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ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ
УДК 502.7
В.В. ПРОРОЧУК, Ю.П. СТЕФУРАК
Національний природний парк «Гуцульщина»

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ГУЦУЛЬЩИНА» - 10 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
Зроблено аналіз результатів діяльності Національного природного парку «Гуцульщина» за 10 років.
Показана його роль в соціально-економічному відродженні Косівщини. Окреслено окремі проблемні питання.

Національний природний парк Гуцульщина, інвентаризація, флора, фауна, рекреація,
екологічна освіта. Фундаментальною основою досягнення збалансованого (сталого) розвитку різних
країн є забезпечення раціонального природокористування, збереження та відтворення природного
біорозмаїття.
Програмні документи всесвітніх самітів у Ріо-де-Женейро (1992, 1997), Йоганенсбурзі (2002),
Київської та Белградської конференції «Довкілля для Європи» (2003, 2007), а також міжнародних
екологічних форумів «Довкілля для України» (2010-2012) наголошують, що незбалансоване і
неефективне використання природних ресурсів може стати рушійним чинником виникнення
серйозних соціально-економічних проблем.
Прогресуючий антропогенний вплив на навколишнє середовище Карпатського регіону України
зумовив негативні зміни в його структурі, особливо лісових екосистем: погіршуються видове
різноманіття, санітарний стан, знижується їх продуктивність тощо, що в підсумку веде до деградації
лісів, ускладнення екологічної ситуації. Врахування цього при розробці еколого-економічних основ
сталого розвитку Карпатського регіону особливо необхідне в наш час.
Одним із стратегічних напрямків розвитку Карпатського регіону є пріоритетне освоєння його
туристичного і рекреаційного потенціалу, тому природокористування тут повинно бути особливо
продуманим, екологозваженим.
Великі надії покладалися на ратифіковану Верховною Радою України в 2004 році Рамкову
Конвенцію про охорону та сталий розвиток Карпат, головною метою якої є втілення екологічнозбалансованої політики та організація співпраці щодо охорони та невиснажливого використання
Карпат. Варто зауважити, що значна робота з цього приводу проводиться на державному рівні,
особливо в плані збільшення площ природоохоронних територій, міжнародної співпраці тощо, однак
у багатьох випадках закони та урядові рішення стосовно карпатської проблематики просто не
виконуються, ігноруються рекомендації наукових та громадських організацій.
Основною причиною економічної нестабільності на Косівщині в період формування ринкових
відносин на селі, є відсутність комплексного підходу при реформуванні аграрного сектору,
неврегульованість та недосконалість законодавства в області природокористування, соціальноекономічні фактори, які на тлі системної кризи національної економіки призвели до занепаду
традиційних форм господарювання, масового безробіття. В пошуках джерел для існування населення
вимушене емігрувати, або вдаватися до екстенсивного, часто протиправного наднормативного
використання природних ресурсів, в тому числі надмірного вирубування лісів. Необґрунтовано
великі планові (законні) лісозаготівлі, а також незаконні та самовільні рубання завдали непоправної
шкоди лісовим екосистемам [35].
Одну із значних загроз для довкілля, також створило занедбання землі, оскільки традиційні гірські
луки, які були багатими на біорізноманіття почали заростати чагарниками. Надзвичайно низьке
використання високогірних пасовищ призводить до їх заміни лісовими угрупованнями, що в свою
чергу веде до деградації значної частини цієї унікальної екосистеми [17]. Нераціональне
використання
земель
сільськогосподарського
призначення,
недостатність
проведення
природоохоронних та агротехнічних заходів у землекористуванні призвели до зниження родючості
ґрунтів, погіршення фітосанітарної ситуації в регіоні (збільшились забур‘яненість угідь, поширились
агресивні види, а також хвороби та шкідники сільськогосподарських культур), посилення ерозії
ґрунтів.
Саме такий стан справ стурбував відомих науковців, депутатів рад різних рівнів та громадськість
Косівщини, які порушили на першій міжнародній конференції „Проблеми розвитку Гуцульщини‖, що
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проходила в рамках Міжнародного гуцульського фестивалю (м. Косів, 1993р.), питання про
створення на її території Національного природного парку (НПП).
НПП «Гуцульщина» створено відповідно до Указу Президента України від 14 травня 2002р., який
є природоохоронною, рекреаційною, науково-дослідною установою загальнодержавного значення.
Основними завданнями Парку є збереження цінних природних комплексів, проведення науководослідної роботи, створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів
рекреаційної діяльності, проведення екологоосвітньої роботи. Діяльність НПП «Гуцульщина»
координує науково-технічна рада, яка складається з 25 осіб. До неї входять 15 докторів і кандидатів
наук, а також представники органів місцевої влади та самоврядування, державних органів у галузі
охорони довкілля, громадських екологічних та культурних організацій. Роботу Парку, регламентує
«Проект організації території НПП «Гуцульщина» охорони, відтворення та рекреаційного
використання його природних комплексів» (наказ Мінприроди України №440 від 05.10.2010р.) - це
менеджмент-план, яким передбачено його основні засади, напрямки роботи, поточні та перспективні
плани тощо [24].
Загальна площа Парку складає 32271 га, в тому числі 7606га земель надані парку в постійне
користування, та 24665га земель включені до його складу без вилучення у землекористувачів.
Парк розташований в мальовничій лісистій частині Покутсько-Буковинських Карпат, яка є чи не
найцікавішим регіоном України, де найвиразніше і найповніше збереглися прадавні самобутні
ремесла, промисли, традиції, звичаї унікального етносу гуцулів. Ця територія відзначається великою
історико-культурною цінністю, своєрідністю геологічної будови, рельєфу, флори і фауни, багатством
і розмаїттям рекреаційних ресурсів.
Ландшафтна неоднорідність та строкатість ґрунтово-кліматичних умов, зумовлених своєрідним
фізико-географічним положенням Парку, визначило значну флористичну та фауністичну
гетерогенність. Найважливіше екологічне і середовищетвірне значення мають судинні рослини
лісових та лучних формацій.
Близько 95% території НПП «Гуцульщина» вкрито лісами. Найбільшу частку за площею займають
листяні ліси 65%, на хвойні припадає 35 % його території. Основними лісоутворюючими породами є
бук, ялина, ялиця, дуб рідше граб, береза, осика в заболочених місцях та долинах річок вільха чорна
та сіра, ясен звичайний. Всього нараховується 29 переважаючих в лісах деревних порід. По віковій
структурі найбільшу площу (майже 54%) займають середньовікові насадження, стиглі та перестійні
ліси становлять лише близько 6%, молодняки займають 29% площі, а пристигаючі деревостани 11%
[16,23,46].
Все це є наслідком того, що на Косівщині проводилось інтенсивне ведення лісового господарства,
як в повоєнні роки так і неконтрольоване, варварське вирубування лісів в 90-ті роки, про що свідчить
значна площа молодняків та середньовікових насаджень. Стиглі і перестійні ліси, а також ділянки
пралісів та корінних букових і смерекових лісів залишились лише в важкодоступних місцях НПП
«Гуцульщина». Науковцями Парку в 2003 році обстежено та описано два праліси – буковий та
смерековий [9]. Вони мають винятково важливе екологічне, науково-практичне, пізнавальне значення
i є еталонами живої природи, сприятливим середовищем для збереження популяцій рідкісних та
зникаючих видів флори і фауни, можуть бути зручними та довготривалими моделями досліджень
змін клімату, рослинності тощо.
НПП «Гуцульщина» спільно з УкрНДІгірліс в 2003 році започатковано формування локальної
мережі моніторингу І-го рівня, що дало можливість закласти 15 ППС, а з 2007 року – ІІ-го рівня, яка
базується на мережі постійних пробних площ, закладених в основних типах лісу корінних
деревостанів. Щорічні обстеження цих об‘єктів, відповідно до методики, дають конкретні
характеристики стану лісів [20, 27, 47]. Динаміка лісокористування з часу створення на території
Косівського району НПП «Гуцульщина» (2003 - 2011 роки) свідчить про зменшення об‘єму рубок.
Травянисті екотопи представлені лісовими галявинами, гірськими луками, полонинами, більшість
з них не належить до території Парку, але є предметом наукових досліджень і розроблення
природоохоронних рекомендацій. Адже ліси, сільськогосподарські угіддя (луки, пасовища, сіножаті,
населені пункти) творять єдиний природний комплекс [41].
Першочерговим завданням нашої природоохоронної установи є проведення інвентаризації
біорізноманіття та розроблення, на основі аналізу стану популяцій раритетних видів, заходів зі
збереження та відтворення їх у природних ландшафтах.
Відповідно до завдань, напрямків діяльності, програми Літопису природи та плану науковотехнічних заходів силами науковців Парку спільно з фахівцями Київського національного
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університету ім. Т.Шевченка, Львівського національного університету ім. І.Франка, Чернівецького
національного університету ім. Ю.Федьковича, Інституту ботаніки, Інституту екології Карпат,
Державного природознавчого музею НАН України, Державного НДІ «Гірліс», Донецького
національного університету (кафедра зоології), Івано-Франківського НДІ АПВ УААН, Львівської
державної лісовпорядної експедиції та інших науково-дослідних установ проведено комплекс
досліджень, результати яких увійшли до 9-ти томів «Літопису природи».
Однією з найважливіших характеристик природоохоронних обєктів є наявність видів занесених
до созологічних списків різного рівня – міжнародних, національних та регіональних (табл.1).
Таблиця 1. Динаміка інвентаризації біорозмаїття НПП «Гуцульщина»
2004
рік

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
рік рік рік
рік рік рік рік

804

1042 1113 1175 1526 1527 1682 1724

Загальна кількість видів флори на території
регіону, од.
Види флори, занесені до Червоної книги України
Види флори, занесені до Регіонального червоного
списку
Рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги
України,
Види флори, занесені до додатків Конвен-ції про
міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори,
що перебувають під загро-зою зникнення (CITES),
од.
Загальна чисельність видів фауни , од.
Види фауни, занесені до Червоної книги України,
од.
Види фауни, занесені до додатків Конвен-ції про
охорону дикої флори і фауни і при-родних
середовищ існування в Європі (Бернської
конвенції), од.
Види, занесені до додатків Конвенції про
збереження мігруючих видів диких тварин
(Боннської конвенції, CMS), од.
Види, що охороняються відповідно до Угоди про
збереження афро-євразійських мігруючих водноболотних птахів (AEWA), од.
Види, що охороняються відповідно до Угоди про
збереження кажанів в Європі (EUROBATS), од.
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44

49

51

55

58

62

66

7

7

7

29

28

38

38

38

9

12

14

14

14

14

14

14

21

21

25

26

26

26

26

26

394

706

825

872

999

38

62

64

68

68

83

85

85

184

184

193

221

221

221

237

237

42

42

42

65

65

65

69

69

2

2

3

5

12

16

15

14

3

5

5

5

6

6

6

6

1320 1331 1339

Проведені дослідження свідчать, що серед установ ПЗФ Заходу України за чисельністю видів
флори та фауни, які занесені до Червоної книги України, міжнародних списків, наявністю реліктів та
ендеміків НПП «Гуцульщина» поступається лише Карпатському біосферному заповіднику та
Карпатському Національному природному парку в яких більші території і високогірні масиви, що
відзначаються багатшим біорізноманіттям [12].
За попередніми даними, станом на 01.01. 2012 р., флора НПП «Гуцульщина» налічує 1724 види, в
тому числі 876 видів судині рослини, 234 – мохоподібні, 302 – макроміцети, 242 – лишайники, 66
видів рослин занесено до червоної книги України (табл. 2).
Таблиця 2. Флора НПП «Гуцульщина»
Систематичні групи рослин

Кількість видів

ЧКУ

829
10
26
8
3

48
2

ВИЩІ РОСЛИНИ
Судиннірослини
Покритонасінні (квіткові)
Голонасінні
Папоротеподібні
Хвощеподібні
Плауноподібні

5

2

Всього судинних
Несудинні рослини

876

52

Мохоподібні
Всього вищих рослин
НИЖЧІ РОСЛИНИ

234
1110

1
53

302
242

9
4

70
614
1724

13
66

Макроміцети
Лишайники,ліхенофільні
та
близькоспоріднені гриби
Водорості наземних місцезростань
Всього нижчих рослин та грибів
Всього вищих, нижчих рослин та
грибів

В Українських Карпатах зростає 237 видів судинних рослин, занесених до Червоної книги
України, п‘ята частина (21 %) попередньо зареєстрована на території НПП «Гуцульщина» [8, 29, 30,
42].Найчисельнішу групу раритетних таксонів – 26 видів налічує родина зозулинцевих (Orchidacеae)
[14,15].
На особливу увагу заслуговує острівець степової флори розташований на лівому березі потоку
Камінець (околиці с. Старі Кути, 17 кв. Кобаківського лісництва Косівського РП «Райагроліс») території, яка ввійшла до складу Парку без вилучення у землекористувачів. Тут зростають рідкісні
види (ЧКУ) судинних рослин рутвиця смердюча (Thalictrum foetidum L.) та відкасник осотоподібний
(Carlina cirsioides Klokov) характерні для карбонатних грунтів степової зони України. В Українських
Карпатах це наразі єдине відоме місце зростання цих рослин [18].
Характерно, що ліхенофлора на території, яка ввійшла до складу НПП «Гуцульщина» практично
не вивчалася. Експедицією, проведеною в 2008 році під керівництвом професора С.Я. Кодратюка,
зібрано ліхенологічний матеріал із понад 50 локалітетів території парку. За попередніми даними
флора лишайників, ліхенофільних та близько споріднених грибів на території ННП «Гуцульщина»
складає 242 види, з них чотири види виявилися новими для науки, один з яких названо в честь
Гуцульщини (Oxneria huculica S.V. Kondr.) [22], два види лишайників є новими для України, а також
близько 10 видів є рідкісними в межах Українських Карпат та України в цілому. Ці перші відомості
про лишайники НПП „Гуцульщина‖ свідчать про велике видове різноманіття даної групи грибів, а
також нагальну потребу їх спеціального вивчення.
В цей самий час на території НПП «Гуцульщина» також працювали науковці інституту ботаніки з
вивчення флори мохоподібних. Всього було зібрано 300 пакетів, визначено біля 150 видів
мохоподібних. Разом з літературними даними у бріофлорі НПП «Гуцульщина» тепер відомо 234 види
(48 печіночників і 186 видів мохів).
Слід відмітити, що при інвентаризації мікофлори на території Парку, яка до його створення
планомірно не вивчалась, виявлено рідкісні види грибів, що мають окрім цінних харчових якостей і
лікувальні властивості [43, 44]. Так маловідомий гриб герицій кораловидний (Hericium coralloides
(Fr.) Gray) належить до рідкісних видів і занесений до Червоної книги України. В 2006 та 2008 роках
його виявлено у двох локалітетах НПП «Гуцульщина».
Гриб дуже цінується в кулінарії, застосовується в народній та офіційній медицині, введений в
культуру. Загрозою для існування виду є збирання плодових тіл, руйнування пнів, дерев з грибницею,
знищення біотопів, очищення лісових площ від пнів та залишків деревини бука і інших листяних
порід. Беручи до уваги великий інтерес населення до фунготерапії (лікування грибами) науковцями
парку розроблено програму щодо збереження місцевих популяцій рідкісних видів популярних грибів
з унікальними лікувальними властивостями, до яких належить і герицій. В НПП «Гуцульщина» є в
наявності приміщення для облаштування мікологічної лабораторії та кваліфіковані фахівці, здатні на
належному науковому рівні виконувати таку програму. В разі фінансової підтримки буде створена
матеріально-технічна (мікологічна лабораторія) і методична база; організовані спеціальні заказники
для розмноження грибів, ведення моніторингу та наукових досліджень; налагоджено екстенсивне та
інтенсивне вирощування грибів.
Комплекс заходів сприятиме зменшенню обсягів вилучення грибів із природних місцезростань,
попередженню руйнування природних локалітетів рідкісних видів. Крім природоохоронного ефекту
виконання наміченого плану дій матиме важливе економічне (культивування грибів) та
профілактично-оздоровче значення для населення регіону [13].
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За даними таксаційних матеріалів та маршрутних обстежень виявлено 14 рідкісних рослинних
угруповань, що включені до Зеленої книги України, складено попередній список рідкісних
природних середовищ.
Наявність різнорідних ландшафтів на території парку зумовлює багату фауністичну
різноманітність. Тут на порівняно невеликій території зосереджене поєднання фауни рівнинної та
гірської зон. За матеріалами інвентаризації попередньо зареєстровано 1331 вид тварин, з них 85 видів
(6,4%) занесені до Червоної книги України (табл. 3).
Таблиця 3.Фауна НПП”Гуцульщина” станом на 01.01.2011 р.
Загальна
кількість
видів
51
172
8
14
35
1
2
17
2
15
1014
1331

