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ВПЛИВ РЕКРЕАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОСИСТЕМИ 
БІЛООЗЕРСЬКОГО МАСИВУ РІВНЕНСЬКОГО ПРИРОДНОГО 

ЗАПОВІДНИКА 
 
В статті проаналізовано особливості впливу рекреаційного наван-
таження на природні заповідні території. Нині збільшуються потре-
би перебування населення у природному середовищі. Метою дос-
лідження є виявлення особливостей лісових екосистем Білоозер-
ського масиву шляхом оцінки їх стійкості до рекреаційних наван-
тажень. Рекреаційна діяльність чинить прямий і непрямий вплив 
на навколишнє середовище, оскільки вона пов’язана зі збільшен-
ням числа відвідувачів, що негативно впливає на екологічні харак-
теристики природних ландшафтів. Матеріалом для публікації стали  
дані, зібрані під час польових досліджень 2018–2020 років, про кі-
лькість рекреантів, стан природних комплексів прибережної смуги 
Білого озера, лісотаксаційні матеріали. За цими даними було сфор-
мовано карту-схему розподілу ступеня стійкості прибережних 
ландшафтів рекреаційної зони Білоозерського масиву. Карта-схема 
чітко показує, що стійкі природні комплекси відсутні взагалі, при-
сутні нестійкі природні комплекси, середні по стійкості, вище сере-
днього ступеня стійкості, але майже половину території рекреацій-
ної зони займають природні комплекси, які мають ступінь стійкості 
нижче середнього. Оцінено вплив рекреаційного навантаження на 
ґрунтовий покрив та лісову підстилку. Результати дослідження по-
казали, що має місце порушення рослинного покриву на території 
прибережної смуги Білого озера. Також виявлено зміну лісової під-
стилки внаслідок витоптування. Показники біологічної активності 
ґрунтів та лісової підстилки залежно від стадії рекреаційної дигре-
сії змінюються. Наведені дані щодо розрахунку рекреаційної ємно-
сті прибережної смуги Білого озера в Рівненському природному за-
повіднику. З’ясовано, що реальне навантаження значно перевищує 
норму. Вода озера Біле має добрий, задовільний і відмінний стан. 
Оцінка впливу рекреаційного навантаження на лісові екосистеми 
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може використовуватись для регулювання і обмеження антропо-
генного впливу, що дасть змогу запобігати повній деградації при-
родних екосистем під дією рекреації. Важливим елементом збере-
ження природних екосистем названо подальший моніторинг стану 
екосистем. З метою регулювання використання рекреаційних ре-
сурсів пропонуємо регламентувати поведінку рекреантів. 
Ключові слова: рекреаційне навантаження; дигресія; екосистеми; 
заповідник; рекреаційна ємність; стійкість природних комплексів. 

 

Постановка проблеми. Швидкі темпи урбанізації і зростання 
міського населення призводить до збільшення кількості бажаючих 

відпочити на природі, що посилює навантаження на природні рекре-
аційні зони. Внаслідок цього, останнім часом, рекреацію все частіше 

розглядають як один із чинників, що призводить до множинних, а 
часом і незворотних змін у природних екосистемах [1]. Найбільший 

деструктивний вплив від рекреаційного навантаження відчувають 
лісові біоценози. Особливо вразливими є заповідні території. Тому 

забезпечення невиснажливого рекреаційного лісокористування нині є 
одним із основних завдань лісогосподарської галузі. Так, гостро стоїть 

проблема рекреаційного використання частини водного плеса та бе-
регової лінії озера Біле,  другого за величиною озера Рівненської об-

ласті. Ця територія входить до складу Рівненського природного за-
повідника, а також до складу об’єкта Смарагдової мережі UA0000023 

«Rivnenskyi Nature Reserve» та Рамсарської території UA-2281 «Біле 
озеро та болото Коза-Березина», що мають міжнародне значення [2]. 

Актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю вивчення 
наслідків впливу масового відпочинку на дану природоохоронну те-

риторію. 
Аналіз останніх досліджень. Питанням нормування рекреацій-

ного лісокористування та його впливу на природні ландшафти прис-

вячено значну кількість публікацій [1; 3; 4; 8; 11], зокрема Шлапак А. В. 
займався розробкою критеріїв рекреаційних навантажень на ланд-

шафтні комплекси природно-заповідних територій. Ліневич О. І. дос-
ліджувала вплив рекреаційного навантаження на властивості ґрун-

тів лісових екосистем національного природного парку «Сколівські 
Бескиди», зокрема зони його стаціонарної рекреації та екостежок [1; 

8]. У публікаціях Шукель І. В. частково висвітлено негативні екологі-
чні ефекти від рекреаційного лісокористування у Білоозерському ма-

сиві Рівненського природного заповідника [4]. Незважаючи на до-
сить широкий спектр досліджень рекреаційного впливу на природні 

компоненти, ця тематика недостатньо вивчена і є однією із актуаль-
них проблем діяльності природоохоронних установ, оскільки  рекре-
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аційне навантаження може змінюватись залежно від погоди, змін 
клімату, економічної ситуації в країні та інших чинників, зокрема і 

пандемії COVID-19. Тому питання визначення впливу рекреаційного 
навантаження на екосистеми Білоозерського масиву Рівненського 

природного заповідника потребує подальшого розвитку. 
Метою роботи є встановлення впливу рекреаційного наванта-

ження на лісові екосистеми Білоозерського масиву та розробка ре-
комендацій і заходів задля зменшення їх впливу.   

Для досягнення мети були окреслені завдання: визначити сту-

пінь стійкості природних комплексів рекреаційної смуги Білого озера 
до рекреаційних навантажень, визначити вплив рекреаційного на-

вантаження на екосистеми Білоозерського масиву за результатами 
біологічної активності розкладення целюлози в ґрунті, за рівнем фі-

тотоксичності ґрунту за ростовим фітотестом та зробити розрахунок 
екологічної оцінки якості води Білого озера. 

Під час проведення досліджень целюлозолітичної здатності 
ґрунту та лісової підстилки ми використовували аплікаційний метод, 

заснований на визначенні інтенсивності розкладання тканини 
(льон), який поміщається в ґрунт або під лісову підстилку на певний 

проміжок часу. Інтенсивність целюлозолітичної активності ґрунту ви-
значали за відсотком втрати частини лляної тканини, що була роз-

міщена горизонтально на поверхні лісової підстилки і покрита шаром 
тієї ж підстилки за типовою методикою [5]. Біотестування ґрунтів ре-

креаційної смуги проводили за методикою ростового фітотесту [6]. 
Розрахунок екологічної оцінки якості води проведено згідно з «Ме-

тодикою екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними 
категоріями» [7] з обчисленням інтегрального екологічного індексу 

(ІЕ). 

Виклад основного матеріалу. Матеріалом для публікації стали 

результати польових досліджень Білоозерського масиву та моніто-

рингу поверхневих вод Білого озера упродовж 2020 року, лісотакса-

ційні матеріали тощо. 

Рівненський природний заповідник розташований на півночі 

Рівненської області і його територія складається з чотирьох окремих 

масивів: «Білоозерський», «Перебродівський», «Сира Погоня», «Со-

мине». Прибережна смуга Білого озера Рівненського природного за-

повідника володіє високим рекреаційним потенціалом і приваблює 

велику кількість неорганізованих туристів з наметами, що зумовлено 

цілющими властивостями вод озера, сприятливими природними 

умовами, мальовничістю прибережних ландшафтів. Варто зазначити, 

що від Білого озера на відстані 26 км знаходиться районний центр − 

м. Вараш, чисельність населення якого складає більше 42 тис. лю-
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дей, що теж сприяє інтенсивному рекреаційному використанню уз-

бережжя озера в літній сезон. Доречно згадати, що для оздоровлен-

ня працівників Рівненської АЕС функціонує РОК «Біле озеро», розра-

хований на 508 ліжко-місць, на базі якого щороку відпочиває до 

7 тис. людей. Крім реабілітаційно-оздоровчого комплексу, навколо 

озера розміщені приватні туристичні кемпінги, зокрема база «Холо-

док».   

