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Науково-допоміжний бібліографічний покажчик  

            У науково-допоміжному покажчику 

зібрано матеріали з метою поширення 

інформації  про унікальні природні комплекси 

Дубенщини та важливість їхнього 

збереження .  

            Матеріал можна використовувати на 

урок біології ІІ-ІІІ курсів у розділі “Екологія” та 

“Сталий розвиток та раціональне 

природокористування”  



Заповідне урочище (лісове) в Україні. 

Розташоване в межах Дубенського району 

Рівненької області неподалік від села Бірки 

1.Ботанічні заказники 

2.Геологічні заказники 

3.Гідрологічні заказники 

4.Ентомологічні заказники 

5.Зоологічні пам’ятки природи 

6.Ботанічні пам’ятки природи  

7.Заповідні урочища 

Зміст 



 
 

        Мальовнича та різноманітна природа 

Дубенщини з безліччю річок, лісів, боліт, 

багатим рослинним і тваринним світом є 

справжнім і неповторним багатством 

Укра їни .  З  метою збереження 

ландшафтного розмаїття району існує 

природно- заповідний фонд. 

        У покажчику зібрано першоджерела, 

науково-дослідну, навчальну, довідкову 

літературу, що в комплексі розкривають 

становлення та розвиток природно-

заповідного фонду Дубенщини. 



Має неоднорідний за рослинним покривом 

лісовий масив у притерасній частині р. Ікви. Тут 

знайдено ще один вид вільхи – сіру, деревина якої 

більш щільна, ніж у клейкої, а тому цінніша. Така 

знахідка надає особливої цінності заповідній 

території. До вільхи домішуються листяні породи 

– ясен, липа, граб, а підлісок повитий диким 

хмелем. 

 



Окремі дерева чи рослини, асоціації, котрі мають 

вагоме наукове, культурне, історичне або естетичне 

значення та повний заповідний режим. 

 

Квітуча гора - ботанічний заказник місцевого 

значення в Україні. Розташований неподалік села 

Мильча. Площа 50га. Статус надано для 

збереження місць зростання степової 

рослинності. Зростають рідкісні види, зокрема 

горицвіт весняний та вовче лико пахуче. для 

збереження місць зростання степової 

рослинності. Зростають рідкісні види, зокрема 

горицвіт весняний та вовче лико пахуче. горицвіт 

весняний та вовче лико пахуче..  



Урочище «Бережани» 

Зоологічна пам`ятка природи, єдине в 

Дубенському районі насадження дуба віком 

понад 160 років з болотним підліском.  

Площа - 14 га. Діброву обрали місцем 

гніздування багато видів птахів. 

Ботанічний заказник 

місцевого значення в 

Україні. Розташований 

неподалік села Кам`яниця, в 

заплаві річки Іква. Площа 

400га. Тут відміченні 

рідкісні види рослин, 

занесені до Червоної книги 

України – осока Девелла та 

п а л ь ч а т о к о р і н н и к 

травневий. 





Розташований неподалік  села Ясенівка. Площа 
22га. Статус надано з метою збереження місць 
розмноження диких комах – джмелів, бджіл – 

запилювачів. 

         Геологічний заказник місцевого 

значення в Україні об’єкт природно-

заповідного фонду Рівненської області. 

           Розташований у межах Дубенського

(1228га), Здолбунівського(544га) та 

Острозького(483га) районів. Площа 2255га. 



Розташований неподалік села Озеряни. Площа 3 

га. Статус надано з метою збереження місць 

розмноження диких комах – джмелів, бджіл-

запилювачів. 

Природно-заповідна територія , що створюється за 

для забезпечення збереження водойм, боліт, 

водоспадів. 



Розташований у межах Дубенського району, на 

території Любомирського лісництва, площа 

534га. Заказник створений з метою  

збереження в природному стані комплексу  

листяного лісу, що має водорегулююче 

значення, його рослинного і тваринного світу, 

підтримання загального екологічного балансу 

місцевості. 

Розташований на південній околиці села Нараїв. 

Площа 27 га. Із комах , занесених до Червоної 

книги України, відмічений махаон. 



Ентомологічний заказник місцевого значення в 

Україні, розташований неподалік села Клинці. Площа 

30 га. Статус надано з метою збереження місць 

розмноження диких комах – джмелів, бджіл-

запилювачів. 


