалися майже в пів
мільйона карбованців – були знищені 
споруди, пограбоване майно, загинули 
наукові колекції. 

Одразу після визволення Канівщини 
робота заповідника відновилася. Вже 
в січні 1944 р. був призначений новий 
директор – В.Ф. Башмак. 12 травня 
1944 р. вийшла Постанова Раднаркому 
УРСР № 461 “Про поновлення біолого

Орлан-білохвіст – рідкісний птах, 
завдяки якому Канівський заповідник 

отримав міжнародний статус 
території, важливої для охорони 
птахів (IBA – Important Bird Area)

Річковий бобер, колись майже 
винищений на Дніпрі, зараз звичайний 

мешканець заповідних островів
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географічного заповідника Київського Державного Університету ім. Т.Г. Шевченка в 
Каневі”. Територія його знову визначалася в 1260 га. 

Ще не закінчилася війна, а студенти та викладачі університету почали відбудо
вувати садибу заповідника, при цьому самі жили в землянках. Студенти не тільки 
проходили практику та збирали матеріал для курсових і дипломних робіт, але й вико
нували різні господарські роботи, працюючи з самого ранку до пізнього вечора. Вже 
в 1945 р. були відновлені перші житлові та лабораторні будівлі.

Незважаючи на післявоєнну розруху, в заповіднику проводилися активні наукові 
дослідження. З лютого 1945 р. до лютого 1948 р. директором його знову був О.П. Кри
шталь. Завдяки йому в цей час вийшли 4 випуски наукових праць заповідника. 

Не встигла закінчитися одна війна, як почалася інша – за існування заповідника. 
У 1948 р. його лісовий масив спробували відібрати, передавши до Держлісфонду, що 
призвело б до фактичної ліквідації заповідника. Тодішній директор П.М. Береговий 
на свій страх і ризик категорично відмовився виконувати урядову Постанову і надати 
відповідні документи та картографічні матеріали. Його підтримав ректор Київського 
університету В.Г. Бондарчук, науковці різних факультетів, Академія наук. Зрештою, 
спільними зусиллями заповідник удалося відстояти. На жаль, не надовго.

У 1951 р. відбувся перший погром системи заповідників у СРСР. У 1962 р. його по
вторив М.С. Хрущов. На думку радянського керівництва, заповідники лише заважали 
розвитку народного господарства, у спеціальних заходах по охороні природи не було 
потреби, їх успішно заміняло соціалістичне раціональне природокористування. Піс
ля масованої перевірки роботи заповідників Міністерством держконтролю, яке тоді 
очолював В.М. Меркулов, 29 серпня 1951 р. вийшла Постанова Ради Міністрів СРСР 

Осінь на заповідному узліссі
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№ 3192 “Про заповідники” за 
підписом Й.В. Сталіна. Вона 
констатувала, що мережа за
повідників необґрунтовано 
розрослась, багато їх не ма
ють наукової та культурної 
цінності і є зайвими. Площа 
ряду заповідників надмірно 
велика, завдяки чому наявні 
в них ліси, корисні копалини 
та інші ресурси не викорис
товуються належним чином, 
а науководослідна робота в 
більшості з них відірвана від 
практичних інтере сів народного господарства. Ця Постанова зобов’язувала Ради Мі
ністрів союзних республік ліквідувати 49 державних заповідників загальною площею 
6673,0 тис. га. як зайві й такі, що не мають наукового значення, 33 – як непотрібні і 
т.д. Землі їх належало передати Мінлісгоспу, радгоспам та колгоспам. 