Клас
Ссавці
Птахи
Плазуни
Земноводні
Риби
Круглороті
Ракоподібні
Молюски
Двостулкові молюски
Кільчасті черви
Комахи
Разом:

Червона
книга
України
18
24
3
4
6
1

1
28
85

Найчисельнішим на сьогоднішній день є клас комах – 1014 видів. Суттєву допомогу з
інвентаризації ентомофауни надали ентомологи кафедри зоології Донецького національного
університету - в результаті проведеної роботи на території Парку виявлено 29 нових видів бабок з 8
родин та 16 родів, а також Державного природознавчого музею НАНУ - продовжена інвентаризація
нічних метеликів та жуків-турунів. Другими за чисельністю є птахи – 158 видів, серед яких
найбільша частка підлягає охороні та збереженню [28,32,33]. Серед великих ссавців поширені козуля
європейська, олень благородний, дикий кабан, борсук, лисиця, дуже рідко трапляється ведмідь бурий,
вовк. Найбагатшою є фауна дібров, відтак букових та мішаних буково-ялицевих лісів, у смерекових
деревостанах видовий склад і чисельність тварин істотно менші [34].
Територія парку тривалий час зазнавала сильного антропогенного впливу. Неконтрольована
лісогосподарська діяльність супроводжувалась зменшенням чисельності тварин, в першу чергу
ссавців, багато з яких є обєктами полювання. Особливою популярністю користувалося полювання на
ратичних. До створення парку їх чисельність була дуже низькою і тільки зараз починає
відновлюватися. Карпатська популяція оленя благородного (Cervus elaphus L.) збереглася тільки в
гірській частині парку і станом на 01.01.2011р. налічує 19 особин.
Характерно, що НПП «Гуцульщина» не є користувачем мисливських угідь, вони належать
приватній фірмі «Аква ЛТД», а також районній організації УТМР та ДП «Кутське лісове
господарство» (закінчився термін дії дозвільних документів), що ускладнює охорону та відтворення
мисливської фауни. Жодним з цих користувачів не проведено мисливське впорядкування, не
здійснюється належним чином охорона та біотехнія, а згідно нового чинного законодавства України
їх дії (полювання на території ПЗФ) протизаконні. Величезної шкоди мисливській фауні також завдає
браконьєрство, внаслідок чого різко скоротилось поголів‘я парнокопитних (оленів, козуль), зайців,
куріпок, глушця, видри, борсука тощо, особливо в порівнянні з 80-ми роками минулого століття, а в
окремих лісових масивах вони зовсім відсутні. Викликає стурбованість значне скорочення за останні
роки популяціЇ глушця, а тетерук, який ще в 80-х роках зустрічвся на теренах Косівщини, взагалі
зник. Основними причинами зміни чисельності цих птахів є зменшення площ хвойних лісів та
браконьєрське полювання на токовищах. У звязку з цим науковцями парку розроблено і
реалізовуються заходи щодо збереження глушця, а також розроблена та подана на затвердження
програма відтворення тетерука.
На території НПП "Гуцульщина" виявлено 6 ендемічних для Карпат видів турунів, серед
хребетних тварин ендеміками є: земноводні – 1 вид, птахи – 3 види, ссавці – 3 види.
Локалітети, загрожених, рідкісних та зникаючих видів картуються з допомогою GPS, вони взяті
під особливу охорону. На них ведуться моніторингові і популяційні дослідження з метою
розроблення природоохоронних заходів та рекомендацій. Розроблені плани дій та реалізуються
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програми з охорони та збереження: а) тису ягідного [7, 10]; б) листочні кучерявої; в) трутовика
зонтичного, г) герицію кораловидного, д) сови довгохвостої; е) глушця; є) лелеки чорного; ж)
тетерука; з) видів рослин родини зозулинцевих тощо. Реалізовуються програми щодо
переформування похідних деревостанів (які є нестійкі, уразливі та малопродуктивні) у корінні
(видані методичні рекомендації) [ 47].
З метою вдосконалення вище згаданої роботи в 2010-2011 роках створено цифрову векторну
топографічну карту масштабу 1:10000 за матеріалами аерофотознімання території НПП
«Гуцульщина» - це дасть змогу акумулювати різноманітну просторову інформацію території парку
для оцінки, прогнозування та прийняття виважених стратегічних і оперативних управлінських
рішень. Дана карта є геопросторовою основою для створення ГІС НПП «Гуцульщина», яка є одним із
ефективних напрямків ведення наукових досліджень.
В 2005 році спільно із Косівським відділом проблем гірського землекористування ІваноФранківського інституту АПВ облаштовано та атестовано лабораторію екологічного моніторингу, де
ведуться систематичні дослідження стану водойм, метеорологічні та фенологічні спостереження [45].
Спостереження проводяться на 3 фенологічних та 4 орнітологічних маршрутах, 9 фенологічних та 4
ентомологічних пунктах. У різних зонах і типах лісів закладено 5 постійних пробних площ (ППП) та
15 постійних пунктів спостережень (ППС) для моніторингу лісів Косівського району першого та
другого рівнів. Проведено підготовчі дослідження щодо закладки транссекти.
В 2011 році створено лабораторний науково-експериментальний комплекс – облаштовуються
лабораторні кімнати та кімнати-музеї рідкісних видів флори та фауни. Створено науковий гербарій,
який включає понад 500 видів вищих рослин, фотоколекцію (понад 350 оригінальних світлин),
започатковано фауністичну колекцію.
Науковці НПП ―Гуцульщина‖ виконують дисертаційні науково-дослідні роботи за темами:
- «Сучасний стан та перспективи збереження екосистем НПП «Гуцульщина» ;
- «Родина орхідних на території НПП «Гуцульщина», популяційний аналіз і охорона»;
- «Флора басейну ріки Пістинька (Українські Карпати)»;
- «Стан і структура лісів Косівщини та принципи сталого лісокористування».
За матеріалами наукових досліджень видано 5 монографій, опубліковано 93 наукові статті.
Одним із пріоритетних напрямків діяльності НПП «Гуцульщина» є екологічна освіта, з цією
метою розроблено та впроваджується комплекс заходів [25]. З 2002 року щоквартально випускається
«Інформаційний вісник НПП «Гуцульщина», надруковано біля 10 книг, понад 100 буклетів, листівок,
календарів, поштівок, у співпраці з засобами масової інформації опубліковано понад 500 статей з
природоохорнної проблематики. Створено біля 50 телефільмів та відеопрограм, вийшло в ефір
близько 200 телесюжетів та радіопередач.
Організовано і проведено 19 конференцій та більше 50 семінарів Всеукраїнського, регіонального
та районного рівнів.
В 2011 році на базі Парку відбулось засідання секції «Екологія і охорона природи» яке проходило
в рамках міжнародної науково-практичної конференції «Гуцульський феномен: мистецтво жити і
творити». НПП «Гуцульщина» регулярно бере активну участь у «Міжнародному екологічному
форумі «Довкілля для України», а також в багатьох міжнародних конференціях і круглих столах. На
базі Парку проведено всеукраїнські семінар-курси підвищення кваліфікації «Форми і методи
організації ефективного господарювання на територіях і об‘єктах природно-заповідного фонду
України», а також курси підвищення кваліфікації з рекреації та екологічної освіти. Здійснено понад
150 виїздів пересувного еколекторію «Довкілля Косівщини» у загальноосвітні установи району та
населені пункти регіону. У співпраці з відділами Косівської РДА, Косівським Інститутом
прикладного і декоративного мистецтва, Косівським і Яблунівським центрами дитячої творчості
щорічно проводиться близько 25 екологічних акцій, конкурсів і свят.
В НПП «Гуцульщина» власними силами створено бібліотеку, в якій уже є більше 2 тисяч книг та
брошур, активно ведеться дослідницька робота, щодо створення музею природи та історії
Гуцульщини [3, 21]. Зібрано частину експонатів, які реставруються і опрацьовуються.
Територія Косівщини має велику історико-археологічну цінність але археологічно недостатньо
вивчена. Не об‘єктивно і недостатньо вивчена також топоніміка, яка має надзвичайно важливе
значення для пізнання минулого нашого краю.
Науковці НПП «Гуцульщина» зробили першу спробу пояснити деякі топоніми Косівщини,
залежно від їх призначення і одержали надзвичайно цікаві результати [5]. Продовження дослідження

8

топоніміки дасть змогу накопичити правдиву інформацію і внести суттєві корективи в попередні
твердження та гіпотези.
НПП ―Гуцульщина‖ став важливим суб‘єктом рекреаційно-туристичного господарства
Косівського району і має потенційні можливості для його динамічного розвитку [26, 36].
Рекреаційна діяльність Парку постійно вдосконалюється - проводиться робота над створенням
нових видів рекреаційних послуг, розробляються велосипедні та кінні маршрути тощо. Чимале
значення для її активізації, а також соціально-економічного розвитку регіону матиме проект
«Туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого Миколая», який був підтриманий на
міжнародній науково-практичній конференція „Національні культурні традиції та сучасність‖, що
відбулася в НПП ‖Гуцульщина‖ в 2004 році. Головною метою цього проекту є формування у дітей та
молоді високих моральних і естетичних якостей, як основи здорової особистості, проявів добра,
милосердя, справедливості, виховання любові до національної культури, бажання її збереження та
примноження. В грудні 2010 року цей проект підтримав Президент України, за його дорученням
Кабмін України видав розпорядження №154-р від 14.02.2011 року, яким зобов‘язав Мінекології
України виділити в 2011 році кошти в сумі 2285 тис. грн. на розроблення проектно-кошторисної
документації для його будівництва.
В рамках цього проекту на території Косівського ПНДВ функціонує будинок Святого Миколая. В
2011 році тут збудовано, за підтримки Президента України, дитячий спортивний майданчик з
штучним покриттям, а також приміщення екологоосвітнього осередку. 19 грудня 2011 року в Маєтку
Святого Миколая відбувся І районний фестиваль новорічно-різдвяної іграшки, в якому взяли участь
більше 5000 тисяч дітей з різних куточків України.
В цьому контексті важливе місце посідає відтворення «Гуцульського села», яке може стати як
музеєм побуту Гуцульщини, так і полігоном для відродження гуцульської культури, традиційних
ремесел, школою екологічної освіти, культури та патріотичного виховання [19]. Науковцями, а також
фахівцями відділу рекреації та екологічної освіти НПП «Гуцульщина» розроблено концепцію та
виготовлено проект «Гуцульське село», який пройшов апробацію, одержав схвальні відгуки і високу
оцінку, зокрема був представлений на семінарі «Залучення інвестицій для розвитку туризму в
Західній Україні» (Краків, Польща –листопад 2003р.) [2], на Міжнародній конференції «Довкілля для
Європи» (Київ, 2005), багатьох регіональних конференціях, семінарах.
За умови, коли рекреаційна галузь в Карпатському регіоні України стає визначальною, назріла
необхідність переорієнтації пріоритетних напрямків господарювання на Косівщині в русло
рекреаційної діяльності. Поряд із розбудовою інфраструктури цієї галузі (готелів, баз відпочинку,
об‘єктів сфери обслуговування, доріг тощо) важливою ланкою є забезпечення туристів, гостей та
мешканців краю високоякісними, екологічно чистими традиційними та нетрадиційними продуктами
харчування рослинного і тваринного походження (ягодами, грибами, фруктами, овочами, м‘ясом,
бринзою, молоком тощо). Для цього є всі можливості та передумови: порівняно низький ступінь
забруднення ґрунтів, вод, атмосфери, недостатньо задіяні людський та агроекологічний ресурси, які
здатні забезпечити виробництво достатньої кількості таких продуктів.
Передовий досвід і розрахунки свідчать, що ягідник площею 10 – 20 арів, за оптимальних умов
вирощування, може забезпечувати щорічний дохід від 5 до 20 тис. грн., що відповідає 1 – 3 робочим
місцям і в 4 – 20 разів вигідніше, ніж традиційне землекористування [11]. В цьому контексті
виконується проект «Запровадження природоохоронних засад агрокультури на Косівщині для
сталого розвитку регіону», підтриманий Британською Радою в Україні [4, 6].
Парк також проводить роботу щодо зменшення антропогенного впливу на природні комплекси і
виступає ініціатором у запровадженні агротехнологій, які сприяли б отриманню повноцінної
екологічно чистої продукції та оптимізації стану довкілля [1]. З цією метою працівники Парку
започаткували рух за природне землеробство і здоровий спосіб життя, стали засновниками клубу
органічного землеробства на Косівщині, регіональних громадських організацій «Паросток» та
«Спадщина Гуцульщини», а також сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Сільський
господар».
Науковцями НПП «Гуцульщина» розроблена та реалізовується програма збереження і відтворення
місцевих порід великої рогатої худоби, овець, карпатської бджоли, гуцульської породи коней.
Останній є важливим чинником екологобезпечного ведення лісового та сільського господарства,
зеленого туризму, гіпотерапії [37 -40]. В Старокутському ПНДВ створено пасіку-музей, яка на
сьогоднішній день налічує 40 вуликів різних типів, облаштовано кімнату бджоляра. Парк став
партнером Міжнародної благодійної фундації ―Хайфер Проджект Інтернешенл― з метою реалізації
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проектів: «Відродження зникаючих порід тварин на Гуцульщині», «Відродження гуцульських коней
в Українських Карпатах» та «Карпатський проект».
З часу створення Парку посаджено лісових культур на площі 34,5 га, проведено їх доповнення на
площі 133,6 га та догляд за ними на площі 452,3 га, створено 3 розсадники лісоутворюючих,
декоративних та плодових дерев і кущів, де обліковано близько 100 тисяч саджанців, закладено
плантації новорічних ялинок на площі 1,17 га. Збудовано та облаштовано 450 штучних гніздівель, 50
годівниць, 73 природних джерела, 172,5 метри водних перепадів. Рубки догляду виконано на площі
64,4 га, вибірково-санітарні рубки – на площі 2714,7 га, очистку лісу від захаращення - на площі 884,4
га.
За період 2002 - 2011 роки заготовлено 45150 метрів кубічних деревини, яка реалізована для
потреб району. Характерно, що з початку діяльності Парку санітарно-вибіркові рубки становили біля
6 тисяч кубічних метрів в рік, а в останні два роки їх обсяг зменшився наполовину. Це свідчить про
те, що санітарний стан лісів помітно поліпшується, кількість хворих дерев зменшилася вдвічі.
Матеріальна база НПП «Гуцульщина» постійно поновлюється. На сьогоднішній день капітально
відремонтовані та реконструйовані приміщення адміністративного та лабораторного корпусів,
збудовано 2 нові рекреаційні будинки, відремонтовано всі приміщення природоохоронних науководослідних відділень, повністю забезпечені потреби Парку в оргтехніці, обладнанні, спецодязі, засобах
зв'язку. Обліковується 12 одиниць автотранспорту, в т.ч. 8 легковиків (6 автомобілів «Нива», 2
«Опелі»), 3 вантажні автомобілі (2 ГАЗ-66, 1 ЗІЛ-131) і один екскаватор.
Окрім вище наведених позитивних моментів є також цілий ряд проблемних питань, які
заважають нормально функціонувати нашій природно-заповідній установі. Насамперед, до цього
часу залишається невирішеним питання стосовно виготовлення НПП «Гуцульщина» державного
акту на право постійного користування землею.
В процесі виконання вище згаданих робіт, в тому числі погодженні площ та меж земельних
ділянок парку, виникли певні труднощі, пов‘язані з тим, що сільські та районні ради, управління
земельних ресурсів надали окремим фізичним та юридичним особам земельні ділянки на
природоохоронних територіях до і, як виявилось згодом, після створення НПП «Гуцульщина». Для
виявлення порушень, вивчення та узгодження спірних питань, а також контролю за
дотриманням природоохоронного законодавства на території парку було створено безліч комісій,
проведено безліч нарад на самих різних рівнях за безпосередньою участю правоохоронних,
природоохоронних органів та органів виконавчої влади, однак до цього часу питання до кінця не
вирішено.
Суттєвим фактором супротиву також є те, що НПП «Гуцульщина» став на перешкоді
несанкціонованому самовільному вирубуванню лісів, до того ж і дуже цінних ділянок – пралісів,
корінних деревостанів, пам‘яток природи тощо. Варто нагадати, що в населених пунктах які межують
з Парком нараховується 150 - 200 приватних пилорам. Всі вони раніше працювали на повну
потужність, часто при відсутності документів на деревину. Зі створенням Національного парку
планові лісосіки були обмежені, почалось налагодження дієвого контролю за незаконним
вирубуванням лісів, розроблення та запровадження комплексу природоохоронних заходів.
Противникам НПП «Гуцульщина» вдалося, шляхом дезінформації, перекручення фактів, відкритої
і цинічної брехні, підбурити частину населення, органи місцевого самоврядування, сходи громадян,
на протиправні дії – проведення референдумів і відкликання раніше прийнятих погоджень, постанов
тощо. Неправомірність таких дій визнана судами, однак до цього часу дане питання не вирішено.
На тлі кризового стану економіки, масового безробіття та невдоволення населення деструктивні
елементи, представники незаконно приватизованих і орендованих земельних ділянок в тому числі
деякі депутати різних рівнів роблять спроби ліквідувати національний парк або суттєво зменшити
його територію. Розгорнута кампанія спрямована на дискредитацію НПП „Гуцульщина‖, піддаються
сумніву законність створення, мета і завдання його функціонування.
На сьогоднішній день 8 проектів відведення земельних ділянок - по Косівській міській та
Прокуравській, Шешорській, Уторопській, Лючанській, Вербовецькій, Соколівській, Кобаківській
сільських радах пройшли всю процедуру погодження, а також експертизу в Держкомземі України
і направлені в Кабмін України для погодження та видачі розпорядження про видачу державних
актів.
Окремі сільські ради (Старокутська, Городянська, Пістинська, Черганівська та Бабинська)
взагалі не надали висновки щодо погодження меж земельних ділянок, більше того, вони подали
позови до суду про відміну попереднього погодження, а також розпорядження голови Косівської
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РДА щодо виготовлення державних актів на право постійного користування землею. Судова
тяганина продожується більше трьох років і просвітку в тому не видно.
На наш погляд зволікання і байдужість державних посадовців різних рівнів, стосовно виконання
Указу Президента України в частині надання НПП «Гуцульщина» в постійне користування
земельних ділянок, породили безвідповідальність, вседозволеність і злочинні дії на місцях. Цьому
також сприяє недосконалість законодавчої бази, двояке трактування деяких статей земельного та
лісового кодексів, природоохоронного законодавства, а також закону про органи місцевого
самоврядування.
Така невизначеність перешкоджає діяльності природоохоронної установи, а також сталому
розвитку регіону в цілому.
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NATIONAL NATURAL PARK “ HUTSULSHCHYNA” -10 YEAS OF ACTIVITY
V.V. PROROCHUK, YU. P. STEPHURAK
The analisis of results of activity of the National natural park ―Hutsulshchyna‖ is done for 10 yeas. His role is
shown in the socioeconomic revival of Kosiv region. The separate problems of question are outlined.
National natural park ―Hutsulshchyna‖, inventarization, flora, fauna, recreation, ecological education.