Спірним та неврегульованим питанням рекреаційного лісоко-

ристування на даній території є той факт, що Білоозерський масив є 

заповідним, з якого штучно вилучили територію довжиною 4,5 км і 

шириною по 50 м на березі озера Біле та воді (22 га суші та 22 га ак-

ваторії) з метою забезпечення доступу рекреантів [4; 11, проте над-

мірні рекреаційні навантаження призводять до дигресії природних 

комплексів. 

Загальновідомо, що однією з причин деградації природних еко-

систем є надмірне рекреаційне навантаження на ґрунтовий покрив, 

що має більш виражений характер у межах стежок, маршрутів (лі-

нійний тип рекреаційного навантаження) або ж у місцях коротко- та 

довготривалого відпочинку – стаціонарна форма рекреації (площин-

ний тип) [8].  

Деревостій страждає від рекреаційного впливу найменше, од-

нак внаслідок надмірного ущільнення ґрунтів, значних та тривалих 

навантажень, починається зниження приросту дерев за висотою та 

діаметром. Ступінь стійкості деревостою збільшується із віком: моло-

ді дерева є більш вразливими, старі – більш стійкими, однак перехід 

від нормального росту до уповільненого перед засиханням дерева 

під впливом рекреації відбувається дуже різко. Різні фітоценози та 

їхні окремі компоненти характеризуються різною стійкістю до дії ре-

креаційного навантаження. Міра стійкості знижується за типами ро-

слинності – степова, лісова, лучна, болотна; за ярусами – деревний, 

чагарниковий, трав’яний, моховий, лишайниковий [9].  

Використовуючи дані лісотаксаційних матеріалів Білоозерської 

ділянки, ми визначили ступінь стійкості природних комплексів рек-

реаційної зони [10; 11]. За цими даними було сформовано карту-

схему розподілу ступеня стійкості прибережних ландшафтів рекреа-

ційної зони Білоозерського масиву (рисунок). Карта-схема чітко по-

казує, що стійкі природні комплекси відсутні взагалі, присутні не-

стійкі природні комплекси, середні по стійкості, вище середнього 

ступеня стійкості, але майже половину території рекреаційної зони 

займають природні комплекси, які мають ступінь стійкості нижче се-

реднього. 
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Рисунок. Карта-схема розподілу ступеня стійкості прибережних ландшафтів 

 

Варто зазначити, що розміщення наметових таборів на прибе-

режних ділянках для неорганізованого відпочинку у межах природ-

но-заповідного фонду нормується лише для 1–3 ступенів рекреацій-

ної дигресії та 1–3 ступенів стійкості природних комплексів. Тобто, 

для ландшафтів з низьким ступенем стійкості (4 та 5) та високим сту-

пенем рекреаційної дигресії (4 та 5) розміщення наметів не дозволя-

ється взагалі [10; 11]. 

Упродовж 2018 року нами були проведені дослідження з ви-

значення рекреаційних навантажень та рекреаційної ємності прибе-

режної смуги озера Біле. Згідно з отриманими результатами, рекре-

аційна ємність становить 2074 людини за сезон, а реальне наванта-

ження іноді досягає 3364 людини в день, що значно перевищує нор-

му [11]. Невеликий показник рекреаційної ємності Білого озера по-

яснюється низьким ступенем стійкості природних комплексів, висо-

ким ступенем рекреаційної дигресії та малою площею рекреаційної 

зони. 

Зі зростанням рекреаційного впливу на лісові ділянки відбува-

ється зрідження насадження та зниження його продуктивності. В 

травостої типові лісові види спочатку замінюються видами галявин 

та узлісь, а потім поступово починають домінувати лучні та синант-

ропні види [9].  

Загальновідомо, що внаслідок рекреаційного навантаження в 

лісових екосистемах, насамперед руйнується та пошкоджується лі-

сова підстилка. В результаті чого формується стежкова мережа, що 
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призводить до деградації природних екосистем.  

Ущільнена поверхня ґрунту є непридатною для зростання типо-

вих для цієї місцевості видів рослин і тому на їхньому місці заселя-

ються витриваліші до витоптування та механічного пошкодження 

рослини. Під впливом витоптування зменшуються запаси та потуж-

ність лісової підстилки. На початкових стадіях рекреаційної дигресії 

лісова підстилка пошкоджується та спресовується, а її запаси та по-

тужність зменшуються майже у два рази в порівнянні з контролем. 