Ну й далі покотилася руйнівна хвиля по владній вертикалі. 15 вересня 1951 р. 
міністр вищої освіти СРСР підписав наказ “скасувати як непотрібні” 5 заповідників, 
підпорядкованих університетам. Першим у списку значився Середньодніпровський 
(хоч він давно вже називався Канівським біогеографічним, але чомусь у чиновних 
паперах фігурувало ще старе найменування). 25 вересня 1951 р. Рада Міністрів УРСР 
прийняла аналогічну Постанову “Про заповідники”. У п. 7 її говорилося: “Скасувати 
державні заповідники “Гористе” і СередньоДніпровський, залишивши їх земельні 
території за Академією наук УРСР і Київським державним університетом, у віданні 
яких перебували зазначені заповідники”. Всього в 1951 р. ліквідували 19 заповід
ників, площа деяких була скорочена. Загалом Україна тоді втратила 60% заповідних 
земель. Надолужити це й повернутися до “допогромних” показників удалося лише 
через 40 років. 

 Канівському заповіднику ще пощастило. З 1 січня 1952 р. він був реорганізований 
в учбоводослідний лісгосп, залишився у складі Київського університету і продовжу
вав виконувати функції бази практики та наукових досліджень. Заповідний режим, 
звичайно, було скасовано (втім, він і до того був дуже відносним, враховуючі того
часні погляди на охорону природи та ще й тяжкі повоєнні часи), але ліс не вирубали, 
землі не роздали колгоспам. Більше того, викладачі університету ще й вимагали від 
керівництва учлісгоспу обмежувати господарську діяльність, щоб менше шкодити 
природі. Коли постало питання про відновлення заповідника, майже все вдалося по
вернути. Майже – бо острів Заріччя потрапив у зону затоплення при будівництві Ка
нівської ГЕС. А от заповідник “Гористе” й багато інших канули в Лету...

Площа учлісгоспу за ма те ріалами лісовпорядкування 19521953 рр. становила 
1414 га, 1962 р. – вже 1440 га. Пов’язано це зі змінами площі островів, які входили 
до його складу. 

У 19501960ті рр. в учлісгоспі та його околицях активно проводять дослідження 
науковці як університету, так і Академії наук. Тут працювало багато видатних укра

Лисиця на березі Круглика
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їнських учених: орнітологи О.Б. Кістяківський та Л.О. Смогоржевський, мікологи 
М.Я. Зе  рова й З.Г. Лавітська, палеонтолог І.Г. Підоплічко, грунтознавець Н.Б. Вер
нандер, кліматолог М.І. Щербань та багато інших. Археологічні розкопки ранньо 
слов’янських поселень на Княжій горі велися під керівництвом Г.Г. Мезенцевої. 
Окремих слів заслуговує заснована у 1956 р. лабораторія арахноентомології, науко
вим керівником якої був О.П. Кришталь (зазвичай її на зивають просто “Лаборато
рія Кришталя”). З неї вийшла ціла плеяда відомих зоологів – членикореспонденти 
НАНУ І.А. Акімов, В.Г. Долін, Л.І. Францевич, професор Г.Й. Щербак та ін. 

Українські вчені, передусім працівники Київського університету, неодноразово 
під німали питання про відновлення Канівського заповідника. Ще 31 жовтня 1957 р. 
ректор університету І.Т. Швець звернувся до Комісії з охорони природи при АН УРСР 
з проханням підтримати клопотання перед Радою Міністрів УРСР про відновлення 
Канівського природноісторичного заповідника. Але все, чого попервах удалося до
битися, це створення в 1963 р. пам’ятки природи республіканського значення “Урочи
ще Канівські гори” площею 1021 га. До неї входили Велике та Мале скіфські городи
ща, Княжа гора, закладений неподалік від Музею Т.Г. Шевченка дендропарк і острів 
Круглик на Дніпрі. М.С. Хрущов ставився до заповідників не краще Й.В. Сталіна, 
тому спроби розширення їх мережі тоді успіхів не мали.

