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ОБҐРУНТУВАННЯ
*

СТВОРЕННЯ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА МІСЦЕВОГО 

ЗНАЧЕННЯ ' ВОВЧА ГОРА’’

Об'єкт знаходиться в м. Київ на території Деснянського району м. Києва і являє 

собою фрагмент вікового соснового лісу, про що свідчать окремі дуже старі екземпляри 

сосни. Даний зелений об’єкт має форму правильного прямокутника, розташованого між 

вул. Малишка та лінією метро. Дана цінна природоохоронна територія і досі не має 

природоохоронного статусу.

Площа об'єкту 8,8 га

Землекористувачем вказаної території є КП УЗН Деснянського району.

Тутешні зелені насадження розташовані на боровій терасі Дніпра і являють собою 

фрагмент охоронних насаджень Дарницького артилерійського полігону, який розпочав 

діяти на лівобережжі починаючи з 1880-х р. Завдяки цьому тут вціліли рештки природних 

ландшафтів борової тераси з віковими соснами. Одна з цих сосен віком майже 100 років з 

ініціативи нашого центру оголошена пам’яткою природи місцевого значення «Сосна 

Нестерова». Вона розташована на історичній Вовчій горі, яка фігурувала в комплексних 

військових навчаннях часів першої світової війни за участі відомого аса П. Нестерова. 

Територія об’єкту має важливе значення для збереження цілого ряду рідкісних видів 

тварин, що охороняються Бернською конвенцією. Влітку деревостани слугують 

притулком, а відкриті простори -  місцем полювання для дендрофільних кажанів: вуханя, 

вечірниці дозірної, кажана пізнього, нетопира малого, а також червонокнижного нетопира
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середземноморського. Важливе значення має ця зона для збереження дятлів. Зазначений 

зелений масив має високе рекреаційне значення для мешканців прилеглих житлових 

масивів і тому неодмінно має бути захищений від забудови. До створення даного 

заказника має бути введено мораторій на будь-які вирубки чи інші форми трансформації 

природних комплексів даного об’єкту.

У зв’язку з великим комплексним значенням цього зеленого масиву доцільно 

оголосити його ландшафтним заказником місцевого значення "ВОВЧА ГОРА ".

Координатор роботи по створенню 

об'єктів ПЗФ Київського еколого-культурного 

центру, к.б.н.
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