На останніх стадіях рекреаційної дигресії фіксується значне її подрі-

бнення, або ж практична відсутність [1; 8].  

Целюлозолітична активність ґрунтів є репрезентативним пока-

зником для проведення моніторингових досліджень із визначення 

екологічного стану ґрунтів. Визначення целюлозолітичної властивос-

ті ґрунту методом аплікацій дає можливість прослідкувати стан жи-

вої складової ґрунту та лісової підстилки, яка зазнає антропогенного 

впливу, у тому числі, внаслідок рекреаційної діяльності. 

Упродовж 2020 року під час рекреаційного періоду не було від-

мічено великої кількості рекреантів внаслідок карантинних обме-

жень. Проте нами на моніторингових ділянках був закладений дослід 

на визначення целюлозолітичної активності лісової підстилки та ві-

дібрано зразки ґрунту для визначення фітотоксичного ефекту за рос-

товим тестом у межах рекреаційної прибережної смуги Білого озера, 

а також за межами рекреаційної зони. Моніторингові ділянки було 

обрано з урахуванням того, що навіть за карантинних обмежень і за-

борони відпочинку, на даних ділянках були припарковані автівки та 

стояли намети рекреантів. 

Досліди закладали у  трикратній повторюваності, для ростового 

фітотесту використовували насіння редису. Варто зауважити, що 

енергія проростання насінин була високою в усіх пробах, а от серед-

ня довжина корінців була різною.  Враховуючи той факт, що довжина 

корінців була більш репрезентативною, тому визначення фітотокси-

чного ефекту здійснювалось за значенням довжини корінців.  

Отримані результати показали  рівень токсичності високий та 

вище середнього на ділянках з інтенсивним рекреаційним наванта-

женням, які й упродовж минулорічних сезонів були переповнені лю-

дьми, наметами та транспортом. Середній відмічався на ділянках, де 

важко розмістити транспорт.  

Щодо інтенсивності розкладання целюлози, то результати дос-

лідження показали  більшу інтенсивність розкладання целюлози у 

ґрунтах, слабо порушених рекреаційною діяльністю. Так, на ділян-

ках, де значний антропогенний вплив (місця для паркування авто-
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мобілів і встановлення наметів), показники целюлозної активності 

коливаються від слабкої (18%) до середньої (44%), а за межами рек-

реаційної смуги інтенсивність розкладання целюлози сильна (70%) і 

дуже сильна (92%). 

Отже, рекреаційна прибережна смуга Білого озера зазнає понад-

нормовий влив відпочиваючих, що сприяє зниженню біологічних харак-

теристик ґрунту та відбувається деградація ландшафтів. Тому необхідно 

обмежити доступ транспорту на окремі ділянки і регулювати кількість 

туристів, а також слідкувати за дотриманням режиму охорони і правил 

поведінки. 

У серпні 2020 року проводився моніторинг поверхневих вод 

озера Біле Рівненського природного заповідника. За результатами 

хімічного аналізу був встановлений клас та категорія якості води 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Хімічний аналіз поверхневих вод о. Біле 
(відбір 28.08.2020 р.) 

 Назва 

показни-

ка 

Од. вим. 

