
Цінність 
природних територій 
Житомирської області

Збережіть красу Житомирщини для 
наступних поколінь!

Мальовничість Житомирського Полісся важко 
передати словами, тому важливо, щоб наші 
нащадки мали змогу особисто впевнитися у 
надзвичайній красі цього краю. Для цього 
необхідно дбати про нього й захищати вразливі 
природні екосистеми від руйнівної діяльності 
людини. Потрібно усвідомлювати нашу 
відповідальність за стан довкілля і запобігати його 
деградації, зокрема:

1) утримуватися від самовільного вирубування 
дерев, особливо тих, які є місцем гніздівлі 
тварин або птахів;

2) не випалювати траву та стерню на полях для 
запобігання виникненню лісових і торф'яних 
пожеж. Лише влітку 2015 року відбулося 
більше пожеж, ніж за весь рік, у тому числі 
горіли ліси на радіоактивно забруднених 
територіях;

3) під час збирання наземних частин лікарських 
трав обов'язково залишати коріння, а 
збираючи гриби – не руйнувати грибницю;

4) використовувати безфосфатні мийні засоби 
для запобігання забрудненню водних об'єктів. 
Пам'ятайте про кругообіг води у природі – 
забруднена вода так чи інакше знову 
потрапить до вашого колодязя;

5) не викидати побутове сміття у непризначені 
для цього місця. Зверніться до органів 
місцевого самоврядування з вимогою 
встановити баки для роздільного збирання 
відходів. Скло, пластик та макулатуру можна 
продавати та компенсувати витрати на 
вивезення сміття.

Наслідки незаконного видобування 
бурштину 

У Житомирській області досить поширеним є 
незаконне видобування бурштину, що зумовлює 
перетворення поліських лісів на піщані пустелі. 
Зазвичай цим займається місцеве населення, яке 
продає «сонячний камінь» перекупникам за 
безцінь, при цьому ризикуючи своїм життям у 
процесі його видобування. Крім хвилинного 
прибутку, ця діяльність призводить до тотального 
винищення цінних лісових територій. Поліські ліси 
виконують важливу функцію перенесення вологих 
континентальних повітряних мас на південь і схід 
України. Тому ці ліси є важливими не тільки для 
мешканців Полісся, а й для всієї України. 

Серед екологічних наслідків помпового методу 
видобутку бурштину - знищення кореневої системи 
дерев, заболочення території, деградація ґрунтів, 
знищення родючого шару, зміна рівня ґрунтових 
вод та балансу вологи в ґрунті.

Empowered lives.
Resilient na�ons.

Буклет розроблено та надруковано в рамках проекту 
«Рекультивація земель, порушених внаслідок 

незаконного видобування корисних копалин на 
цінних природних територіях» Програми малих 

грантів ПРООН-ГЕФ www.sgpinfo.org.ua

Місце незаконного видобування бурштину 
(Олевський район, Житомирська область)

Програма малих грантів (ПМГ) ПРООН-ГЕФ заснована у 1992 під 
час Саміту Землі в Ріо-де- Жанейро. ПМГ демонструє сутність сталого 
розвитку. Наразі програма впроваджується у більше ніж 125 країнах 
світу і надала більше ніж 14 500 грантів. ПМГ підтримує проекти 
неурядових організацій та громад, демонструючи, що діяльність 
громади може бути добре збалансованою між потребами людини 
та екологічними викликами.

Друк: ТОВ "ВКП "СТ-Друк"". Наклад 5000 прим.



Житомирщина – перлина Полісся

Житомирська область розташована в двох 
природно-кліматичних зонах – Поліссі й Лісостепу, 
тому на цій території можна побачити і ліси, і болота, 
і широкі степи. Багатогранна краса цього краю 
вражає навіть досвідчених мандрівників, адже 
природні чудеса Житомирщини є різноманітними та 
неповторними.

ЛІСИ є основним багатством регіону. Вони 
займають 35% території області, домінуючими 
породами в них є сосна, береза, дуб, вільха. Це один 
із найбагатших у флористичному відношенні 
осередків фіторізноманіття в рівнинній частині 
України. 

У Житомирській області є багато рідкісних 
рослин, які занесено до Червоної книги України, 

зокрема: булатка червона 
(Cephalanthera rubra), гудіє-
ра повзуча (Goodyera 
repens), змієголовник 
Рюйша (Dracocephalum 
ruyschiana), лілія лісова 
(Lilium martagon), півники 
сибірські (Iris sibirica), 
рябчик шаховий (Fri�llaria 
meleagris) та ін.

Серед рідкісних рослин 

на особливу увагу заслуговують реліктові види, 
серед яких – верби лапландська (Salix lapponum) і 
чорнична (Salix myr�lloides), рододендрон жовтий 
(Rhododendron luteum), шолудивник королівський 
(Pedicularis sceptrum-carolinum), плаваючий водя-
ний горіх (Trapa natans L.).

Фауна Житомирської 
області є не менш різнома-
нітною. У лісах водяться лосі, 
дикі кабани, вовки, козулі, 
лисиці, трапляється рись, 
занесена до Червоної книги 
України (Lynx lynx). Велику 
цінність становлять колонії 
диких бобрів, адже їхні загати 
відіграють значну роль у 
гідрологічному режимі невеликих річок та каналів. 

Наприклад, на одному з 
каналів Жолобницької  
осушувальної системи 
така загата сприяла 
відновленню  справж-
нього болота.
ПЕРЛИНОЮ ландшафт-
них рекреаційних ресу-

рсів Житомирського Полісся є Словечансько-
Овруцький кряж у ценральній частині Овруцького 
району Житомирської області.

Він утворений в основному пісковиками, 
рожевими й червоними кварцитами. На 
Словечансько-Овруцькому кряжі є родовище 
рідкісного вогнестійкого 
мінералу пірофілліту. У 
давні часи древляни 
виготовляли з нього 
прикраси, пізніше його 
стали використовувати у 
виробництві ліхтарів для 
маяків.

СПРАВЖНІМ природним дивом є оповитий 
легендами геологічний заказник «Кам'яне село». 
Цей «український Стоунхедж» знаходиться 
неподалік від села Рудня Замисловицька. 
Особливістю заказника є численні валуни різної 
форми, якої вони набули в процесі тисячолітньої 
ерозії під впливом атмосферних явищ. 

Цікавою особливістю заказника є сліди на 
поверхні каменів — один велетенський, ніби від 
босої ноги, і кілька менших, схожих на сліди 
звичайної людини. Існує повір’я, що камінь з 
великим відбитком ступні має особливу силу, і той, 
хто ступить у нього, набереться здоров’я.

У геологічному заказнику збереглися 
непорушені ліси, які мають величезну природну 
цінність. Але, на жаль, ця територія страждає від 
незаконного видобування бурштину, і частина лісів 
вже ніколи не набуде первинного стану.

Лілія лісова

Вовк

Боброва загата

Словечансько-Овруцький кряж

Геологічний заказник «Кам'яне село»