УДК 91+581. 91
С.М. СТОЙКО
Інститут екології Карпат НАН України

БАГАТОГРАННЕ ЗНАЧЕННЯ ПРАЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ КАРПАТ
Дана оцінка різних видів антропогенного впливу на лісові формації Карпат, які зумовили зменшення їх
площі, зниження біологічного й ценотичного різноманіття, а отже й екологічної стабільності. З’ясовані
еколого-ценотичні критерії визначення в натурі природних лісів та встановлені різні їх категорії. Показано
багатогранне науково-природниче, екологічне, еколого-освітнє та ландшафтно- естетичне значення
пралісових екосистем, обґрунтована потреба їх збереження в системі прирородно-заповідного фонду.
Ключові слова: праліс, квазипраліс, силваценогенез. біорізноманіття

Вступ. Серед усіх типів рослинного світу до найпоширеніших, найскладніших за віковою й
ценотичною структурою, а отже й за тривалістю лісоценотвірного процесу (Sylvacenogenesis)
належать лісові формації. Появившись ще в тріасі, ліси зайняли поступово весь суходіл, шляхом
фотосинтезу сприяли становленню сучасного киснево-вуглекислотного балансу в біосфері й
подальшому розвитку органічного світу
Протягом тривалого агокультурного періоду в лісовому біомі відбулися істотні кількісні і якісні
трансформації, які негативно позначились не лише на функціонуванні лісових екоситем, але й на
екологічному стані біосфери. Площа лісів світу істотно скоротилася і за даними ФАО становить 38,7
млн кв.кілометрів, або 30 % поверхні суходолу. На Україні лісистість в середньовіччі становила 40 %
а тепер лише 15,7 %. На теренах Українських Карпат, упрододовж агрокультурного періоду, мали
місце різні види антропогенного, а згодом і техногенного впливу: транформація лісів у
сільськогосподарські угіддя, пасторальний вплив у субальпійському поясі, вибіркові та суцільні
рубки, мілітарний вплив підчас Першої та Другої світових воєн, вплив пірогений , вплив кислих
дощів у хвойних лісах. Якщо в доагрокультурний період ліси займали в Карпатах приблизно 95 %
території, то зараз лісистість в окремих областях коливається в межах 45-50 %. Істотні кількісні й
якісні зміни в лісових формаціях гумідного регіону, в якому випадає до 1600 мм річних опадів
(метеостанція с. Руська Мокра на Закарпатті), негативно позначилися на екологічному балансі Карпат
і, зокрема, на гідрологічному режимі гірських рік. Найбільших територіальних та ценотичних змін
зазнали рівнинні дубові та гірські букові ліси. Внаслідок монокультурного напрямку в лісівництві з
орієнтацією на швидкорослу смереку, в різні періоди на площі 184 тис. га було створено одновікові
біологічно нестабільні культури [5]. На значній площі виникли вторинні грабняки, березняки,
ліщинники. Всі ці похідні деревостани потрібно трансформувати в корінні фітоценози. Найкращими
екологічними моделями для таких цілей є природні ліси. Упродовж філоценогенезу в пралісових
екосистемах виробилась здатність до спонтанної самоорганізованості й функціонування до
самовідновлення, саморегуляції, самозахисту від біологічних шкідників. Тому вони
функціонують як гомеостазні екосистеми.
Далекоглядні карпатські лісівники ще на початку минулого століття створювали лісові резервати з
метою збереження цінних у науково-природничому відношенні рештків природних лісів. У нашу
добу глобального антропогенного-техногенного (а-т) впливу на географічну оболонку, збереження в
системі заповідних територій природної спадщини, зокрема спадщини лісових формацій, набуває
якісно нового значення. Така спадщина сприяє сталому розвитку лісового біому, а отже й
підтриманню екологічного балансу в біосфері.
Еколого-ценотичні критерії оцінки природних лісів та їх категоризація
У природних лісових біогеоценозах та їх середовищі в тій чи іншій мірі проявляються різні види ат впливу, який зараз набуває глобальних масштабів. В сучасний техногенний період на обширній
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території спостерігається забруднення лісів кислими дощами, промисловими викидами, лісові грунти
забруднюються важкими металами. Всі ці види техногенного пресу впливають на функціонування
природних екосистем. Тому важко стверджувати про їх абсолютний натуральний стан. На підставі
проведених у віддалених гірських місцевостях Карпат порівняльних досліджень екологічного стану
природних лісів та педосфери, ми виділили 10 найхарактерніших еколого-ценотичних критеріїв,
згідно з якими можна встановити ступінь натуральності лісових екосистем [7]. На їх основі виділено
три категорії лісів, які зазнали різних форм потенціального антропогенного впливу: праліси,
квазіпраліси та умовно(релативно) природні ліси.
Праліси – це біогеоценози, які сформувалися протягом філоценогенезу у відповідних для них
грунтово-кліматичних умовах та ландшафтах. Вони мають багатоярусну ценотичну структуру. У
циклі формування й розвитку пралісів можна визначити такі екологічно взаємопов‘язані стадії (с.):
регенеративну (природне поновлення, підріст); ювенільну (с.юнацьку); віргінільну(с. молодняка),
матурну (с. стиглого лісу, с. плодоношення); сенільну (с. старого лісу); деструктивну (с. розпаду
біогеоценозу). В автотрофному й гетеротрофному елементах пралісових екосистем та педосфері
немає ознак такого антропогенного впливу, який порушував би їхній природний стан. Тому вони
функціонують як гомеостазні екосистеми.
Квазіпраліси – це біогеоценози, в яких протягом короткого часу проявився незначний
антропогенний вплив, що не змінив істотно їх природну вікову та ценотичну структуру й характерні
взаємозв‘язки між фітоценозом, зооценозом та грунтом. Тому при його припиненні вони можуть
поступово відновитися. Німецькі вчені Г.Дітріх та ін. [6] назвали такі фітоценози „майбутній праліс‖
(Urwald von morgen).
До умовно (релативно) природних лісів відносяться біогеоценози природного походження, в яких
протягом певного періоду локально проявився антропогенний вплив, але він не змінив істотно їхню
природну ценотичну й вікову структуру та не позначився на педосфері. Тому їхній природний стан
може поступово відтворитись протягом певного періоду. В таблиці подані еколого-ценотичні критерії
та категорії природних лісів.
Еколого-ценотичні критерії оцінки натурального стану природних лісів Карпат
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7

8

9

10

Екологічні категорії природних лісів
Квазі
Умовно
Праліси
праліси
природні ліси
Відповідність видів природної дендрофлори абсолютна
абсолютна
абсолютна
певному габітату
Різні вікові групи дендрофлори від ювенільної виразні
виразні
виразні
до сенільної
Наявність в циклі розвитку біогеоценозу
послідовних
стадій:
регенеративної,
виразна
виразна
слабо виразна
ювенільної, віргінільної, матурної, сенільної,
деструктивної
Багатоярусна
вертикальна
структура незмінена
незмінена
частково
деревостану
змінена
Природний стан педосфери, трав‘яного і непорушени локально
локально
мохового покриву
й
порушений
порушений
Природна структура і морфологія підстилки
непорушена локально
локально
порушена
порушена
Природний відпад стовбурів та їх розклад
нормальний нормальний
деревина
використо
вується
Відповідність властивої даному габітату видів фауна
фауна
поява
фауни
аборигенна
аборигенна
нехарактерних
видів
Випадкова
поява
видів
флори,
яка відсутня
відсутня
поява
нехарактерна для даного габітату
аллохтонних
видів
Здатність до відтворення природного стану –
після 10-20 р. після 20-50 р
фітоценозу (тривалість, роки)
Критерій

При визначенні в натурі екологічних категорій природних лісових екосистем потрібно мати на
увазі, що їхня поща повинна бути такою , щоби забезпечувала їх нормальне функціонування та
розвиток окремих стадій .
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Багатогранне науково- природниче та соціальне значення пралісових екосистем
У зв‘язку з широкомасштабною денатуралізацією природних ландшафтів у світі зараз
приділяється належна увага збереженню решток незайманих а-т впливом природних угідь . У США в
1994 р. був прийнятий ―Закон про дику природу‖ , згідно з яким під охорону взято 40млн га
природних ландшафтів (Wilderness area) з різними типами рослинності.
Процес денатуралізації лісових ландшафтів відбувався швидкими темпами у всіх густозаселених
регіонах Європи, в тому числі і в Карпатах. У густозаселених місцевостях відбувалася інсуляризація
лісових масивів. Внаслідок вибіркових рубок збіднювався видовий склад лісів, змінювалась їх
природна ценотична й вікова структура. Такі широкомасштабні трансформації негативно вплинули
на біологічне й ценотичне різноманіття та екологічну стабільність лісових екосистем. Тому перед
лісівничою наукою й практикою стоїть важлива дилема – застосування системи близького до
природних лісів ведення лісового господарства. Отже виникла також проблема їх збереження. На
Лісовому конгресі ЮФРО (IUFRO) в Мюнхені (1976) була створена спеціальна організаційна
інфраструктура ―Праліс‖ (Urwald), завдання якої полягає у збереженні на нашому континенті
дериватів природних лісів. Цьому питанню була приділена належна увага на Міжнародному Конгресі
ЮФРО з букових лісів у Львові (1995), Міжнародному лісовому Конгресі у Фінляндії (1996), на
Лісовому форумі Міжнародної організації ―Pro Silva‖ у Голландії (1997). У 2003 р в Мукачеві була
проведена міжнародна конференція «Natural forests in the temperate zone of Europe – values,
utilization». ЇЇ учасники, ознакомившись з буковими пралісами Закарпаття, констатували, що вони
мають загальноевропейське значення. Таке ж значення мають і природні бучини в словацькій частині
Бескид. Комітет МАБ ЮНЕСКО, оцінивши науково–природниче значення пралісів Карпат, які
збереглися на площі 77971 га (разом збуферною зоною), на пленарному засіданні 2007 року в Новій
Зеландії включив їх до списку Світової природної спадщини.
Чим масштабніша й глибша антропогенна трансформація лісових формацій, тим актуальнішою
стає потреба збереження непорушених пралісових екосистем, які містять цінну для лісівничої науки й
практики екологічну інформацію. З‘ясуємо їхнє багатогранне значення.
Екомодельне значення пралісових фітоценозів . Як у Карпатах, так і на теренах більшості
західноєвропейських країн, зараз переважають ліси культурного походження, які за віковою й
ценотичною структурою, а отже й за екологічною стабільністю, відрізняються від природних
фітоценозів. Тому в останні роки лісівники обгрунтували потребу вирощування лісів, наближених до
природних екосистем та принципи вибіркового лісокористування (Walter, 1995 та ін.). У німецькій
лісівничій літературі ця система лісівництва одержала назву «Naturnähe Fostwirtschaft», а в
англомовній «Close-to-natural forestry». Методологічні засади наближеного до природи ведення
лісового господарства на Україні обґрунтували М.В.Чернявський, Г.Т. Криницький, В.І. Парпан [1-4
]. Вони з‘ясували концептуальні положення екологічних принципів такого лісівництва та шляхи його
практичного застосування.
Система, наближеного до природи лісівництва, спрямована на безперервне і невиснажливе
лісокористування, збереження сталості лісового середовища, сталості виконання лісовими
екосистемами захисних і соціальних функцій, на забезпечення їхнього гомеостазу (рис.1). Таким
чином вона дозволяє усунути протирічча між екологічними вимогами щодо збереження лісів та
економічними потребами використання лісосировинних ресурсів.
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Рис. 1. Екологічні засади лісівництва, наближеного до природних лісів

Екомоделями для наближеного до природи лісівництва є пралісові екосистеми. У таких
екосистемах відбувається циклічний за віком розвиток фітоценозу, не розриваються взаємозв‘язки
між автотрофним і гетеротрофним блоками та педосферою, що забезпечує безперервність в них
речовинно-енергетичного обміну та їх екологічну стабільність (рис. 2).

Рис. 2. Циклічний за віком розвиток фітоценозів у пралісах (1) та лінійний у штучно створених
деревостанах (2).