Результат вимірювання 
Методика вико-

нання вимірювань 
зна-

чення 

кате-

горія 

клас 

1 2 3 7 8 9 10 

1. Сухий 

залишок 
мг/дм3 90,5 1 І 

МВВ № 081/12-

0109-03 

2. 
Хлориди мг/дм3 5,7 1 І 

МВВ № 081/12-

0644-09 

3. Сульфати мг/дм3 6,7 1 І КНД 211.1.4.026-95 

4. 
рН Од. рН 7,15 1 І ДСТУ 4077:2001 

5. 
БСК5 мгО2/дм3 12,6 7 V КНД 211.1.4.024-95 

6. 
Амоній мг/дм3 0,31 3 ІІ 

МВВ 081/12-0106-

03 

7. 
Нітрити мг/дм3 0,091 5 ІІІ КНД 211.1.4.023-95 

8. 
Нітрати мг/дм3 1,3 2 ІІ 

МВВ 081/12-0651-

09 

9. 
Фосфати мг/дм3 0,16 4 ІІІ 

МВВ 081/12-0005-

01 
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продовження табл. 1 

10. Окислю-
ваність 
перман-
ганатна 

мгО/дм3 19,2 6 IV 
МВВ 081/12-0016-

01 

11. Завислі 
речовини 

мг/дм3 8,0 2 ІІ 
КНД 211.1.4.039-

95 

12. 
Мідь мг/дм3 0 1 І 

КНД 211.1.4.035-
95 

13. 
Цинк мг/дм3 0 1 І 

МВВ 081/12-0173-
05 

14. Залізо 
загальне 

мг/дм 3 0,85 5 ІІІ 
МВВ№ 081/12-

175-05 

15. Марга-
нець 

мг/дм3 0 1 І 
МВВ № 081/12-

0644-09 
 

Екологічна оцінка якості поверхневих вод озера Біле Рівненсь-
кого природного заповідника виконана за трьома блоками показни-
ків: сольовий склад, трофо-сапробіологічні і специфічні показники 
токсичної дії (табл. 2). 

Таблиця 2 
Екологічна оцінка якості води згідно з екологічною класифікацією 

Серед-
нє зна-
чення 
блоко-
вих ін-
дексів 

Суб-
кате-
горія 
якості 
води 

Стан 
(за кате-
горією) 

Ступінь 
чистоти  
(за кате-
горією) 

Клас 
якості 
води 

Стан  
(за  

класом) 

Ступінь  
чистоти 

(за класом) 

о. Біле 

Сольовий блок І1 

1,0 1 відмін-
ний 

дуже 
чиста 

І відмін-
ний 

дуже чиста 

Трофо-сапробіологічний блок І2 

3,8 4 
задові-
льний 

слабко за-
бруднена 

ІІІ 
задові-
льний 

забруднена 

Специфічні речовини токсичної дії І3 

2,0 2 дуже 
добрий 

чиста ІІ добрий чиста 

Об’єднана екологічна оцінка Іе 

2,3 2(3) дуже 
добрий 

чиста ІІ добрий чиста 
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Отже, за різними блоками вода озера Біле має добрий, задові-
льний і відмінний стан. 

Висновки. Отже, рекреаційна прибережна смуга Білого озера  

зазнає понаднормовий влив відпочиваючих, що негативно впливає 

на лісові екосистеми Білоозерського масиву. Пропонуємо використо-

вувати такі методи регулювання використання рекреаційних ресур-

сів, як регламентація поведінки рекреантів (заборона найбільш шкі-

дливих видів діяльності) і періодичне вилучення з експлуатації пев-

них ділянок. Зокрема, варто обмежити доступ рекреантів до ділянок 

із нестійкими природними комплексами. Важливим елементом збе-

реження природних екосистем є подальший моніторинг стану екоси-

стем. 
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INFLUENCE OF RECREATION LOAD ON THE BILE LAKE  
ECOSYSTEMS IN THE RIVNE NATURE RESERVE 

 