Боротьба за відродження заповідника продовжувалася. Причому науковці пропо
нували навіть розширити його площу. Ще в 1958 р. Президія АН УРСР затвердила 
розроблений Комісією з охорони природи план створення 5 великих зональних запо
відників. До складу Українського лісостепового мали увійти колишній Канівський і 
цілий ряд ділянок у різних областях. Але цей план так і залишився не реалізованим. У 

Самець костогриза на лісовому струмку
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1967 р. ректор університету 
знову піднімає питання про 
надання Канівському учліс
госпу статусу заповідника. 
Клопотання було підтримане 
начальником відділу заповід
ників, пам’яток природи та 
дендропарків Держкомпри
роди УРСР О.К. Ющенком. 
Цього разу справа нарешті 
зрушила з мертвої точки. 12 
листопада 1968 р. виходить 
Постанова Ради Міністрів 
УРСР № 568, якою було ство
рено 4 заповідники – Кар
патський, Поліський, Канів
ський, Луганський. Цю дату 
можна вважати другим днем 
народження заповідника.

Площа новогостарого 
Ка  нів ського державного за
по відника становила 1035 га. До його складу увійшла нагірна частина та острів Круг
лик. У 1969 р. виконком Черкаської обласної ради депутатів трудящих прийняв рі
шення про створення навколо заповідника охоронної зони шириною 1 км. 

З того часу Канівський 
заповідник поступово набу
ває сучасних рис. З 1969 р. 
розпочалися моніторингові 
дослідження за програмою 
“Літопису природи”, які про
довжуються й донині – вже 
майже півстоліття. Зібраний 
безцінний матеріал, який дає 
змогу проаналізувати дина
міку природних комплексів, 
зміни складу флори й фауни, 
зміщення строків настання 
фенологічних явищ і т.д. Був 
відновлений Музей природи, 
фонди якого значно поповни
лися палеонтологічними та 
археологічними експоната
ми, зібраними під час будів
ництва котловану Канівської 
ГЕС.

Сон чорніючий – рідкісна рослина, занесена 
до Червоної книги України

Жук-олень – типовий мешканець старих лісів, 
звичайний у заповіднику
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Таким був Канівський біогеографічний заповідник та Учлісгосп Київського 
університету. Картосхема 1962 р.

Треба розповісти і про те, що було назавжди втрачене. До складу заповідника й 
учлісгоспу раніше входили острів Заріччя й невелика ділянка на розташованому по
ряд острові Гирівка. У 1952 р. площа їх становила, відповідно, 310 і 77 га. Острів За
річчя знаходився за основним руслом Дніпра, тому він так і називався. З іншого боку 
його омивало старе русло – Старик. Острів був витягнутий дугою вздовж річки, мак
симальна ширина досягала 3 км. У 1930ті роки він мав площу 960 га, але в роки війни 
Дніпро розірвав острів на дві частини. Утворилася нова протока, яку так і назвали – 
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Прірва. Саме південна части
на острова входила до складу 
заповідника. Поверхня Заріч
чя була рівною з невеликими 
заглибинами та пагорбами. 
Значну частину його займали 
луки, росли вербові та дубові 
ліси, чималу площу вкривали 
зарості верболозів. Тут мож
на було побачити старезні 
верби у кілька обхватів. О.П. 
Кришталь зазначав: “О. За-
річчя – це один із не багатьох 
шматочків заплави середньо-
го Дніпра, де до цього часу 
так добре збереглися розкіш-
ні старі верби в такому вели-
кому числі”. Під час весняної 
повені острів затоплювався 
водою і слугував важливим 
місцем нересту ба гатьох ви
дів риб. На ньому було чима
ло водойм – як постійних, так 
і тимчасових, що залишалися 
після повені. Після відкриття 
полювання на косах і озерах 
Заріччя знаходила прихисток 
велика кількість качок. Причому до заповідника входили і протоки Прірва та Старик. 
На жаль, як і значна частина заплави Дніпра, а також велика кількість населених пунк
тів, острів Заріччя був знищений внаслідок побудови каскаду гідроелектростанцій.  

У 1986 р. площа Канівського державного заповідника була розширена майже вдвічі. 
Відповідно до Розпорядження Ради Міністрів УРСР йому передали острів Шелестів 
на Дніпрі, Зміїні острови на Канівському водосховищі – останці лівобережної боро
вої тераси, була збільшена й площа нагірної частини. Площа заповідника відповідно 
до Державного Акту на право користування землею 1987 р. становила вже 2027 га. 