У пралісах відбувається природний відбір ценокомпонентів, пристосованих до відповідних умов
лісового середовища. Упродовж філоценогенезу в них виробилась здатність до саморегуляції,
самозахисту від біологічних шкідників, самовідновлення і тому вони функціонують як гомеостазні
екосистеми.
За цими характеристиками якісно відрізняються створені плантаційним методом
культурфітоценози. У одновікових та ценотично простих деревостанах слабо виражений природний
відбір, понижена адаптивна здатність деревних порід до природного середовища. Для
культурфітоценозів характерний лінійний розвиток (рис. 2). Вони не здатні до відновлення
природним шляхом і саморегуляції, тому потребують рубок догляду та спеціальних лісокультурних
заходів. Отже в лісогосподарській інфраструктурі потрібно віддавати перевагу системі лісівництва,
наближеного до природних лісів, екомоделями для якої є пралісові фітоценози.
Логістичне значення. Протягом тривалого процесу філоценогенезу у природних лісових
екосистемах нагромадилася багата екологічна інформація про їх розвиток (сильвагенез), ценотичну
структуру, географічне поширення, функціональну здатність. Тому вони є цінними об‘єктами для
фітоценології, екології, педології, біогеографії, зоології та інших природничих наук, які вивчають
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складні взаємозв‘язки між рослинним й тваринним світом та педосферою. Для ботанічної географії та
історії цікаві реліктові й ендемічні фітоценози, які дають змогу з‘ясувати розвиток рослинного
покриву в післяльодовиковий період.
Глобальне потепління та зміна клімату впливають на динамічні тенденції рослинних формацій, які
проявлятимуться по різному в окремих природно-географічних зонах. Довговічні пралісові
екосистеми є природними моделями для моніторингу за цим екологічним процесом. У гірських
регіонах на короткій відстані проявляються ті географічні закономірності, які в рівнинних
ландшафтах спостерігаються на значно ширшій території. Тому вони є придатними екологічними
моделями для з‘ясування змін рослинного покриву внаслідок глобального потепління.
Значення для збереження біологічного різноманіття. Внаслідок монокультурного напрямку в
лісовому господарстві в лісових формаціях спостерігається збіднення не лише видового складу
дендрофлори та трав‘яно-мохового покриву, але й мікобіоти, ґрунтової мезофауни та ґрунтових
мікроорганізмів, що стало причиною погіршення фізико-хімічних властивостей ґрунтів та зниження
їхньої родючості. Тому вагомою є екологічна роля пралісів щодо збереженя біологічного
різноманіття. У природних бучинах існують сприятливі умови для раритетних видів лишайників роду
Lobaria, для росту рідкісних видів родин Liliaceae, Orchіdaceae, Amaryllidaсeae, Rosaceae та ін. У
широколистяних лісах зберігається генофонд диких родичів культурних рослин – черешні (Сеrasus
avium (L.) Moench), порічок (Ribes L.), аґрусу (Grossularia L.), який має значення для покращення
генофонду їхніх культурних сортів. У природних смеречинах зберігаються популяції раритетних
бореальних видів – баранець звичайний (Huperzia selago (L.) Bernh.), багаторядник списовидний
(Polystichum lonchitis (L.) Roth), одноквітка звичайна (Moneses uniflora (L.) A. Gray), одинарник
європейський (Trientalis europaea L.) та інші. У віддалених природних лісах існують сприятливі
екологічні умови для збереження популяцій рідкісних видів хребетних і безхребетних тварин.
Біодисперсне значення. Пралісові екосистеми служать природними осередками, з яких можливе
збагачення біологічними видами екосистем на прилеглих до парку господарських лісових і лучних
угіддях а отже, й покращення їх стабільності. Чим більш денатуралізовані суміжні ландшафти, тим
вагоміше біодисперсне значення природних лісів.
Значення для збереження фітоценотичного різноманіття. Природні ліси, які сформувалися в
різних кліматичних і едафічних умовах національного парку, вирізняються значним фітоценотичним
різноманіттям, що забезпечує їх екологічну стабільність. У зв‘язку з монокультурним лісовим
господарством відбулося фітоценотичне спрощення штучно створених деревостанів, що стало
причиною їх екологічної дестабілізації. Натуральні ліси, як приклади корінних деревостанів,
сприяють відтворенню їхньої первинної фітоценотичної структури, а отже, й збереженню
фітоценотичного різноманіття парку.
Генетичне значення. Завдяки багатовіковому природному відбору у натуральних екосистемах
виникли у відповідних регіонах різні генотипи, фенотипи, екотипи, пристосовані до місцевих
екологічних умов. Тому вони є природним сховищем генетичних ресурсів , які слід досліджувати,
зберігати та використовувати для покращення генофонду лісів і в інших регіонах.
Екоосвітнє значення. Пралісові екосистеми слід розглядати як унікальну ―природну
лабораторію‖, в якій можна досліджувати спонтанний лісоценотвірний/силваценогенезний процес й
складні взаємозв‘язки між живою та неживою прородою. Багату екологічну інформацію щодо
функціонування природних екосистем слід використовувати для вирощування екологічно стабільних
культурфітоценозів. На базі пралісів слід проводити науково-практичні семінари по формуванню
фітоценозів, близьких до природних.
Ландшафтно- естетичне й соціальне значення. Однією з характерних екологічних рис
сучасного цивілізованого світу є денатуралізація природного середовища, яка ізолює людину від
Матери-Природи, частиною якої вона є. У природному навколишньому середовищі, зокрема в
цікавих й складних за ценотичною й віковою структурою лісових біогеоценозах, сучасна техногенна
людина, пізнаючи тайни й нерукотвірну красу природи, може знайти духовний спокій та
емоціональне задоволення. Про це наглядно свідчать художні полотна талановитих митців різних
народів, написані на лоні природних ландшафтів. Потрібно зберегти природні ліси, які мають
ландшафтно-естетичне значення.
Згідно Закону «Про природно-заповідний фонд України», прийнятому 2010р, Національні
природні парки є природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми, науково-дослідними
установами загальнодержавного значення. Вони створюються з метою збереження, відтвореня і
ефективного використання природних комплексів та об‘єктів, які мають особливу природоохоронну,
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оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність. В Законі відзначається
вагоме значення НПП для збереження природних територіальних комплексів, до яких належать
природні лісові ландшафти.
НПП «Гуцульщина» розташований в межах висот 350-1472м н.р.м. у фізико-географіному районі
Покутсько- Буковинських Карпат та частково в районі Запрутських Горган. У пізньому голоцені тут
сформувалися такі типові для Українських Карпат вегетаційні ступені (ВС) (висотні рослинні смуги):
ВС грабово-дубових (Саrpineto-Quercetum roboris), букових (Fagetum sylvaticae), буково-ялицевих та
ялицево-букових (Fageto-Abietum et Abieto-Fagetum), буково-ялицево-смерекових (Abieto-FagetoРiceetum), смерекових(Piceetum abietis) лісів. Упродовж останніх двох століть, в результаті різних
видів антропогенного впливу, в природних лісах у межах згаданих ВС відбулися значні територіальні
та ценотичні зміни. Найбільш істотних трансформацій зазнали грабово-дубові, букові та ялицевобукові ліси. Оскільки завдання НПП полягає в збереженні природних ландшафтів/екосистем,
потрібно з‘ясувати масштаби трансформованих біогеоценозів, виявити й закартувати рештки різних
категорій природних лісів – пралісів, квазипралісів, умовно-природних лісів. Вони повинні бути
екологічними моделями для відтворення природного стану біогеоценотичного покриву в парку. Для
встановлення площі природних екосистем рекомендуємо прийняти до уваги встановлені нами
еколого-ценотичні критерії натуральності біогеоценозів.
Вагоме значення має визначення в натурі мінімальної площі природних лісів. Оптимальною слід
вважати таку площу, яка охоплює всі стадії в циклі розвитку природного фітоценозу. На підставі
проведених досліджень стану натуральності лісів парку потрібно підготувати план та обґрунтувати
методику ренатуралізації квазипралісових та умовно пралісових біогегеоценозів а також план
поступового переформування похідних деревостанів у корінні. Для такої мети придатна система
ведення лісового господарства за екологічною моделлю пралісових екосистем. Ренатуралізація
трансформованих біогеоценозів у парку – складний в часі та просторі процес. Але його успішне
проведення придасть парку «Гуцульщина» імідж національного парку міжнародного рівня.
Слід відзначити також важливу етногенетичну роль НПП. З його територією та природними
умовами історично й екологічно пов‘язана найбільша в Карпатах етнічна група гуцулів. Природні
ресурси Покутсько-Верховинських Карпат та Горган мали, мають й матимуть в майбутньому для
Гуцульського краю вагоме економічне значення. Завдання НПП полягає в їх збереженні та
примноженні, щоби, таким чином, сприяти і збереженню етнічної спадщини лемківського краю.
Підсумок. Пралісові екосистеми Карпат є природними моделями для ренатуралізації похідних
деревостанів та системи ведення наближеного до природи лісового господарства, сприяють
збереженню біологічного, фітоценотичного, ландшафтного різноманіття й підтриманню природних
сукцесійних процесів. Генетичний фонд пралісових фітоценозів має значення для покращення
генетичних ресурсів у господарських лісах в інших, близьких за фізико-географічними умовами,
геоботанічних районах. Пралісові екосистеми – природна лабораторія для дослідження лісотвірного
процесу та еколого-освітня база для лісівників, які прагнуть формувати близькі до природних
екологічно стабільні культурфітоценози. На базі пралісових екосистем можна організувати
довготривалий екологічний моніторинг впливу глобального потепління й зміни клімату на динаміку
лісових формацій. Враховуючи багатогранне наукове та практичне значення пралісових екосистем у
«Лісовий кодекс України» потрібно включити спеціальне положення про їх збереження, як
унікальної природної спадщини.
MULTILATERAL SIGNIFICANCE OF NATURAL FOREST ECOSYSTEMS OF CARPATHIANS
S. M. STOIKO
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СЕКЦІЯ №1
ЗБЕРЕЖЕННЯ ОБЄКТІВ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ ТА ЛАНДШАФТІВ.
УДК 574.9
В.Л. АНДРЕЕВА
Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка

ОЦЕНКА ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОТОННЫХ
ЛАНДШАФТОВ В ГРАНИЦАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БРАСЛАВСКИЕ ОЗЕРА»
Оценивалось состояние природных систем - экотонов, в их пределах в границах ключевых участков
определялись качественные и количественные характеристики неоднородности почвенного покрова,
устанавливался характер растительного покрова, максимально соответствующей комплексу природных
факторов в пределах типизированных геосистем, оценивалось α- и β- биоразнообразие ландшафтных
экотонов, выделенных по естественным природным границам.
Экотоны, оценка природно-хозяйственного потенциала, типизация геосистем, почвенные комбинации, тип
леса.

Отличительной чертой антропогенового процесса является, экотонизация – образование различно
рода переходных граничных зон между разными по структуре и функциям природными и
преобразованными ландшафтами, что в свою очередь, ведет к сокращению природных. В отличие от
природных, антропогенные системы будут находиться в уравновешенном состоянии при условии их
использования с сохранением их природно-ресурсного потенциала.
Определение потенциала типов земель национального парка «Браславские озера» потребовало
организации учета природных ресурсов (почвенно-земельных и растительных ресурсов), а также
проведения оценки состояния геосистем. С этих позиций определялся условный уровень
современного состояния экотонных геосистем территории, находящейся в близком к естественному.
Непосредственно предметом нашего изучения являлись почвенные комбинации (ПК), которые
рассматривались как территориальные единицы природопользования (в том числе
сельскохозяйственного), поскольку содержали сведения о рельефе, геоморфологии, литологии,
гидрологических особенностях, о плодородии почв и продукционной способности земель. Они
представляют собой закономерно организованные ассоциации почв, типизированные по
компонентному составу (перечень разновидностей почв с долей их участия в комбинации,
выраженной в процентах) и форме (геометрии) ареалов, образующих на почвенных картах
характерный повторяющийся в пространстве рисунок почвенного покрова. Почвенные комбинации
достаточно статичны, по сравнению с динамическим характером лесных ассоциаций и типов леса.
В границах НП «Браславские озера» имеют место как природные, так и природно-антропогенные
экотоны, поскольку основным назначением Парка является сохранение уникального озерноландшафтного комплекса, осуществление научных исследований и рекреационных мероприятий, а
также ведение комплексного хозяйствования. На долю экотонных ландшафтов здесь приходится
около 11% территории (5,6 тыс. га).
Всего в границе НПБО выделены пять вариантов переходных зон.
В качестве примера приведем экотон «фрагментарные водоразделы - конечно-моренные гряды с
отдельными камами и озами и заторфованные межхолменные понижения (котловины)».
Расположенный на крайнем севере Парка экотон граничит на северо-западе и северо-востоке с
фрагментарными водоразделами высокими и низкими, на крайнем юге – с другим вариантом экотона.
Картометрический анализ почвенного покрова ключевого участка экотона обнаружил очень
высокую степень контрастности (Кк = 18,68) и расчлененности (Кр = 2,4), что определило
комплексную оценку неоднородности (Кн = 44,83), относящуюся к категории одних из наиболее
высоких из установленных для геосистем Беларуси, что объясняет высокий уровень здесь
разнообразия природных условий.
В границах экотона характерны леса еловые орляковой серии в сочетании с сосновыми и еловыми
черничными, реже сосновыми и еловыми мшистой серии лесами в сочетании с березовыми
приручейно-травяными и осоково-травяными лесами с включениями еловых снытевых и орляковых
лесов.
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Наряду с оценкой почвенного покрова оценивалась как доля участия (площадь), занятая под
различные ассоциации (альфа-разнообразие), так и степень их различия по условиям увлажнения, и
частота смены контуров и их форма (бета-разнообразие).
Значения коэффициентов альфа-разнообразия в границах экотонов Парка были сведены к двум
оценочным группам: от 17 до 22 и от 23 до 28 баллов. Вышеописанный экотон вошел в первую
группу. Наивысший балл бета-разнообразия, границах нацпарка принадлежит описанному эконону.
Таким образом, разные экотонные ландшафты, выделенные по единым критериям и оцениваемые
по равнозначным параметрам, могут вправе быть сравнимы, и оценены вне зависимости от их
местоположения и площади.
Информация об экотонных ландшафтов (количественные показатели флористического и
ландшафтного разнообразия территорий) позволят проводить организацию и реорганизацию
охранных территорий, выделять и корректировать основные структурные зоны заповедных
территорий, отличающихся разным уровнем разнообразия экотонов.
Выявленные разновидности экотонов и установленные для них параметры коэффициентов
неоднородности почвенного покрова в границах хозяйств, помогут определить категорию их
использования в народном хозяйстве.
Выделенные однотипные геосистемы будут иметь сходную реакцию на антропогеновое
воздействие, в связи в чем, в пределах одной геосистемы будет достаточно проводить расширенное
изучение, а в аналогичных иметь только контрольные объекты для наблюдений. Этот метод
позволяет более рационально использовать финансовые средства, для выделения пунктов
наблюдения за состоянием среды в рамках проведения мониторинга растительности и почвенного
покрова.
Кроме того, описанная методика позволит восстанавливать характер растительности максимально
соответствующий условиям среды; определять оптимальную структуру растительного покрова, в тех
районах, где она антропогенно нарушена, с ее последующем восстановлением.
THE ESTIMATION OF NATURE-ECONOMY POTENTIAL OF ECOTONE LANDSCAPES OF THE
NATIONAL PARK “BRASLAV LAKES”
V.L. ANDREEVA
The condition of nature systems was estimated; quantitative and qualitative characteristics of the heterogeneity of
soil cover of key lots in the boundary of ecotone landscapes were fixed; the character of vegetation cover mostly
corresponding to complex of the nature factors within the typefaces geosystems was established; α- и β-diversity of
ecotone landscapes chosen according to natural boundaries were.
Ecotones, the estimation of nature- economy potentials, types of lands, combinational of soil, type of forest

УДК 5044.4(477.64)
О.П.БАРАБОХА
Приазовський національний природний парк

ГІДРОГРАФІЧНА МЕРЕЖА ПРИАЗОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКУ
Гідрографічна мережа Приазовського національного природного парку представлена різними об’єктами –
Азовське море, озера, річки, лимани та ставки. Найбільшу площу ПНПП займає акваторія Азовського моря.
Річки національного парку відносяться до басейну Азовського моря, більшість яких відноситься до групи малих
річок ( крім Берди та Молочної). Гідрографічна мережа ПНПП відіграє значну роль у екосистемі регіону.
Ключові слова: гідрографічна мережа, малі річки, середні річки, живлення річок, режим річок, річковий
сток, озера.

