
«Книгою тривоги і надії» називають Червону книгу. Ви вже знаєте, що Червона книга – це 
перелік рідкісних тварин, рослин, грибів, які знаходяться під загрозою зникнення, поради щодо 
їхнього примноження. 

Червона книга України — офіційний державний документ, який містить перелік рідкісних, 
вразливих і зникаючих видів тваринного і рослинного світу у межах України. Занесені до Червоної 
книги України види підлягають охороні на всій території України. 

Крім Червоної книги, для збереження живої природи створюють заповідні території – великі 
ділянки лісів, полів, луків, степів, озер на яких забороняється будь-яка діяльність людини, що завдає 
шкоди природі. Тут не можна вирубувати дерева, орати землю, осушувати водойми, зривати 
рослини, полювати на звірів та птахів, ловити рибу. Тварини живуть на волі у природних умовах, самі 
влаштовують свої житла, виводять дитинчат.  

Жодна рослина чи тварина не може вижити без свого звичного природного оточення, без 
рослин і тварин – сусідів, неживої природи. Усі вони разом складають природне середовище. Тому 
напрошується висновок: оберігати потрібно не тільки окремі рослини і тварини, а всю природу як 
одне ціле. Дикі, поки що недоторкані куточки рідного краю, називають заповідними. Заповідник – це 
ділянка землі, де охороняється вся природа: рослини, тварини, ґрунти, повітря, вода. 

На території Житомирської області розташовано два природні заповідники: Поліський 
природний заповідник та природний заповідник «Древлянський». Поліський природний заповідник 
площею 20104 га створено у 1968 році на території Овруцького і Олевського районів. 

Древлянський природний заповідник створено згідно Указу Президента України №1038/2009 
від 11 грудня 2009 року на загальній площі 30872,84 га земель державної і комунальної власності. До 
складу нового заповідника відійшла більша частина території ландшафтного заказника місцевого 
значення «Древлянський», створеного згідно з рішенням 8-ї сесії Житомирської обласної ради №191 
від 5 січня 2007 року на загальній площі 40055,6 га. Таким чином, нині до території створеного 
Древлянського природного заповідника примикає близько 10 тисяч гектарів ландшафтного заказника 
місцевого значення Древлянський. Природний заповідник «Древлянський» – природоохоронна, 
науково-дослідна установа, яка є об'єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного 
значення. Підпорядковується Міністерству екології та природних ресурсів України. 

Природний заповідник «Древлянський» знаходиться у північно-східній частині Житомирщини 
на території Народицького району. Розташований на південь і схід від смт Народичі, вздовж річки Уж 
та її правих приток – Лозниця, Ослів і Звіздаль. Природний заповідник створений з метою збереження 
лісових і водно-болотних природних комплексів Житомирського Полісся, збереження типових 
представників рослинного і тваринного світу, відтворення і збагачення лісової місцевості регіону, а 
також забезпечення охорони території, проведення наукових досліджень і спостережень, вивчення 
впливу радіації на живі організми. На цих територіях, переважно забруднених радіацією, два десятки 
років тому вплив людини був зведений до мінімуму. Тому сьогодні це — величезні лісові масиви,  
переважно соснові бори, розділені невеликими масивами колишніх сільськогосподарських угідь, 
старі перелоги, природні луки та болота. До речі, у лісах заповідника й досі тримається високий 
рівень радіоактивного за-бруднення, тому споживати гриби, ягоди, дичину та використовувати 
деревину звідти заборонено. 

Протягом 2010-2012 років формувалися органи управління і фонд заповідника. Створені 
Розсохівське, Народицьке, Мотійківське, Сухарівське природоохоронні науково-дослідні відділення 
заповідника, працівники яких стежать, щоб на заповідній території не розводили вогнищ, не 
влаштовували стоянок транспорту, а також, щоб сюди не заходили сторонні особи. Тут заборонено 
мисливство, рибальство та туризм. Але ліс на замок не зачиниш, і сюди усе ж інколи проникають не  
чисті на руку «відвідувачі» з рушницями. Нерідко охоронцям заповідних територій доводиться навіть 
ризикувати здоров’ям у протистоянні з браконьєрами. А охороняти у заповіднику є кого. 

У заповіднику мешкають лосі, козулі, олені, дикі кабани, лисиці, куниці, вовки, зайці, білки, 
бобри, нориці, їжаки, тхір лісовий, ласка. Дещо рідше зустрічаються єнотовидний собака, ондатра, 
камишовий кіт та норка американська. Всього в регіоні зареєстровано 42 види ссавців.  



 
Зустрічаються 7 видів ссавців, занесених до «Червоної книги України», з них у заповіднику 

можна зустріти широковуха європейського, вечірницю малу, зайця білого, видру річкову, норку 
європейську та горностая. Є тут навіть рись. Багаті своїми жителями й болотні угіддя. Також у 
заповіднику зареєстровано 188 видів птахів, 7 – плазунів, 11 – земноводних, 17 – риб. 18 видів птахів 
занесені до «Червоної книги України», унікальним представником є орел-карлик. 

Природна флора Древлянського природного заповідника налічує близько 800 видів рослин, 
багато з яких охороняються законом. Серед них: водяний горіх плаваючий, змієголовник Рюйша, 
сальвінія плаваюча, сон широколистий, юринея синювата, козельці українські, смілка литовська, 
гніздівка звичайна, півники сибірські, глечики жовті, латаття біле, латаття сніжно-біле. 

На території заповідника наявні досить великі заболочені ділянки. Народицький район, з 
одного боку, є досить бідним на води суходолу, проте з іншого — він входить до числа територій, які 
називають великою кліматичною надією Європи. Адже, умовно кажучи, один гектар торфового 
болота може «поглинати» за рік близько 15 тонн вуглекислого газу, що суттєво впливає на 
зменшення викидів парникових газів в атмосферу і пом’якшення наслідків змін клімату. Натомість 
осушені й деградовані торфовища самі стають джерелом викидів парникових газів (щороку – майже 
25 тонн вуглекислого газу з гектара). 

Реалізуючи на практиці пріоритетні напрямки роботи щодо збереження водно-болотних угідь, 
працівники природного заповідника «Древлянський» спрямовують свої зусилля на виявлення цінних 
боліт, на їх охорону та екологічно безпечне використання. Водночас, потребують ренатуралізації 
покинуті меліоративні системи — поля, осушені колись. Будівництво невеликих гребель (як за 
народною, так і за «технологією» бобрів) сприятиме відновленню екологічного режиму територій. 
Збереження водно-болотних угідь має міжнародне значення.  

Працівники «Древлянського» крім охорони території, науково-дослідної діяльності, проводять 
серйозну профілактичну роботу серед населення, організовують чимало різноманітних заходів та 
акцій. У школах відбуваються відкриті тематичні уроки і конкурси. На сьогодні тут триває екологічно-
освітня діяльність і проводяться екскурсії кількома екологічними маршрутами.  
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