The article analyzes the features of the influence of the recreational 
load on the natural protected areas. The needs in the natural 
environment are increasing at the present time. It is necessary for 
predicting the dynamics of recreational ecosystems for ensuring 
sustainable development. The purpose of the study is to identify the 
features of forestry ecosystems by evaluating their resistance to 
recreational effects. Recreation activities have a direct and indirect 
impact on the natural environment, as it relates to the growth in the 
number of visitors that can affect ecological integrity.  We used field 
observation in 2018–2020 to collect research data on the number of 
recreation, the characteristic of the natural complexes of the Bile Lake 
coastal strip, characteristic of the forest and more. According to these 
data, a map-scheme of distribution of the degree of stability of the 
coastal landscapes of the recreational zone of the Bile Lake 
ecosystems was formed. This map-scheme shows that there are no 
stable natural complexes at all, there are unstable natural complexes, 
average in stability, above the average degree of stability, but almost 
half of the recreation area is occupied by natural complexes that have 
a degree of stability below average. The impact of recreation load on 
the soil and forest litter was also evaluated. The study revealed that 
the changes in the basic parameters of the forest litter are caused by 
ground trampling. Depending on the stage of recreational digression, 
the indicators of biological activity of soils and forest litter decrease. 
The data on the calculation of the recreational capacity of the coastal 
strip of the Bile Lake in the Rivne Nature Reserve are presented. The 
real recreation load is significantly higher than normal. The water of 
Bile Lake has a good, satisfactory and excellent condition according to 
various characteristics. Assessment of the impact of the recreational 
load on forest ecosystems can be used to regulate and limit 
anthropogenic impact, which, in turn, will prevent the complete 
degradation of natural ecosystems under the influence of recreation. 
Further monitoring of the state of ecosystems was named as an 
important element of the preservation of natural ecosystems. In order 
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to regulate the use of recreational resources, we propose to regulate 
the behavior of recreants. 
The evaluation of impact of recreation load on the forestry 
ecosystems could be used for regulation and restriction of excessive 
recreation activity in order to saving natural ecosystems from total 
degradation. Further monitoring of ecosystems condition is 
considered as an important element of natural ecosystems 
conservations. In order to regulate the use of recreational resources, 
we propose to regulate the behavior of recreants. 
Keywords: recreational load; digression; ecosystems; nature reserve; 
recreational capacity; stability of natural complexes.  
___________________________________________________________ 
 
Гопчак И. В., к.геогр.н., доцент, Яковишина М. С., ст. преподаватель 
(Национальный университет водного хозяйства и  

природопользования, г. Ровно) 

 

ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА ЭКОСИСТЕМЫ  
БЕЛООЗЕРСКОГО МАССИВА РОВЕНСКОГО  

ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА 
 
В статье проанализированы особенности влияния рекреационной 
нагрузки на природные заповедные территории. В нынешнее вре-
мя увеличиваются потребности пребывания населения в естест-
венной среде. Целью исследования является выявление измене-
ний лесных экосистем Белоозерского массива путем оценки их 
устойчивости к рекреационным нагрузкам. Рекреационная деяте-
льность оказывает прямое и косвенное влияние на окружающую 
среду, поскольку она связана с увеличением числа посетителей, 
негативно влияет на экологические характеристики природных 
ландшафтов. Материалом для публикации послужили данные, со-
бранные во время полевых исследований 2018–2020 годов о коли-
честве рекреантов, состояние природных комплексов прибрежной 
полосы Белого озера, характеристика леса. По этим данным было 
сформировано карту-схему распределения степени устойчивости 
прибрежных ландшафтов рекреационной зоны Белоозерского мас-
сива. Данная карта-схема четко показывает, что устойчивые при-
родные комплексы отсутствуют вообще, присутствуют неустойчи-
вые природные комплексы, средние по стойкости, выше средней 
степени устойчивости, но почти половину территории рекреацион-
ной зоны занимают природные комплексы, имеющие степень 
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устойчивости ниже среднего. Оценено влияние рекреационной на-
грузки на почвенный покров и лесную подстилку. Результаты исс-
ледования показали, что имеет место нарушение растительного 
покрова на территории прибрежной полосы Белого озера. Также 
выявлено изменение лесной подстилки в результате вытаптыва-
ния. Показатели биологической активности почв и лесной подстил-
ки меняются в зависимости от стадии рекреационной дигрессии. 
Приведены данные по расчету рекреационной емкости прибреж-
ной полосы Белого озера в Ровенском природном заповеднике. 
Выяснено, что реальная нагрузка значительно превышает норму. 
Вода озера Белое имеет по разным характеристикам хорошее, удо-
влетворительное и отличное состояние. Оценка влияния рекреаци-
онной нагрузки на лесные экосистемы может использоваться для 
регулирования и ограничения антропогенного воздействия, что, в 
свою очередь, позволит предотвращать полную деградацию при-
родных экосистем под действием рекреации. Важным элементом 
сохранения природных экосистем назван дальнейший мониторинг 
состояния экосистем. С целью регулирования использования рек-
реационных ресурсов предлагаем регламентировать поведение 
рекреантов. 
Ключевые слова: рекреационная нагрузка; дигрессия; экосистемы; 
заповедник; рекреационная емкость; устойчивость природных 
комплексов. 
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