Приморське положення Приазовського національного природного парку визначило особливості
його гідрографії та гідрології. Незважаючи на те, що парк за площею займає друге місце серед
національних парків України, переважна його більшість – це акваторії з своїми особливостями,
впливом на суходіл, що обумовлює підвищений інтерес до їх вивчення.
Гідрографічну мережу парку становлять природні гідрологічні об‘єкти – Азовське море, його
затоки і лимани, річки, озера та штучні – ставки. Дослідження Азовського моря були розпочаті ще в
ХVІІІ ст., тому можна вважати ступінь вивченості моря та його лиманів і заток досить високим.
Гідрологічні об‘єкти суходолу Північно-Західного Приазов‘я в межах Запорізької області, де
розташований природний парк, вивчені значно менше
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Гідрографічні особливості обумовлені географічним положенням території на півдні степової зони
помірного кліматичного поясу, геологічною будовою, відносно вирівняним рельєфом, посушливим
кліматом, водно-фізичними властивостями ґрунтів, низьким рівнем лісистості річкових долин.
Гідрографічна мережа території загалом відноситься до басейну Азовського моря. Окремі ділянки
парку належать до басейнів степових річок – Великого і Малого Утлюків, Тащенака, Атманаю,
Молочної, Джекельні, Домузли, Корсака, Берди. Серед названих річок є середні і малі за довжиною.
До групи середніх річок (довжина понад 100 км) у межах парку відносяться річки Молочна і
Берда. До групи малих (довжина від 10 до 100 км) - малі річки як Малий і Великий Утлюки, Домузла,
Джекельня, Тащенак, Атманай, Корсак з притоками, які входять до території парку своїми нижніми
течіями і гирлами.
Всі річки починаються за межами національного парку у вигляді струмків. У середній частині
течій вони отримують ряд приток, долини їх спочатку заглиблюються, потім поступово
розширюються. Схили асиметричні, праві береги річок - круті, ліві – пологі. На лівих берегах річок
спостерігаються річкові тераси (заплавна тераса, перша і друга надзаплавні). Русла річок звивисті,
течія повільна, крім тих, що беруть початок на Приазовській височині. Верхів‘я малих річок у літній
жаркий період пересихають.
Річки, що беруть початок на Приазовській височині, мають у верхній течії вузькі долини і круті
скелясті береги. Середні частини річкових долин характеризуються підвищеним ступенем ерозійного
розчленування і поширенням ярів та балок. У верхній частині русел зустрічаються невеликі
водоспади і пороги (Берда). Річкові долини розширюються, береги стають пологішими, швидкість
течії зменшується, завдяки чому формуються меандри і старичні озера (Молочна). Місцями заплави
річок заболочені.
Річковий стік у значній мірі залежить від рельєфу. Річки, що протікають по Причорноморській
низовині (Малий Утлюк, Великий Утлюк, Атманай, Тащенак) мають малий похил і падіння, що
призводить до значного випаровування та інфільтрації, зменшуючи стік. У літній період більшість з
них пересихає. Навпаки, річки, що беруть свій початок у межах Приазовської височини (Берда)
повноводні, мають постійний стік. Це пояснюється більшою кількістю опадів, низькою
інфільтрацією, великим похилом і падінням, а також істотною часткою підземного живлення тріщин
ними водами Українського кристалічного щита.
За характером мінімального стоку територія парку знаходиться у двох фізико-географічних
районах. До першого, що розташований у Приазовській частині Українського кристалічного щита,
належать верхні притоки Молочної, також річки Берда, Корсак, Домузла. Живляться вони за рахунок
вод кристалічних порід докембрію та продуктами їх руйнування; дебіти джерел, тобто кількість води,
що надходить з джерел за одну секунду, не перевищують 0,5 л/сек. Меншу роль відіграють
четвертинні відклади. Запаси колодязів їх горизонтів коливаються від 0,012 до 0,018 л/сек. Незначне
живлення річки отримують з палеогенових та неогенових відкладів. Водоносні горизонти у
палеогенових відкладах приурочені до бучакського ярусу. Вододостатність їх горизонтів незначна.
Водам цього ярусу, а також тортонському, сарматському водоносним горизонтам, притаманні
лікувальні якості.
У другому районі розташовані нижні ділянки р. Молочної, Корсак, Великий та Малий Утлюк ,
Тащенак, Джекельня. Основними джерелами живлення стають води неогенових і четвертинних та, в
меншій мірі, палеогенових відкладів. Для даного району характерні добре карстуючі вапняки
понтійського ярусу, які під впливом атмосферних опадів і поверхневого стоку обумовлюють
утворення невеликих порожнин. Це сприяє тому, що частина річкових вод надходить в ці порожнини,
а річки на довгий час пересихають.
Живлення річок цілком залежить від кількості та режиму випадіння опадів. У Приазов‘ї більшість
опадів витрачається на сумарне випаровування, а на поверхневий і ґрунтовий стік припадає всього до
50 мм опадів. Крім того, на величину стоку впливає стан ґрунту, рельєф, характер рослинного
покриву. Живлення річок парку – змішане. Типи живлення: дощове, снігове і підземне.
За режимом річки Приазов‘я – з весняною повінню, літньо-осіннім меженем. У короткий період
літніх злив на річках спостерігається незначне підвищення рівня води. Восени рівень води
піднімається завдяки збільшенню кількості опадів і значно меншим величинам випаровування. У
зимовий період рівень води у річках помітно знижується, а підчас відлиг – підвищується. Весною
підняття рівня води спостерігається на початку березня. Середня інтенсивність підняття води складає
20-60 см за добу, максимальна – 1-2 м. Літні дощові паводки бувають на всіх річках Приазов‘я у
червні, липні, іноді у серпні. Осіннє підняття води незначне – 10-30 см. У дощові роки
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спостерігаються паводки висотою 60-80 см. На формування паводків сприятливо впливає глибоке
промерзання ґрунту. Формування паводків відбувається швидко – через 2-4 години після танення
снігу. Швидкому стоку води сприяє мала площа водозборів, низька лісовкритість і наявність
природного дренажу у вигляді балок, ярів, промоїн.
Температура води і льодові умови залежать від особливостей кліматичних умов, падіння річки,
звивистості, глибини і ширини русла, впливу господарської діяльності людини. У відповідності з
радіаційним балансом вода в річках вже у квітні прогрівається до +10°С, а в травні +18 ...+20°С, у
червні-липні +23°С, а починаючи з вересня – поступово знижується до +15°С.
Нестійкість льодового режиму залежить від строків формування льоду та періоду його існування.
Товщина льоду на початку зими становить від 1 до 10 см, в середині зими вона досягає 10-20 см.
Показники витрат води у річках свідчать про те, що всі малі річки маловодні (0,45 м3/с - 2,66 м3/с),
що залежить від кількості опадів, випаровування, низького ступеня інфільтрації атмосферної вологи.
Характер та кількість річкових наносів залежить від форм рельєфу, літологічного складу порід,
витрат води, швидкості течії, режиму річок. Річкові наноси поділяються на завислі і донні, які
завдяки течії річки переміщуються вниз за течією. Русло річки Берди складене дресвою, гравієм та
галькою, принесеними річковим потоком з Приазовської височини. Більшість річок області виносять
піщані, глинисті і мулисті породи, відкладаючи їх у гирлах. По долинах річок твердий стік
розподіляється нерівномірно: середні величини каламутності води складають 200-400 г/м3. У руслах
річок Тащенак, Великий і Малий Утлюки, Домузла, Джекельня середня каламутність води становить
до 100 г/м3. Мінімальні величини каламутності спостерігаються у зимовий період.
В посушливих умовах півдня України річкові води накопичують різні види солей, які
вимиваються з ґрунту. Серед них переважають хлориди натрію і магнію. Влітку солоність
збільшується з-за інтенсивного випаровування, велика кількість солей надходить з водами приток.
Річки північної і центральної частини Приазов‘я мають сульфатно-кальцієво-натрієву
мінералізацію. У нижніх частинах течій річок Великий Утлюк, Малий Утлюк, Тащенак, Корсак
мінералізація стає сульфатно-хлоридно-натрієвою. Величина жорсткості річкової води змінюється
відповідно до зміни величин мінералізації, яка на півдні досягає 30-43 ммоль/дм3.
Загалом маловодність малих приазовських річок пояснюється сукупним впливом фізикогеографічних умов. Геологічна будова впливає на річковий стік через водопроникність гірських
порід. Особливістю малих річок степової зони є пряма залежність між складовими теплового балансу
та водністю річок: чим південніше розташований басейн річки і менша висота витоку над рівнем
моря, тим менші витрати води.
Рослинність впливає на стік в основному через транспірацію, інфільтрацію та випаровування.
Рослинність сприяє переведенню поверхневого стоку у ґрунтовий і підземний стік, тим самим
збільшуючи водність річок. Монокультури (переважно у межах сільськогосподарських угідь)
сприяють збільшенню випаровування і зменшенню ґрунтового стоку. Більшість річок Приазов‘я, у
тому числі у межах парку, пересихаючі.
За останні чотири десятиліття істотно збільшився вплив господарської діяльності на басейни
річок. Такий вплив проявився у зменшенні стоку малих і середніх річок. Відсутність лісів і лісосмуг,
розорювання ґрунтів без дотримання норм водоохоронного законодавства, зарегульованість
поверхневого стоку спричинює зменшення поверхневого стоку і поступове замулення річок. Ці
фактори спричинюють збільшення інтенсивності водної ерозії, внаслідок чого відбувається знесення
рихлого матеріалу у русла річок і замулення руслових і прируслових джерел, що знижує їх водність.
Крім того, зменшення водності річок спричинене штучним перенесенням, випрямлянням і
каналізуванням русел, що спричинює втрату руслових джерел.
Дослідження екологічного стану деяких малих річок дало наступні результати. До зарегулювання
р. Молочної великим водосховищами в період 60-х років (1951-1954, 1957-1960) водний стік
коливався в залежності від кліматичних та гідрологічних характеристик в межах 0,49 м3/с (1962 р.)4,19 м3/с (1964 р.), в середньому становив 1,8 м3/сек. У 80-х роках він складав в середньому 1,6 м3\сек.
Ці показники в 2002 році були в майже 5 разів меншими в порівнянні з 60-ми роками і майже у 3 рази
в порівнянні з 80-ми і становили 0.35 м3/сек. Значна деградація р. Молочної та її приток пов‘язана з
складною трансформацією всього басейну, що в першу чергу впливає на водність річки. Як
негативний приклад зміни русла слід привести будівництво в 1921-1922 рр. на р. Молочній обвідного
каналу, в результаті якого в районі м. Мелітополя було здійснено реконструкцію річища, яка
призвела до суттєвого порушення гідрологічного режиму водойми. Теж саме можна сказати і про
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обвідний канал р. Малий Утлюк (канал створено в зв‘язку з відділенням верхів‘я Утлюцького лиману
під промисловий відстійник Запорізького залізорудного комбінату).
На території Приазовського НПП відсутні великі прісні озера. Засушливий клімат є основною
причиною малої кількості озер. Поверхневий стік незначний, рельєф має загальний похил до моря,
глибокі улоговини відсутні. Більшість озер сформувалися у заплавах річок у вигляді стариць
(Молочна, Берда) та озер-лагун вздовж узбережжя Азовського моря. Живлення перших відбувається
у період повені весною або під час літніх паводків після злив. Температурний і льодовий режими озер
близькі до режиму річки, в заплаві якої вони знаходяться.
На узбережжі моря є озера лагунного походження: Бердянська група озер в східній частині парку,
Кирилівське озеро між Утлюцьким і Молочним лиманами, Сивашик в західній частині парку.
Бердянські озера складається з двох груп – невеликих прісних, розташованих у заплаві р. Берди і
солоних, розміщених вздовж узбережжя.
Солоні озера мають лагунне походження і їх вода містить багато солей. Ці озера з 1805 р.
використовувались для видобування солей. У XIX ст. звернули увагу на грязі, які накопичувались на
дні деяких озер. Дослідження показали, що грязі солоних озер мають лікувальні властивості. З
великих озер цієї групи виділяються Красне, Довге, Мале, Велике, Середнє. Красне і Мале мають
грязі з цінними лікувальними властивостями, що було підтверджено науковими дослідженнями
медиків. Зараз ці грязі використовуються для лікування у бердянських санаторіях.
На північному сході від озера Великого простяглися прісні озера Кругле, Мазанкове, Плотіна,
Краснопере. Ці озера розміщені у заплаві р. Берди, прісноводні. Їх середня глибина коливається від
40 до 95 см. Дно переважно піщане, мулисте. Лікувальні грязі у них відсутні. Використовувалися
озера для вирощування прісноводних видів риб.
На Бердянській косі зустрічається багато малих солоноводних озер, які у літній період
пересихають.
Кирилівське озеро – озеро лиманного походження в Якимівському районі, біля смт Кирилівка, між
Утлюцьким і Молочним лиманами, від Азовського моря відділяється Федотовою косою. Улоговина
округлої форми, діаметром близько 60 м, площа 0,02 кв. км. Береги невисокі, пологі. Живиться за
рахунок фільтрації морської води. Мінералізація води до 40 г/л. Дно вкрите шаром грязі, яку
використовують для грязелікування.
Сивашик – озеро на півдні Якимівського району (невеликий лиман, що утворився внаслідок
відокремлення греблею західної частини Утлюцького лиману), простирається з півночі на південь
біля кордону з Херсонською областю. Довжина до 24 км, ширина – до 4 км. Площа Сивашика нестала
– від 2,4 до 2,7 кв.км, максимальна глибина понад 1,5 м. Береги звивисті, переважно пологі, місцями
розчленовані балками. Влітку більша частина пересихає, вода залишається лише в його південній
частині, де утворилось невеличке озеро, яке місцеві жителі називають Солоним. В озеро впадає
невелика річка Атманай. Солоність води 20 – 25 проміле. У воді значний вміст сірководню. На дні
озера шар чорного мулу, яких характеризується цілющими властивостями. На початку 20 ст. на озері
були соляні промисли. 20.08.1996 р. озеро і суміжна територія проголошена ландшафтним
заказником загальнодержавного значення (площа 2800 га).
За весняний період річки Приазов‘я витрачають 75% річного стоку. Ця особливість обумовила
необхідність регулювання стоку річок з метою зменшення весняних повеней створенням ставків.
Водойми, які мають менші ніж 1 млн.м3 об‘єми, за класифікацією державного комітету України з
водного господарства, відносяться до ставків. Будівництво ставків у межах річкових долин
здійснювалось з метою регулювання річкового стоку, оскільки основна величина стоку малих річок
припадає на весну. При цьому водойми виконують резервуара, який під час повеней наповнюється і
не дає річці вийти з берегів. Після танення снігу штучно здійснюється поступовий спуск талої води
через гідротехнічні споруди. Таким чином рівень води у ставках істотно підвищується весною, а в
інші пори року зміни рівня незначні. Крім регуляції стоку, ставки призначалися для зрошення та
обводнення, розведення риби та водоплавних птахів.
Ці штучні водойми споруджувалися у сухих балках, ярах, долинах малих річок. Річкові води, що
живлять ставки, мають переважно сульфатне засолення. Цьому процесу сприяє наявність продуктів
руйнування кристалічних гірських порід, широке поширення лесів і лесоподібних суглинків, які
поставляють у річки розчинні сульфати. Крім сульфатів, у водах ставків присутні хлориди. Вони
утворюють сполуки з кальцієм та магнієм, спричинюючи високу жорсткість води, яка досягає 30-35
мг/л. У весняний період водойми істотно опріснюються талими повеневими водами, а влітку
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внаслідок високого випаровування жорсткість води зростає. З метою опріснення води доцільним буде
скидати мінералізовані води і відновлювати об‘єм водойми за рахунок талої води і паводків.
Внаслідок підпору греблі відбувається зменшення швидкості течії у ставках, внаслідок чого
проявляється процес їх інтенсивного замулення. Одним з напрямів зменшення об‘єму твердого стоку
є захист прилеглих територій від прояву ерозійних процесів. Необхідно максимально озеленювати
береги, особливо у межах прибережних захисних смуг та водоохоронних зон.
Більшість ставків мають площу до 5 га. Значні за розмірами ставки споруджені по балках. Ставки
мають глибини 0,5-2 м. Ставки експлуатується давно і знаходиться у занедбаному стані. Загальною
проблемою є їх замулення внаслідок руйнування берегів і змиву з ріллі гумусу поверхневим стоком зза відсутності деревних і чагарникових насаджень по берегах. Замулення призводить до зменшення
об‘єму води і площі водного дзеркала. Невеликі глибини сприяють істотному прогріванню води, що
збільшує інтенсивність випаровування, прискорює її цвітіння і замор риби. Сучасний рівень
використання ставків низький, а їх загальний стан погіршується.
Позитивна роль штучних водойм у посушливому кліматі півдня Запорізької області полягає у
наступному: по-перше, вони регулюють річковий стік у весняний період, зменшуючи до мінімуму
негативні наслідки повеней; по-друге, вода використовується на господарські потреби; по-третє, вода
частково використовується для зрошення; по-четверте, вони використовуються для вирощування
риби; по-п‘яте, прибережні території використовуються місцевим населенням для рекреації. Це
потребує комплексного вивчення ставків, розробки природоохоронних рекомендації щодо їх
збереження та раціонального використання.
Для внутрішніх водоймищ національного парку необхідно провести їх паспортизацію, виявити
джерела агропромислового та побутового забруднення і попередити власників про необхідність
проведення профілактичних заходів з недопущення забруднення водоймищ.
Таким чином, гідрологічні особливості території Приазовського національного природного парку
визначаються наявністю морскої акваторії Азовського моря з затоками (Білосарайська. Бердянська,
Обитічна) і лиманами Молочнний, Утлюцький), середніх і малих річок (Молочна, Берда, Малий та
Великий Утлюги, Тащенак, Атманай, Джекельня, Домузла, Корсак), невеликих озер лагунного
походження (Бердянські озера, Сивашик, Кирилівське) та ставків.
Значні площі різних гідрологічних об‘єктів сприяли формуванню природних аквальних
комплексів, які займають більше 70% території Приазовського національного природного парку,
серед яких є унікальні водно-болотні угіддя міжнародного (Рамсарська конвенція - Молочний лиман
та Заплава р.Берди, Бердянська затока і Бердянська коса) та національного (Сивашик, Утлюцький
лиман) значення.
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HYDROGRAPHIC NET OF PRYAZOVSKY NATIONAL NATURAL PARK
О.P. BARABOKHA
Hydrographical net of Pryazovsky national natural park is represented by different objects– Azov sea, lakes, rivers,
estuaries and ponds. The most part of Park is covered by the water area of Azov sea. The rivers of the National park are
concerned to the pool of Azov sea. Most part of them are small rivers (excepting Berda and Molochna). Hydrographic
net of Pryazovsky park plays a significant role in the ecosystem of region.
Keywords: hydrographic net, small rivers, medium rivers, nutrition of rivers, regime of rivers, river drain, lakes.
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ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК “КОЗАКОВА ДОЛИНА”ЯК ЕТАЛОН УНІКАЛЬНОГО
ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ НА ПРИКАРПАТТІ
У статті подано фітоценотичну характеристику урочища ―Козакова долина‖, особлива увага
звертається на видове різноманіття рослинних асоціацій.
Ключові слова:фітоценоз, асоціація, синузія, вид, популяція.
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Урочище ―Козакова долина‖, площею 949,0 га, що знаходиться в околицях м. Івано-Франківська
на правому березі річки Бистриці, завжди привертало увагу ботаніків та науковців: М.І. Юзьківа, Я.Д.
Гладуна, П.А. Трибуна та інших [5]. Це зумовлено тим, що тут, на західній межі Опілля, збереглись
фрагменти лучно-степової рослинності, які відзначаються надзвичайною ценотичною та
флористичною репрезентативністю.
Згідно геоморфології, урочище знаходиться в північно-західній частині Бистрицько-Тлумацького
Опілля, на крутому, місцями обривистому березі річки, розчленованому виходами вапняків, різного
ступеня заліснення [4]. Характерним для даного берегового схилу є велика кількість галечникового
матеріалу з карпатських пісковиків. Рельєф урочища досить своєрідний. Його територія розчленована
балками на цілий ряд горбів та гряд із загальним зниженням до річки Бистриці. По днищах балок
протікають потічки, які впливають на зволоженість грунту та розвиток видового різноманіття. Слід
зазначити, що тут знаходяться декілька карстових лійкоподібних западин округлої та видовженої
форми на різних стадіях розвитку. Такий рельєф і вплинув на еволюційно-історичне формування
рослинності урочища.
Територія урочища знаходиться в Дністровському лісництві, Івано-Франківського держлісгоспу і
розташована на висоті 250 – 300 м над рівнем моря. ―Козакова долина‖ являє собою ділянку старого
лісу, яких в цій місцевості збереглося мало, а FagussylvaticaL. є основним і домінантним видом та
найбільш сильним едифікатором.
Тут зростають дубово-грабові бучини, які сформовані на бурих лісових ґрунтах незначного
ступеня скелетності. Вони характеризуються складним двохярусним різновіковим деревостаном з
загальною зімкненістю крони 0,4-0,7, утвореним буком і дубом. Дерева бука мають вік 80-90 років і
діаметр 28-30 см, бук молодший від дуба, який має 110-130 років, діаметр 46-50 см.Другий ярус
утворюють 40-60-ти річні дерева граба звичайного висотою 18-20 м, діаметром 20-24 см, зімкненістю
крони 0,1-0,2. Підлісок рідкий, незімкнутий, поодиноко зростають крушина ламка (Frangula alnus),
калина звичайна (Viburnu mopulus L.), бузина червона (Sambucus racemosa L.), бузина чорна (S. nigra
L.), вовчі ягоди звичайні (Daphnem ezereum L.).
Найбільш поширеними асоціаціями виявились: дубово-грабова бучина барвінкова, зеленчукова та
ведмежо-цибулева (Querceto roboris-Carpineto-Fagetum vincosum, Q.r-C.-F. galeobdolosum, Q.r-C.F.alliosum ursinae).
В раньовеснянихсинузіях домінує 70-90 % білоцвіт весняний (Leucojum vernumL.) і зубниця
залозиста (Dentaria glandulosa Waldest. etKit.), створюючи під час цвітіння своєрідний фіолетово-білий
аспект, який в кінці квітня – на початку травня змінюється на підвищеннях голубим аспектом
утвореним барвінком малим (Vinca minorL.), і в пониззі на більш вологих місцях – білим утвореним
масовим цвітінням цибулі ведмежої (Allium ursinumL.)[2].
Досліджуване урочище має велике наукове значення, оскільки в ньому зберігаються такі рідкісні
асоціації як барвінкова і ведмежо-цибулева, занесені до Зеленої книги України. А також ростуть
рідкісні види занесені до Червоної книги України: астранція велика (Astrantia majorL.), скополія
карніолійська (Scopolia carniolia Jacq.), лілія лісова(Lilium martagon L.), билинець комарний
(Gymnadenia conopsea R. BR.), коручка широколиста (Epipactis helleborine Crantz.), пальчатокорінник
плямистий (Dactylorhiza maculateL.), гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis Rich.).
З малопоширених в букових лісах видів рослин зустрічаються: булатка довголиста (Cephalanthera
longifolia Fritsch), булатка великоквіткова (C. damasonium Druce), любка зеленоквіткова (Platanthera
chlorantha Reichenb.), коручка широколиста (Epipactis helleborine Crantz.).
Рослинність урочища ―Козакова долина‖ представлена наступними асоціаціями.
Асоціація Carpineto-Fagetumcaricosumpilosoe (грабова бучина волосисто-осокова)
Деревостан асоціації формують Fagus sylvatica, Quercus robur L., Acer pseudo platanus L., Carpinus
betulus L. Відновлення слабке, підлісок рідкий, незімкнутий в першому підярусі поодиноко
зустрічається Corylus avellana L., в другому – Lonicera nigra, L. xylosteum L., третьому – Daphnem
ezereumL., Rubus ideaus L.
Травостій середньогустий (25-45%), Carex pilosa Scop. Зустрічається Aposeris foetida Less.,
Mercuria lisperennis L., Galium odoratum Scop., Stellaria nemorum L., поодиноко Actaea spicata L.,
Athyrium filix-femina Roth., Dryopteris filix-mas Schott. і інші, як бореальні, так і неморальні види.
Асоціація Carpineto-Fagetum mercurialidoso-galiosumodorata (грабова бучина перелісниковобарвінкова)
Перший ярус деревостану утворює Fagus sylvatica зімкнутістю крони 0.5-0.7, висотою 33-36 м.
Поодиноко в першому ярусі зустрічається Acer pseudoplatanus.
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Другий ярус утворює Carpinus betulus L., який досягає 15-20 м висоти. Приріст задовільний. Підлісок
рідкий, незімкнутий поодиноко зустрічається Corylus avellana, Sambucus racemosa, Frangula alnus.
Трав‘яний ярус має проективність покриття 50-70%. В ньому домінують Mercuria lisperennis (25-30%)
і Galium odoratum (20-25%), з покривом 1-5%. Відмічені Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina,
Stellaria holostea L., Asarum europaeum L., Impatien snoli-tangere L., Sanicula europaea L., Galeobdolon
luteum Huds., Parisquadri folia L., Gentiana asclepiadea L., Melampyrum nemorosum L., Carex sylvatica
Huds. Poa nemoralis L., Salvia glutinosa L., Eupatorium cannabinum L., Actae aspicata та інші неморальні
види. Мохи відсутні [2].
Асоціація
Quercetoroboris-Carpineto-Fagetumcaricosumpilosae
(дубово-грабова
бучина
волосистоосокова)
Деревостани даної асоціації утворюють Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Quer cusrobur. Перший
ярус утворюють бук і дуб, переважає бук,щільністю крони 0.4-0.6. Другий ярус утворює граб
звичайний, висотою 18-20 м. Природне відновлення задовільне, крім бука в його складі зустрічається
клен і граб. Підлісок рідкий,незімкнутий, поодиноко зустрічаються Corylusa vellana, Sambucus
rasemosa, Euonymus europaea L., Frangula alnus.
В трав‘яному ярусі переважає Carex pilosa Scop. (40-50%) з покривом 5-10%, зустрічається Galium
odoratum Scop., Galeobdolon luteum Huds., з покривом 1-5% зростають Pulmonaria obscura Dumort.,
Ajuga reptans L., Salvia glutinosa L., Majanthemum bifolium F.W. Schmidt., Luzula pilosa Willd., Carex
sylvatica, а поодиноко, на зволожених місцях –Inula helenium L.
Асоціація Quercetoroboris-Carpineto-Fagetum galiosumodoratae (дубово-грабова бучина маренковозапашна)
Склад деревостану такий же як і в попередній асоціації. Підлісок рідкий, незімкнутий, поодиноко
зростають Sorbus aucuparia L., Salix caprea L., Corylus avellana, Frangula alnus, Viburnu mopulus L..
У трав'яному покриві домінує Gallium odoratum (30-40% ) з участю наступних видів: Galeobdolon
luteum (5-10%), Pulmonaria obscura (1-5%), Viola reichenbachiana Jord. Ex Boreau, Carex pilosa Scop.,
Luzula piloza Willd., Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, поодиноко зустрічаються Salvia glutinosa
L., Ajuga reptans L.
Асоціація Quercetoroboris-Carpineto-Fagetumvincosum (дубово-грабова бучина барвінкова)
Деревостан має щільність крони 0.6-0.8, висоту 28-32 м. Крім Fagus sylvatica в першому ярусі
зустрічається Quercus robur, другий ярус утворює Carpinus betulus. Природне відновлення бука
задовільне, в прирості зустрічається граб. Підлісок рідкий, незімкнутий, поодиноко зростають
Sambucus racemosa, S. nigra, Daphnem ezereum.
Основний фон трав'яного ярусу з проективним покриттям 70-80% утворює Vinca minor L., зрідка
зустрічаються Gallium odoratum, Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas, Impatiensnoli-tangere L.,
Sanicula europaeaL., Carex pilosa Scop.,Parisquadri folia L., Aegopodium podagraria L., Galeobdolon luteum
Huds [6]. Мохи відсутні.
Асоціація Quercetoroboris-Carpineto-Fagetumgaleobdolosum (ду6ово-грабова бучина зеленчукова)
Склад деревостану такий як і в дубово-грабовій бучині барвінковій. Підлісок рідкий, незімкнутий,
поодиноко зустрічаються Sambucus racemosa, Viburnu mopulus.
У густому травостої протягом всього вегетаційного періоду домінує Galeobdolon luteum (25-30%),
з покривом (10-15%) зростають Gallium odoratum, Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, Asarum
europaeum, зрідка зустрічаються Euphotbia amygdaloides L., Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, V. hirta
L., V. odorata L., Ajuga reptans, Salvia glutinosa, Pulmonaria obscura, Majanthemum bifolium, Carex pilosa.
Асоціоція Quercetoroboris-Carpineto-Fagetumalliosumursinae (дубово-грабова бучина, ведмежоцибулева)
Розповсюджена на піднятих слабостічних, частіше розчленованих ділянках, схилах
балок.Деревостан двохярусний. Перший ярус утворює Fagus sylvatica і поодиноко Quercus robur,
другий ярус утворює Carpinus betulus, щільність крони 0.3-0.4, висота 35-40 м. Природне відновлення
задовільне. Підлісок рідкий, незімкнутий, поодиноко зростають Sambucus racemosa, Salix caprea,
Frangula alnus.
У трав‘яному ярусі з проективним покриттям 70-80% домінує Allium ursinum. Подиноко
великими плямами зростає Leucojum vernum L., а з покривом 10-15% - Luzula pilosa Willd., Carex
brizoides L., C. pendula Huds, Dentaria glandulosa Waldst.et Kit., D. bulbifera L.
Влітку, після відмирання ефемероїдів, в тому числі і Allium ursinum, трав‘яний покрив дуже
бідний. Крім вище згаданих ожики і осок, зрідка зустрічаються Hepatica nobilis Mill., Viola hirta,
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Aegopodium podagraria, Antriscus sylvestris L., Myosotis strigulosa Reichb., Glechoma hirsute Waldst. et
Kit. Мохи відсутні.
Ранньовесняні синузії в субформаціях букових лісів утворюють такі ефемероїди: Dentaria
glandulosa, Leucojum vernum, Scilla bifolia L., Isopyrum thalictroides L., Anemone nemorosa L., A.
ranunculoides L., Allium ursinum, Coryda liscava L.
В процесі дослідження встановлено, що найбільш розповсюджена в урочищі ―Козакова
долина‖синузія з домінуванням Dentaria glandulosa (70-90%) ця рослина цвіте світло-фіолетовим
кольором, цвітіння продовжується 12-15 днів, починаючи з 3-ої декади березня. Але в залежності від
весняних погодних умов цей термін може варіювати. На найбільш зволожених і понижених схилах
переважають ранньовесняні синузії, утворені Leucojum vernum (40-60%) і Isopyrum thalictroides (3050%), з участю таких видів: Scilla bifolia (10-15%) і Coryda liscava (10-15), які під час цвітіння
створюють різнокольоровий аспект. Синузії з домінування таких видів, як проліски дволистої та
рясту порожнистого зустрічаються значно рідше.
Більшість рослин лісового урочища "Козакова долина" - це цінні деревні породи, які широко
використовуються в народному господарстві країни. Різноманітна флора урочища представлена також
багатьма цінними лікарськими, медоносними, декоративними та рідкісними рослинами.
Варто відмітити, що в урочищі багато лікарських (Asarum europaeum, Centaurium minus Moenh.,
Vaccinium myrtilus L., Symphytum officinale L., Plantago major L., Campanula abietina Griseb. et Schenk,
та ін.), медоносних (Acerpseudo platanus, A. platanoides L., Sorbus aucuparia, Rosa canina L., Rubus idaeus,
R. caesius L., Thymus serpillum L., Senecio nemorensis L. та ін.) та декоративних (Betula verrucosa Ehrh.,
Daphnem ezereum, Centaurea jacea L., Galeopsis speciosum Mill., Geranium robertianum L. та ін.) рослин.
Унікальність та наукова цінність урочища полягає в тому, що тут поширено ряд рослин занесених
до Червоної книги України. Це - булатка червона, довголиста та великоквіткова, билинець комариний,
коручка широколиста, любка зеленоцвіта, лілія лісова, лунарія оживаюча, цибуля ведмежа. А також
термофільні види лісостепової флори, які є рідкісними для даного регіону: наперстянка
великоквіткова, очиток іспанський, оман британський, маруна щиткова, ластовень лікарський, кадило
мелісолисте. Саме тому, в 1982 році з метою збереження типового природного ландшафту, а також
всього комплексу рослинного і тваринного світу, було створено ландшафтний заказник ―Козакова
долина‖ [5].
З метою вивчення рідкісних та зникаючих рослин на території урочища пропонується створити
стаціонарні науково-дослідні та постійні пробні ділянки для проведення довготривалого
моніторингу в природних екосистемах.
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THE LANDSCAPE PRESERVE “KOZAKOVA DOLYNA” AS A MODEL OF UNIQUE SPECIFIC
DIVERSITY IN THE PRECARPATHIAN REGION
BUNJAK V.I., GNEZDILOVA V.I.
The article shows the phytocenotic characteristic of the landscape preserve ―Kozakovadolyna‖. The special
attention is payed to specific diversity of plants communities.
Key words: phytocenosis, plants community, synusia, species, population.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЯЛИНОВИХ МОЛОДНЯКІВ НА ЗРУБАХ ПІВНІЧНОСХІДНОГО МАКРОСХИЛУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ПІД ВПЛИВОМ РІЗНИХ ФАКТОРІВ
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Проаналізовано особливості формування молодняків з урахуванням вертикальної поясності, віддалі від
стіни лісу, висоти над рівнем моря та експозиції схилу. Чисельність підросту на зрубах коливається від 0,9 до
38,0 тис. шт./га, в середньому 16,2 тис. З них 74,1% припадає на основні породи і 25,9% на інші породи.
Зустрічність підросту на дослідних ділянках від 62 до 100%.
Ключові слова: зруб, підріст, деревостан, фактори, покриття, відновлення, зустрічність .

