Національний
природний парк

«Голосіївський»

Національний природний парк (НПП) – це природоохоронна територія загальнодержавного
значення, призначена для охорони природи та
розвитку туризму і рекреації. Національні парки створюються в усіх регіонах України, де збереглись унікальні природні ландшафти. Окрім
України, національні парки також створені поряд
з більшістю європейських столиць або безпосередньо поряд з ними. Загалом в світі нараховують понад 2000 національних парків.
До складу НПП «Голосіївський» входять декілька
лісових масивів на півдні та заході міста Києїв. Головна мета його створення – охорона екосистем
Київського Полісся та Лісостепу. Національний
парк має дуже різноманітний рельєф та включає
і підвищені ділянки Київського плато, і терасу Дніпра, заплави річок Дніпро і Віта. Близько половини території заповідної зони національного парку
складається із заболочених територій колишнього
другого русла Дніпра, яке ще на початку ХХ століття щовесни наповнювалось водою під час повеней.
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ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ
Вперше створити НПП «Голосіївський»
запропонував у 1987 році дисидент Михайло Михалко, засновник громадської
організації «Спілка «Порятунок Голосієва». Перші акції на захист Голосіївського лісу Михайло Михалко організував ще
у 1987–1989 роках. Також у 1989 науковці Інституту ботаніки НАН України запропонували створити НПП «Київський» та
включити до нього всі три столичні лісопаркові господарства Києва, включаючи
весь нинішній національний парк. Цього
ж року працівник Київського університету Анатолій Філенко домігся оголошення
заказника загальнодержавного значення
«Лісники», що тепер входить до НПП «Голосіївський» і має в ньому статус заповідної зони НПП.
Наступний крок до створення національного парку стався 1994 року, коли
рішенням Київської міської ради для
включення у нього в майбутньому було
зарезервовано 11 000 гектарів лісів
та парків. За рік цю територію оголосили регіональним ландшафтним парком (РЛП), що є аналогом національного
природного парку, але створюється на
місцевому рівні. На жаль, у 2003 році
Київська міська рада скоротила площу
РЛП до 5190 га.
Важливим кроком у створенні даного
національного парку є Указ Президента
України від 27 серпня 2007 року № 794 про
створення НПП «Голосіївський» площею
4525,52 га у Голосіївському районі міста.
У 2013 році до його території було приєднано 6462,62 га лісів Святошинського
та Оболонського районів Києва (колишні
курортні ліси «Пуща-Водиця»). Таким чином, сучасна площа НПП «Голосіївський»
склала 10988,14 га. Очікується, що ще
понад 6000 гектарів природних урочищ
у Голосіївському районі будуть включені
до складу НПП «Голосіївський».

РОСЛИННИЙ СВІТ
Голосіївський парк культури та відпочинку ім. М. Рильського безпосередньо прилягає до урочища Голосіївський ліс, створюючи з ним єдиний
комплекс. Для киян – це свого роду ворота до національного парку, адже
парк ім. М. Рильського розміщений зовсім поряд із трьома станціями метрополітену та центральною автомагістраллю півдня Києва – Голосіївським проспектом. У частині, прилеглій до проспекту, парк має систему
доріжок, містечко атракціонів, дитячі майданчики, літній кінотеатр та інші
об’єкти інфраструктури. Стежками можна спуститись до мальовничих
ставків із зовсім нелякливими дикими качками або ж поступово попрямувати до дикого лісу – урочища Голосіївський ліс.
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Більше 90 % території національного парку зайнято лісами. Урочище
Голосіївський ліс є центральною частиною національного парку і становить понад 750 га. Дубово-грабові ліси в ярах і балках з озерами і водотоками створюють картину мальовничого стародавнього лісу. Окремі
дерева сягають віку 400-500 років. Територія урочища має погорбований рельєф з глибокими ярами та балками.
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У західній частині НПП «Голосіївський» знаходиться лісове урочище Теремки, яке з усіх боків
оточене міськими кварталами. Втім ще з довоєнних часів ця територія належить Інституту зоології
НАН України, фахівці якого не допускають тут вирубки та вивезення мертвої деревини. Тому територія урочища є зразком того, як має виглядати
ліс у природному стані. Чимало киян з нетерпінням
очікують грибного сезону, щоб піти туди.
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Невеличке урочище Бичок загальною площею 56 га
розташоване на схід від Голосіївського лісу. Урочище
становить собою ділянку заплави Дніпра. Тут збереглися ділянки заплавних дібров, які колись простягались вздовж всього русла Дніпра і які щороку затоплювались повенями. Тому в таких лісах зберігались
передусім старі дуби з непохитними кремезними
стовбурами та масивні дерева тополі чорної.
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Південна частина НПП «Голосіївський» розташована на боровій терасі Дніпра. У далекому минулому
всю цю територію намили води Дніпра, і вона виглядала піщаними дюнами. Тепер їх вкривають соснові
бори. Саме тут розміщений заказник «Лісники». На
території заказника знаходиться озеро Шапарня із
рідкісними водними видами рослин та рослинних
угруповань. Частину озера вкриває великий очеретяний масив, що дає притулок для гніздування
багатьом видам птахів. У понижених частинах цієї
частини національного парку зустрічаються рідкісні
види первоцвітів – підсніжника білосніжного та цибулі ведмежої, що занесені до Червоної книги України. Є тут і рідкісні сфагнові болота.
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Загалом список вищих судинних рослин НПП «Голосіївський» складає понад 650 видів, мохоподібних – 118 і більше 60 видів афілофороїдних грибів.
24 види вищих судинних рослин занесені до Червоної книги України, багато інших також охороняються міжнародними конвенціями або регіональним
охоронним списком м. Київ. Найбільш впізнаваними з рідкісних рослин національного парку є косарики черепитчасті, підсніжник білосніжний, лілія лісова, сон розкритий, сон лучний, латаття біле.
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СХЕМА МЕЖ НПП «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ»