У 1992 р. у вже незалежній Україні прийнятий Закон “Про природнозаповідний фонд 
України”. Відповідно до нього, заповідник став називатися Канівським природним.

Ще одне розширення заповідника деюре відбулося у 2010 р. 1 січня Президент 
України В.А. Ющенко підписав Указ № 2/2010, яким територія його була збільшена 
на 6615,6 га. Але дефакто питання про передачу землі не вирішене й досі.   

Уже в документах про передачу заповідника Київському університету та про по
новлення його роботи в 1944 р. підкреслювалося, що заповідник повинен бути базою 
для науководослідних робіт і навчальної та виробничої практики студентів. Цю функ
цію він успішно виконує ось уже понад 70 років. Тут проводили дослідження сотні 
науковців – і Київського університету, й інших навчальних закладів та академічних 

Втрачене назавжди: фрагмент карти лісо впо ряд-
кування острова Заріччя 1952-1953 рр. На ньому 
росли вербові (зелений колір) і дубові (сірий колір) 

ліси, значні площі займали зарості верболозів 
(жовтий колір), луки та заплавні водойми
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установ. Не оминали заповідних увагою й 
зарубіжні вчені. Тут збиралися матеріали 
для численних курсових і дипломних ро
біт та дисертацій. Недаремно природний 
комплекс Канівського заповідника вважа
ється одним із найкраще вивчених в Укра
їні. Загальна кількість присвячених йому 
публікацій вже наближається до 4 тисяч. 
Ну й, звичайно ж, канівська практика за
лишила незабутні враження в багатьох 
тисяч студентів. У заповіднику регуляр
но проводяться наукові конференції, в 
тому числі міжнародні. Протягом 18 років 
він видавав науковий журнал “Заповідна 
справа в Україні”. 

Важливим напрямком роботи заповід
ника від самого початку була екологоос
вітня робота. Тематика й обсяги її в різні 
роки змінювалися, але вона не припиняла
ся. Є в заповіднику Музей природи, про
кладені екологічні стежки, регулярно про
водяться заняття з учнями шкіл Канева та 
району. Заповідник бере участь у різних 

природоохоронних акціях. Щороку його відвідують тисячі екскурсантів. Є у заповід
ника свій вебсайт і сторінка у Фейсбуці. 

Канівський природний за по відник здобув визнання й у світі. Він отримав міжна
родний статус території, важливої для охорони птахів (Important Bird Area), увійшов 
до складу Смарагдової мережі (Emerald Network). Відомий заповідник і тим, що на 
його садибі знаходиться могила видатного українського історика академіка М.Ф. Біля
шівського.

* * *
Людина віком під сотню років – уже немічний старець. А для природи – це мить, 

у заповіднику з часом вона тільки набирає силу. М.В. Шарлемань писав, що в перші 
роки після його проголошення нагірну частину вкривали в основному молоді граб
няки та зарості чагарників, схили ярів зяяли відкритими урвищами. У лісі було дуже 
мало птахівдуплогніздників через відсутність старих дерев. До того ж, за свідченням 
О.П. Кришталя, посажені ще до створення заповідника на схилах пагорбів дерево
стани через надмірний випас худоби місцевим населенням були настільки пригні
чені, що лише через 10 років заповідного режиму почали нормально рости. Зараз на 
Канівських горах розкинувся вже повноцінний ліс, у якому знаходить місце для своїх 
дупел і найбільший із наших дятлів – чорний. А влітку тут можна побачити типового 
мешканця старих лісів – жукаоленя. Давно припинився й ріст ярів, ерозію вдалося 
приборкати. 

Канівський заповідник пережив не одне лихоліття і вистояв. Хочеться сподівати
ся, що майбутнє його буде більш безхмарним.

Нагірну частину заповідника вкри-
вають уже не молоді деревостани, 

а повноцінний ліс, у якому знаходить 
місце для своїх дупел і найбільший 

із наших дятлів – чорий. 



Канівські гори стали відомими у всьому світі завдяки дислокованості осадових порід
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