Відновлення зрубів в ялинових лісах в значній мірі залежить від кількості підросту під наметом
деревостану, джерел обнасінення, технології рубок, умов лісового середовища після проведення
лісозаготівель та інших факторів. В цій формації основним способом рубки є суцільнолісосічний,
оскільки зрідження ялинових деревостанів часто спричиняє вітровали та пов‘язане з ними масове
поширення стовбурних шкідників і кореневих гнилей, а зруби заліснюються в основному штучним
способом [4].
З метою можливого використання природного потенціалу при відновленні ялинових лісів
проводилося вивчення відновних процесів на початковому етапі після рубки і при формуванні
молодняків та впливу на ці процеси різних факторів.
В основу роботи покладені матеріали польових досліджень, зібраних протягом 2004– 2010 рр.
Використовувались маршрутний і напівстаціонарний геоботанічні методи. На всіх дослідних зрубах
закладалися облікові майданчики розміром 4 м2 не менш 5 шт.
Об‘єктами досліджень виступали різновікові зруби смерекових лісів північно-східного
макросхилу Українських Карпат в межах висотних горизонталей 620-1085 м над р. м. Для аналізу
процесу формування ялинових молодняків під впливом різних факторів було вибрано 26 зрубів
різного віку (1 – 20 років), розміщених на території Верховинського району (верхів‘я та середня течія
басейну р. Черемош), Надвірнянського району (басейн р. Прутець і верхів‘я басейну р. Бистриця
Надвірнянська) та Рожнятівського району (верхня течія басейну р. Лімниця).
На підставі зібраного матеріалу під час польових досліджень, а також із залученням фондових
даних лабораторії Інституту гірського лісівництва ім.. П. Пастернака вивчено вплив різних факторів
на формування ялинових молодняків.
Одним із факторів, який впливає на процес формування ялинових молодняків, є проективне
розташування підросту по площі [5]. Так, вже на початковому етапі воно є визначальним при виборі
способу відновлення зрубів. За даними досліджень на 60% ділянок підріст ялини розміщується
рівномірно (зустрічність ялини понад 80%) та відносно рівномірно (зустрічність ялини 61-80%), на
20% - нерівномірно (зустрічність 41-60%) і на 20% - має групове розташування.
На характер проективного розташування підросту впливає повнота материнського деревостану:
при високих повнотах його чисельність менша, ніж при середніх, зате розташування по площі більш
рівномірне. В середньоповнотних ялинниках відновлення, як правило, зосереджується в місцях
розрідження деревостану, утворюючи куртини. На характер розташування самосіву і підросту ялини
впливає також потужність лісової підстилки – біогрупи формуються переважно в місцях з меншою її
товщиною, або там, де вона знесена під час трелювання [1].
Дослідження показали, що для відновлення ялини суттєву роль відіграє характер прилягаючої
до вирубки стіни стиглого деревостану [2]. Наприклад, на 8-річній вирубці шириною до 60 м в
вологій буково-ялицевій рамені вздовж стіни лісу підросту в 3 рази більше, ніж в середній її частині,
а саме 37,3 тис. шт./га проти 12,2 тис. (табл. 1).
Таблиця 1. Кількісна характеристика підросту на ділянці в залежності від віддалі до стіни
лісу
Деревна порода