ТВАРИННИЙ СВІТ
Надзвичайно цікавим та різноманітним є тваринний світ парку. На території НПП «Голосіївський»
виявлено 31 вид наземних молюсків, 190 видів комах і 181 вид хребетних тварин. З них кісткових
риб – 21, земноводних – 10, плазунів – 6 видів,
птахів – 100, ссавців – 44 види.
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Дикі закутки національного парку, куди рідко заходять люди, дають можливість вільно мешкати навіть великим тваринам – козулям, диким свиням,
лосям. Тут будують свої поселення борсуки, гніздують великі хижі птахи. Водночас, прийшовши до
Голосіївського парку імені М. Рильського взимку,
можна погодувати з рук диких птахів та білок, які
зовсім не бояться людей.
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Серед тварин Голосіївського лісу чимало рідкісних
видів. Лише до Червоної книги України занесені
35 видів. Згадати хоча б такі види, як мідянка звичайна, змієїд, підорлик великий, голуб-синяк, дятел білоспинний, рясоніжка (кутора) мала, десять
видів рідкісних кажанів, горностай, тхір лісовий,
видра. Завдяки НПП «Голосіївський» Київ є єдиною столицею Європи, де досі мешкає горностай.
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Із червонокнижних комах тут зустрічаються красотіл пахучий, жук-олень, вусач мускусний, жуксамітник, ковалик сплощений, махаон, поліксена,
мнемозина, стрічкарка тополева, стрічкарка блакитна, янус червононогий, бджола-тесляр звичайна, сколія-гігант. А рідкісна багатоніжка лептоюлюс Семенкевича. Це унікальний вид тварин, який
у світі зустрічається тільки в НПП «Голосіївський».
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МЕРТВА ДЕРЕВИНА – ЖИВИЙ ЛІС!
Мертва деревина — трухляві стовбури дерев, гілки,
залишки кореневих систем загиблих дерев. Працівники лісових господарств традиційно вважають,
що залишати мертву деревину у лісі не потрібно і
навіть «шкідливо». Тому зустріти в лісах мертву деревину можна лише на природоохоронних територіях. Мертві дерева не лише додають лісовому пейзажу мальовничості і таємничості, а й означають,
що ліс живий і багатий на біорізноманіття.
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Деревина відмерлих дерев служить місцем існування для багатьох видів грибів, лишайників, комах та інших живих організмів, які складають переважаючу кількість видів, що живуть у лісі. Для
молодих дерев і рослин нижніх ярусів лісу важливо проростати в субстраті, утвореному розкладеною деревиною. Більшість видів лісових птахів і
всі види кажанів – мешканці дупел. Без природних
дупел життя цих тварин неможливе. Чимало видів
тварин, грибів та папоротей, залежних від мертвої
деревини, є занесеними до Червоної книги.
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Мертва деревина забезпечує оселищами
більшість видів живих організмів лісу; створює лісові ґрунти, утримує вологу та затишний мікроклімат лісу. Врешті, вона утримує
в собі накопичені деревами атмосферний
вуглець, тим самим пом’якшуючи парниковий ефект та протидіючи глобальним
змінам клімату у вуглецевому балансі лісових екосистем. На території НПП «Голосіївський» в багатьох його частинах зберігається мертва деревина. Фотографії старих та
померлих дерев Голосіївського лісу нерідко
стають переможцями фотоконкурсів.

ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ
Екосистемні послуги – це всі блага і вигоди, які
населення отримує від екосистем. Природні ресурси (деревина, гриби, ягоди), очищення повітря, утворення ґрунту, формування ґрунтових
вод, прохолода в тіні дерева або навіть проста
можливість помилуватися природою, почути птахів, поплавати в річці і полежати в траві – це все
послуги, які нам надають природні екосистеми,
за які ми нікому не мусимо платити.
Кожен з трьох мільйонів киян, навіть якщо не
буває у національному парку, отримує від нього
очевидні вигоди. Але мало хто про це задумується. А оскільки платити за такі послуги не потрібно, то більшість людей не має звички їх цінувати.
Спеціально для киян ми порахували вартість деяких екосистемних послуг НПП «Голосіївський» за
методиками, які використовуються в інших країнах світу. На жаль, далеко не всі послуги можна хоча б приблизно оцінити в грошових коштах.
Зокрема, підрахувати можна, що національний
парк протягом одного року надає такі екосистемні послуги (мінімальна оцінка):
• очищення повітря – 480 млн грн;
• стабілізація ґрунту – 60 000 млн грн;
• боротьба із комахами-шкідниками – 5775 млн грн;
• запилення рослин – 6346,9 млн грн;
• можливість не їхати до найближчого нацпарку
та зекономити на транспорті – 240 млн грн;
• охолодження міста влітку, формування мікроклімату – 3816 млн грн;
• деревина (в т ч. дрова) – 40 млн грн.
Загальна вартість екосистемних послуг НПП «Голосіївський» складе щонайменше 76700 млн грн
щороку. Щодня кожен киянин безкоштовно отримує від національного парку послуг на 71 грн
(25,5 тис грн на рік). Як бачимо, зовсім не вартість деревини є найдорожчими послугами, які
надає нам ліс. Таким чином, зберігаючи природні
території у дикому стані, ми отримуємо значно
більше, ніж відбираючи від них ресурси.
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Видано в рамках проекту «Зміцнення спроможності Національного природного парку
«Голосіївський» протистояти незаконній діяльності».
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