Всього підросту,
тис.шт/га

Біля стіни лісу
Ялина
Бук
Ялиця
Береза
Явір
Осика
Разом
%
На середині зрубу
Ялина
Бук

Частка деревної Розподіл за категоріями висот, тис.шт/га
породи, %
дрібний
середній

16,1
14,0
3,8
2,5
0,7
0,2
37,3
100,0

43,2
37,5
10,2
6,7
1,9
0,5
100

13,3
13,5
3,5
2,5
0,7
0,2
33,7
90,3

2,8
0,5
0,3
3,6
9,7

9,2
1,2

75,4
9,8

8,0
1,0

1,2
0,2
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Ялиця
Береза
Явір
Разом
%

0,5
1,0
0,3
12,2
100,0

4,1
8,2
2,5
100

0,5
0,7
0,3
10,5
86,1

0,3
1,7
13,9

Рис. 1 Восьмирічний ялиновий молодняк Рис. 2 Тринадцятирічний ялиновий молодняк
(в.н.р.м 810 м)Бистрицьке лісництво ( в.н.р.м 1080 м) Грамітнянське лісництво

При цьому зростає частка всіх головних порід. Переважає дрібна категорія (86-90%), що засвідчує
про наступне відновлення вирубки. Крім вище перерахованого, на формування молодняків на
вирубках впливають неоднорідність грунтового покриву, особливості рельєфу та мікроклімату, не
одинакові умови обнасінення і ін. Суттєвим чинником є лісоексплуатаційна діяльність – спосіб рубки
та трелювання, очищення площ від порубних залишків [3].
На поширення та ріст деревних видів суттєво впливає висота над рівнем моря та потужність
лісових грунтів [2]. Вплив висоти на поширення підросту характеризують таблиця 2 та рис.1- 2.
Таблиця 2. Чисельна характеристика підросту на зрубах в різних висотних умовах
Висота над рівнем
моря, м
650-800
800-1000
1000-1100

Кількість
ділянок
10
27
11

Заг.чисельність
Частка порід, %
підросту,
шпилькових ялини
другорядних
тис.шт/га
(всього)
20,0
28,3
12,4
59,7
16,0
43,9
31,3
24,2
14,7
53,3
41,2
30,9

Загальна чисельність підросту з підняттям висоти із 700 до 1100 м н.р.м зменшується майже в 1,5
рази, в той же час зростає частка шпилькових, в тому числі головної лісоутворюючої породи – ялини.
Кількість другорядних порід, які здійснюють позитивну роль в формуванні лісової обстановки в
перші роки після рубки, зі зростанням висоти над рівнем моря зменшується. Їх чисельність надалі
регулюється рубками догляду.
На чисельність підросту на зрубах впливає також експозиція ділянок (таблиця 3). Слід відмітити,
що відновлення ялини краще відбувається на північних схилах, де кількість підросту на зрубах в 1,3
рази вища ніж на південних.
Таблиця 3. Чисельність підросту на зрубах в залежності від експозиції схилу
Експозиція схилу
Південна
Північна

Кількість ділянок

Кількість підросту, тис.шт./га
крайні показники
середні значення
5,9 – 30,4
14,1
5,7 – 39,3
18,4

21
27

Це явище обумовлене доволі високою тіневитривалістю ялини, дещо меншим тиском конкурентів
та потужнішим шаром грунту і більш тривалим періодом його оптимальної вологості. Очевидно, що
природне поновлення ялини на північних схилах має більш сприятливі для себе екологічні умови.
Із аналізу даних про стан природного відновлення зрубів після проведення суцільних рубок в
ялинових лісах випливає, що в більше 50% випадків його достатньо для відтворення корінних
деревостанів природним шляхом. Відновлення ялини краще проходить біля стіни стиглих
деревостанів і на схилах північних експозицій і погіршується з підняттям ділянки над рівнем моря,
що слід враховувати при проведенні лісогосподарських заходів.
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Як свідчать дані досліджень чисельність підросту на зрубах різна – від 0,9 до 38,0 тис. шт./га, в
середньому 16,2 тис. з них (74,1%) припадає на основні породи і 25,9% на інші породи. Зустрічність
підросту від 62 до 100%. На 69% ділянок підріст за складовими породами відповідає корінному типу
лісу. На 11% ділянок зі складу випадає одна із корінних порід і на 20% ділянок склад природного
відновлення не відповідає типу лісу.
Характеристика природного відновлення на свіжих зрубах показує, що на 50% ділянок підросту
достатньо для природного відновлення деревостанів, на 42% - слід створювати часткові культури і на
8% - суцільні культури.
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FEATURES OF FORMING OF SPRUCE SAPLINGS ARE ON CUTTING OF THE NORTH-EASTERN
MACROSLOPE OF UKRAINIAN CARPATHIANS UNDER ACT OF DIFFERENT FACTORS
M. V. BUSKANYUK
The features of formation of young considering vertical zone, distance from the wall of the forest, altitude and slope
exposure. The number of undergrowth in the cutting ranged from 0.9 to 38.0 thousand on average, 16.2 thousand of
them. 74.1% are the main species and 25.9% for other species. Met undergrowth of research areas from 62 to 100%.
K e y w o r d s: cutting, undergrowth, trees, factors, covering, renewal, met.

УДК 556.
Л.М.ГЛОДОВА
Національний природний парк «Гуцульщина»

МІНЕРАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА С. ПІСТИНЬ
В статті описано джерела, які знаходяться на території с. Пістинь. Лабораторією екологічного
моніторингу НПП «Гуцульщина» було проведено хімічний аналіз проб води із трьох джерел.
Природні джерела, мінеральні води, соляна криниця, сухий залишок, хімічні елементи, гранично допустима
норма, цілюща вода.

Вода - одна із основних умов існування живого організму. На Прикарпатті запаси питної води
достатні, тому місцеве населення не дбайливо ставиться до водних багатств.
Лабораторія екологічного моніторингу Національного природного парку «Гуцульщина», здійснює
інвентаризацію та моніторинг якості водних об׳єктів. У пропонованій статті представлені дані про
природні джерела с. Пістинь з різним складом води. Природні джерела - це зона виходу підземних
вод на поверхню або зона розвантаження. Їх було виявлено 14, деякі маловідомі населенню. Основну
увагу до себе привернули одна криниця і два джерела з соленою водою, і три джерела, які найбільш
вживані серед населення своїми цілющими властивостями, високим використанням у побуті і на
промисловому рівні.
Солені води місцеві жителі називають «сировицею» або «ропою». Воду з цих джерел широко
використовують у побуті: соління капусти, маринування м‘яса і навіть «варять» сіль. В період
квашення капусти жителі цього та навколишніх сіл криничну ропу вибирають повністю, яка за ніч
знову наповнює криницю. Сировицю також використовують при лікуванні ревматизму, горла.
За дослідженнями лабораторії екологічного моніторингу НПП «Гуцульщина» насиченість або
сухий залишок чистої, білосніжної, без постороннього запаху чи смаку солі з Пістинської соленої
криниці дорівнює близько 32-33 грам на 100 мл ропи. Криниця оголошена гідрологічною пам‘яткою
природи місцевого значення (розпорядження Івано-Франківської облдержадміністрації від 15.07.1997
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р. № 451). При визначенні сухого залишку у солених джерелах показники були схожими з даними
вищезгаданої криниці й дорівнювали 28-32 грам солі на 100 мл сировиці.
Із сіллю в с.Пістинь пов‘язано багато подій. В історичних матеріалах згадується про косівські
«саліни» з часів римського імператора Андріана (3). Перша письмова згадка про Пістинь (в
Іпаріївському літописі за 1375 р.) пов'язана із соленими джерелами. Монахи, які першими освоювали
цю територію зазначали що, півметрової глибини копанка забезпечувала з надлишком всіх сіллю, за
якою у Великій Україні чумаки їхали аж у далекий і небезпечний Крим [1]. Соляний промисел у
Пістині був складовою частиною так званої «коломийської солі», яка стала умовно об'єднувати
добування, обробку і торгівлю цим продуктом. Тут виготовляти «топки» солі, які позначали різними
гербами. Відомо, що на селян була накладена феодальна повинність. Кожний, хто тримав пару коней
або волів, раз на рік мав давати підводу, щоб перевезти три бочки солі до Коломиї, що за 25км [1].
Сіль в свій час була однією із платіжних одиниць – «соляний» податок [2]. Це свідчить про те, що
сіль варили у Пістині у великих об‘ємах. Можливо, що джерел із сировицею в минулому було
набагато більше.
Пістинські соляні джерела є частиною великого соленосного горизонту, що являє собою смугу
порід міоценового віку, шириною до 10 км, яка тягнеться овалоподібно від Добромиля (що на
Львівщині) вздовж Карпатського хребта, через центральну частину території НПП «Гуцульщина» до
Сучави (Румунія). Глибина залягання солі, за даними буріння спеціальних свердловин, перевищує
тисячу метрів [3].
Інші три джерела, які за свідченнями місцевих жителів мають цілющі властивості, детально
досліджувалися лабораторією екологічного моніторингу НПП «Гуцульщина»,
На північній околиці села знаходиться гора Голиця (506 м. н.р.м.). На її південному схилі є
джерело, місцеві жителі його називають «Богова криничка». За припущеннями воно має
слабоартезіанське живлення. Впродовж року температура води в ньому практично незмінна і
становить +5° - +6°С, дебіт стабільний (1,0 л/с)., незалежно від атмосферних опадів. Ніхто із
старожилів села не пригадує, щоб вода в криничці замерзала або знизила свій рівень. Вода має
приємний смак, без запаху, прозора, холодна. Такі джерела місцеві жителі називають «тепличка» влітку прохолодна, взимку не «ломить» зуби.
На скелястій горі Каменець, в урочищі Повзало, майже біля краю стрімкої скелі, яку омивають
бурхливі води р. Пістиньки, знаходиться джерело під назвою "Іванова криниця". Іванова, тому що
названа на честь Івана Хрестителя. Дістатися до криниці не так просто: із західної та північної сторін
його захищають ущелини струмка Ардан та річки Пістиньки, із східної та південної - високі та
стрімкі схили гір Каменець та Клифи. Місцеві жителі вважають її святою, тому що допомагає при
хворобах очей. Вода у джерелі є надзвичайно смачна, без посторонніх запахів, прозора. Дебіт,
незалежно від природних умов, незмінний. В зв‘язку з тим, що немає конкретного витоку води, його
важко обчислити. Але візуально можна побачити, що дебіт «Іванової кринички» прирівнюється до
джерела «Богова криниця» і теж становить близько 1,0 л/с. Температура є сталою +6,5° - +7°С
впродовж року. Джерело "Іванова криничка"є місцем відпочинку на маршруті еколого-пізнавальної
стежки «На гору Клифу».
Джерело "Штурбак" розташоване у східній частині села на висоті 450 метрів над рівнем моря в
одноіменному урочищі, яке знаходиться на ІІІ терасі під підошвою IV тераси річки Пістиньки. Перша
письмова згадка датується ще 1688р. Вода в цьому джерелі надзвичайно чиста, холодна, прісна,
прозора, безбарвна, з відмінними смаковими якостями. Температура води в усі пори року практично
незмінна -+8°- +9°С. Сталим є і дебіт джерела 1,5 - 1,7л/с, навіть великі посухи чи зливи суттєво не
змінюють його. Це говорить про те, що вода є міжпластовою із слабоартезіанським дебітом. Вода із
джерела «Штурбак» була передана на дослідження в Український науково-дослідний інститут
медичної реабілітації та курортології (УкрНДІ МРіК), де сертифікована, як гідрокарбонатна,
гідрокарбонатно-сульфатна, сульфатно-гідрокарбонатна із різним катіонним складом та нейтральною
реакцією кислотно-лужного балансу і відноситься до природних столових вод високої якості.. Це
також підтверджує наявність ліцензії Міністерства екології та природних ресурсів України на
використання вод джерела «Штурбак», для промислового виготовлення мінеральних природних
столових вод «Пістинська джерельна».
Лабораторією екологічного моніторингу НПП «Гуцульщина» було проведено хімічний аналіз
(Діаграма 1) проб води із трьох досліджуваних джерел (проби взяті при виході кожного із джерел на
поверхню).
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Нітрити (ГДК – 3,3 мг/дм3) – не виявлені у пробах води досліджуваних джерел, що підтверджує
відсутність значних процесів пов‘язаних із розкладанням органічних речовин.
Сульфати (ГДК - 500 мг/дм3) - концентрація даних елементів становить: 13,7 мг/дм3 у «Івановій
криниці», 9,8 мг/дм3 у «Боговій криниці» і 10,6 мг/дм3 у джерелі «Штурбак». Така невисока
концентрація свідчить про те, що ці елементи здійснюють тільки позитивний вплив на фізіологію
людини, зокрема на очі, покращуючи їхню роботу, мають холеретичну, холекінетичну дію,
відновлюють структуру печінки, що попереджує розвиток церозу, сприяють зменшенню застою
жовчі та є важливим при лікуванні жовчо – кам‘яної хвороби. Сульфати входять до складу білків.
Перевищення концентрації сульфатів негативно впливає на смакові якості води. У фармакології
сульфати використовують як засоби, що нейтралізують активність численних мікробів.
Залізо (ГДК – 0,3 мг/дм3) - не виявлено, тому вода із досліджуваних джерел не може слугувати
поповненням заліза для живих організмів.
Мідь (ГДК – 0,5 мг/дм3) - не виявлена. Повна її відсутність у досліджуваних водах виключає
можливість погіршення смакових властивостей та негативний вплив на організм людини. Тому
досліджувана вода не може бути джерелом поповнення міді для живих організмів.
Загальна твердість (ГДК – не регламентовано) досліджуваних вод становить 3,5 – 4,8 мг-екв/дм3.
При гранично-допустимій концентрації кальцію у воді безпечній для живих організмів, що
становить 180 мг/дм3 у досліджуваних джерелах показники становлять 56,1 мг/дм3 – у "Івановій
криниці", 80,2 мг/дм3 – у "Боговій криничці", 70,14 мг/дм3 – у джерелі "Штурбак". За даними
досліджень вода проходить через шар вапняку чи гіпсу. Незважаючи на те, що ГДК магнію дорівнює
120 мг/дм3 вміст його у джерельній воді має досить низькі показники: 2,5 мг/дм3 – у "Івановій
криниці", 2,5 мг/дм3 – у "Боговій криничці", 6,3 мг/дм3 – у джерелі "Штурбак".
рН (ГДК – 6,5-8,5) - Проведені виміри показали, що у «Івановій криниці» рівень рН становить
6,98, у «Боговій криниці» - 7,13, а у джерелі «Штурбак» - 7,20. Тобто реакції є нейтральними, що
свідчить про добру якість досліджуваних вод.
Хлориди (ГДК - 350 мг/дм3) - їх вміст є низьким і становить: 20 мг/дм3 у «Івановій криниці», 10
мг/дм3 у «Боговій криниці» та близько 19 мг/дм3 у джерелі «Штурбак». Це означає, що у жодному із
джерел, концентрація хлоридів не впливає негативно на смакові якості води.
У результаті досліджень з‘ясовано, що у цих зразках немає елементів, які б перевищували
гранично допустимі концентрації (ГДК). Проте є елементи, які відсутні, чи наявні у дуже малій
кількості, серед них: залізо, мідь, нітрити та іони амонію. Саме їхня відсутність вказує на те, що
досліджувані води є відносно чистими.
За хімічним складом та органолептичними властивостями води джерел: «Іванова криниця»,
«Богова криниця», «Штурбак» є схожими між собою, придатні для споживання населенням у різних
цілях.
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Діаграма 1. Кількісні показники хімічних елементів у воді досліджуваних джерел
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THE MINERAL SOURCES OF PISTYN
GLODOVA L.
In article describe sources of Pistyn. Laboratory of the ecological monitoring a National Natural park
„Gutsulshсhyna‖ researched a cemical analysis waters from three sources.
Natural sources, mineral water, salt well, dry residue, chemical elements, the maximum allowable rate, healing
water.
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З.В. ГОСТЮК
Національний природний парк «Гуцульщина»

ГІДРОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ ПРИРОДИ В ОКОЛИЦЯХ М. КОСОВА
Важливою проблемою сучасності є охорона природи рідкісних видів рослин і тварин, чистота
атмосферного повітря, природних вод, грунтового покриву, пам’яток природи. Дбайливе ставлення до малих
природно-територіальних комплексів – найефективніший шлях до збереження природного потенціалу цілих
ландшафтів та їхніх груп.
Ключові слова: ландшафт, охорона, природа, пам’ятки, джерело, річка, водоспад.

Національний природний парк «Гуцульщина» розташований в південно-східній частині
Українських Карпат, де поєднуються гірські і передгірські ландшафти. Територія багата на об‘єкти
неживої природи, які є складовими частинами ландшафтів. Багато з них збереглись до наших часів і
заслуговують на охорону. Вони дають нам змогу визначити історію земної кори, еволюцію флори і
фауни (Геренчук 1973).
Природа, є високоорганізованою ієрархічною системою природних територіальних комплексів
(ПТК). ПТК є цілісними утвореннями і складаються з взаємопов‘язаних, взаємообумовлених та
взаємозалежних сукупностей природних компонентів. При зміні одного з них відбуваються
незворотні процеси в системі загалом (Мельник, Міллер, 1993, 2002).
В ХІХ, ХХ століттях із збільшенням кількості населення, розвитком промисловості і науковотехнічної революції (НТР) виникла нагальна потреба охорони територій, які становлять цінність для
науки і природи. Почалося створення національних парків, заказників, заповідників, пам‘яток
неживої природи. Це чи не єдиний шлях зберегти унікальні природні багатства які залишилися на
нашій планеті.
Сьогодні до кінця не вирішено питання щодо класифікації пам‘яток неживої природи, принципів
їх виділення, режиму охорони та особливостей науково-пізнавального і рекреаційного використання.
У Покутських Карпатах є чимало цінних пам‘яток природи (геологічних, геоморфологічних,
гідролого-гідрогеологічних), що важливі для науки і цікаві для краєзнавчого пізнання. В цій статті
особлива увага приділяється природним джерелам, р. Рибниця та водоспадів на ній.
Місто Косів розташоване на межі Карпат і Передкарпатської низовини. Південно-східна частина
знаходиться в Передкарпатті, а північно-західна, західна і південно-західна відноситься вже до
Зовнішніх (Флішових) Карпат, які представлені невеликим фрагментом північно-східної частини
Скибового покриву (зони). В околицях м. Косова, що входять до НПП «Гуцульщина» і його межах є
досить багато цінних гідрологічних пам‘яток природи: р. Рибниця з каскадами водоспадів і її
прибережною смугою, лікувальні природні джерела: сірководневе джерело г. Стіжки (Сопка), які є
гідрологічними пам‘ятками природи місцевого значення з 1996 року; джерело Волійця й криничка
Кринчиста ще не мають статусу пам‘ятки природи.
Річка Рибниця – в західній околиці Косова пробиває собі шлях через тверді породи, утворюючи
численні пороги, перекати, водоспади, що характерні для гірських річок. Мальовничі скелі, які
височать над руслом, стрімкі схили вкриті буйною рослинністю надають їй чарівності. В давнину
річка кишіла рибою, що напевно пов‘язано з її назвою, яка в усі часи приваблювала до себе людей.
Саме тут знаходяться славнозвісні водоспади «Косівський Гук» і «Скали», які є геологічною
пам‘яткою природи місцевого значення з 1996 року. Але на мою думку водоспади не можуть бути
тільки геологічною пам‘яткою природи, оскільки важливу роль тут відіграє вода, яка є гідрологічним
об‘єктом. Якби це місце було геологічною пам‘яткоюто це був би не водоспад а геологічне
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відслонення. Доцільно було б відносити водоспади до гідролого-гідрогеологічного типу пам‘яток
природи. Ще 80 років тому вода падала суцільною завісою з висоти чотири метри. Біля цих
водоспадів любив прогулюватися Іван Франко, дихати свіжим повір‘ям Кость Левицький, не одну
світлину зробив фотограф Микола Сеньковський, над Рибницею була створена славнозвісна пісня
«Водограй» Володимиром Івасюком (Пелипейко І. 2004). Але після війни водоспад підірвали і
почалися інтенсивний розвиток донної ерозії, зсуви берегів, обвали і осипи породи. Зараз вільного
падіння майже немає, залишилися тільки бурхливі перекати.
За останні двадцять років ерозія зруйнувала пляж біля водоспадів, на якому полюбляла
відпочивати місцева населення. Попри те, що річка є рекреаційним об‘єктом тут відсутня
елементарна інфраструктура. Щоб це місце відповідало своєму статусу необхідно: поставити
інформаційні щити, обладнати пляжі, поставити біотуалети і баки для сміття.
Все сміття яке залишається після відпочинку валяється на березі річки і в самому руслі. Великої
шкоди зазнає річка від виробництва ліжників, яким займається населення сіл вище розташованих по
течії р. Рибниці. Оскільки, початковою стадією виготовлення виробів є миття вовни овець, яка
відбувається у річковій воді. Ще однією важливою проблемою є каналізаційні стоки, що виходять
прямо у річку без очисних споруд, які ніхто не контролює і не застосовуються ніякі заходи для їх
припинення. Вся ця антропогенна і природна діяльність призводить до засмічення і забруднення
русла, які ніхто не розчищає. Річка втратила свою привабливість. Незважаючи на це вода в річці все
ж таки придатна для купання, оскільки вона має властивість до самоочищення. Тож необхідно
потурбуватися про покращення її стану, інакше є загроза втрати однієї з водних перлин Гуцульщини.
«Кринчиста криничка» – джерело чистої питної лікувальної води в південно-західній околиці
міста Косів на північно-східному схилі хр. Голиці. Вміст заліза у воді більший ніж звичайний і тому
джерело можна віднести до залізистих вод. З цієї кринички багато жителів міста беруть воду для
пиття і приготування їжі. Температура води 80С в будь-який період року . Джерело облаштоване,
площа - 80х80 см, з нього витікає струмочок. Це заліснена ділянка де переважають сосново-смерекові
ліси, чагарники представлені ожиною, де-не-де зустрічається чорниця, брусниця, весною схили біля
джерела вкриті примулою і анемоною. На луці трапляється сім видів родини орхідних (ЧКУ),
королиця, гадючник (таволга), дзвоники персиколисті, літом і восени територія багата на гриби. Під
час інтенсивних дощів можливі селі. Біля джерела є лавочки, побудована капличка, і саме це є
напевно стимулом для збереження чистоти біля джерела. Екологічна ситуація порівняно з іншими
джерелами досить сприятлива і це місце треба взяти за приклад.
Сірководневе джерело (Сопка) знаходиться на північно-східному схилі г. Стіжки на висоті 550 м
над р. м. в буковому лісі на обриві. Вода має запах сірки і лікувальні властивості. У трав‘яному
покриві переважають зеленчук жовтий, підмаренники м‘який та запашний, папороті: щитник
чоловічий та безщитник жіночий, реліктові види: багаторядник Брауна та списовидний,
червонокнижні: гніздівка звичайна, коручка пурпурова (5). Біля джерела проходить екологопізнавальна стежка «На Зіняків верх».
Сірководневе джерело Волійця розташоване біля одноіменної річки. Як і попереднє джерело, має
запах сірки і відповідно лікувальні властивості (очищення нирок, печінки, шлунково-кишечного
тракту).
Гідрологічні об‘єкти заслуговують особливої уваги і догляду за їхнім станом. Вони мають не лише
рекреаційну і пізнавальну, а й наукову, естетичну, лікувальну цінність. Тож треба прикласти
максимум зусиль, щоб зберегти пам‘ятки неживої природи і передати їх майбутнім поколінням, хоча
б в такому стані в якому ми отримали від наших предків. Для збереження і покращення стану
пам‘яток необхідно: встановити межі в натурі, облаштувати пам‘ятки інформаційними щитами,
місцями, якщо памятка знаходяться на приватній території, то в Державних актах на право власності
треба передбачити сервітут, щорічно повинні проводитися масові природоохоронні акції (збирання
сміття, посадка дерев), розроблювати та проводити освітні, методичні, інформаційні заходи з екології
і охорони природи, активно залучати до цього школярів;
передбачити штрафи за принесену шкоду природі.
Цією проблемою мають перейматися не тільки природоохоронні органи, а й сільські ради,
громадськість, Райдержадміністрація, санстанція, релігійні громади. Завданням громадськості є
проведення екологічної освіти серед населення, доведення до свідомості людей, що природа
неоціненний скарб, а особливо вода, тому що без неї людина не зможе жити і забруднюючи її,
людство поступово знищує себе.
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РІЧКОВА СИСТЕМА ЧОРНОГО ЧЕРЕМОША
В роботі наведено результати українознавчих експедицій по річці Чорний Черемош в Українських
Карпатах. Розглянуто етнокультурний і етноекологічний аспекти природного феномену Чорного Черемоша.
Ставиться проблемне питання про надання даній гірській річці відповідного природно заповідного статусу в
Україні.
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В даній статті ми досліджуємо природний, історичний і культурний аспекти річкової системи
Чорного Черемоша, які ґрунтуються на фактичному матеріалі, зібраному під час кількох наукових
експедицій до витоків цієї унікальної гірської річки. Розглянемо також вкрай актуальне проблемне
питання про надання даній гірській річці вищого природно- заповідного статусу в Україні з метою
збереження чистоти води, яка фактично є криничною питною водою для всіх жителів цього гірського
краю, що живуть у тих населених пунктах, котрі розташовані у її річкових долинах.
Для кращого розуміння винятково важливої ролі Черемоша в житті та побуті гуцулів коротко
розглянемо його історію і культуру. Загальновідомо, що споконвіків наші далекі предки вважали
землю, вогонь і воду святими. Минали віки, змінювались сотні поколінь, але люди свято берегли
мудрі етноекологічні заповіти своїх предків і передавали їх у спадок нащадкам. Відомо також, що
давні гуцули поклонялися життєдайним силам гір, лісів, полонин, води, худоби і більшість своїх
пісень-співанок починали із обов‘язкового заспіву-прославляння бога від худоби-маржини «СідаРіда» і богині від води «Дани», промовляючи такі слова: «А я собі заспіваю, Сіда-Ріда й Дана».
Видатний гуцульський письменник і дослідник рідного краю Петро Шекерик-Доників в своєму
романі «Дідо Иванчік» детально описує як старий гуцул Иван набирав води для лікування із
дев‘ятьох гірських джерел-головиць: «Над головицев дідо потокмивси. Обіруч узєв опередь самого
рота чєпелик вид граду, громовицу-тріску, гадєчю пацирку, чєрпак й ніби криз ні, перед видбиранєм
води примов‘єв над головицев: «Водице-Арданице! Миєш два береги, трету середину, чєтверте
корінє, п‘єте камінє, шесту душу на имнє Иван!». А до набраної джерельної води він промовляв такі
слова: «Водичько-сєтичько! Течєш з високих гір, з глибоких нір. Усе лихе обмиваєш, сама чіста
пропливаєш, обмий и мене, иршєного Ивана, вид вуру, пострілу, клику, наслання й лихого чєсу» [1,
22].
На привеликий жаль, за останнє складне ХХ-те століття, із його двома жахливими Світовими
війнами, багато духовних і матеріальних скарбів України безповоротного втрачено, але бережне
ставлення до землі, вогню і води ще залишилось у значної частини українського народу. В цьому
контексті ми хочемо познайомити вас із своїм дослідженням найбільшої річки Гуцульщини – Чорним
Черемошем, яка разом із Білим Черемошем, спільно творять єдиний Черемош – «Священну Ріку»
гуцулів.
В своєму дослідженні Черемошу ми будемо користуватись науковою концепцією українознавства
академіка Петра Кононенка і зокрема його положенням про вирішальний вплив рідної природи на
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формування людської особистості: «Отже, у плані матеріально-технічному ми можемо дотеперішні
покоління у тисячі разів перевищити, а в мірі духовності – на тисячі років відстати від них.
Цивілізація та культура можуть як взаємно доповнюватися, так і ворогувати. Еволюція цивілізації
засвідчує: міра речей – духовна людина, а вчителем її є не тільки освіта (наука, мистецтво, культура),
а й природа. Більше того: природа – передусім» [ 2, 153 ].
Черемош тече, Черемош змінюється ... Значна частина духовно-культурного світу гуцулів, який
органічно відображає Карпатські гори, ліси, полонини, річки і потоки сформована унікальною
природою найвищого Чорногірського хребта та найбільшої гуцульської річки Черемош. Глибоке
наукове вивчення річки Чорний Черемош представляє великий інтерес не тільки для історії природи і
культури Гуцульщини, але й для всієї України і варте проведення комплексного дослідження, яке
може бути здійснено тільки на основі всього наявного фактографічного матеріалу, що розсіяний в
різних наукових, науково-популярних і літературних виданнях, а також у його художньому
відображенні в образотворчому та декоративно-ужитковому мистецтві.
Причиною такої актуальності збереження природи всього водного басейну Черемошу є те, що ще
на початку XVIІІ століття, коли в Карпатських горах розпочались перші лісорозробки, кардинально
змінився екологічний стан Українських Карпатських гір, а значить і змінився екологічний стан всіх
гірських річок взагалі, та Черемошу, зокрема. За влучним застереженням французького вченого Ф.
Сен-Марка «Людина руйнує природу тому, що вона на цьому заробляє, а за збереження природи
вона платить і часто багато платить».
Феномен Черемошу знайшов своє яскраве і багатогранне відображення в духовній культурі
Гуцульщини та давав і дає творче натхнення не тільки місцевим жителям цього краю, але й багатьом
іншим талановитим поетам, письменникам, композиторам, художникам, кінорежисерам України і
світу.
Дослідженням річок і потоків Гуцульщини займалось багато науковців, серед них привертають
увагу роботи етногеографа Марії Лаврук, яка розглядає географічні особливості цього гірського
краю: «Поверхневі води, які є дзеркалом кліматичних властивостей території, мають на Гуцульщині
найгустішу в Україні сітку. Недарма гуцули, характеризуючи свій край, кажуть, що вони живуть там,
де закінчується хліб і починається вода». В своїй монографії «Гуцули Українських Карпат» вона
наводить конкретні дані про довжини річок Гуцульщини: «Гуцульські річки переважно дуже малі і
малі. До малих (довжина русла 26-100 км) у басейні Пруту належать Черемош (80 км) та його
притоки: Чорний Черемош (87 км) і Білий Черемош (51 км), Путила (42 км); притока Пруту –
Пістинька (56 км)» [3, 58 ].
Для початку поміркуємо над походженням назви Чорний Черемош. Окремі дослідники звертають
увагу на те, що першою назвою цієї багатоводної і бурхливої гірської річки була дуже проста народна
назва – «Зелена Ріка». Дану назву підтверджує і колишня назва найбільшого за площею
верховинського села Зелене – «Зелена Ріка», яке більш як на 50 км простягнулось вздовж берегів
Чорного Черемошу, починаючи від його витоків із схилів Чивчинських гір і до Дземброні. В давні
часи велична назва – Зелена Ріка була дана цій річці тому, що для гуцулів, що народжувались, жили і
помирали в Гуцульських Карпатах, всі інші країни світу асоціювався із рідною Гуцульщиною, а – всі
ріки світу асоціювались із своєю Рікою.
Якщо колишня назва цієї річки – Зелена Ріка, може бути пояснена шляхом здорового глузду
(стосовно природовідповідності більшості географічних назв), то сучасна назва Черемошу, не
розшифровується сама по собі. Українські знавці найдревнішої нашої мови – санскриту,
сходознавець Степан Наливайко (Київ), дослідник Василь Кобилюх (Львів) та інші дослідники,
запропонували свою версію походження назви Черемош. Вони твердять, що загадкове слово
«черемош» на санскриті означає «бурхливий», «шумливий». Дуже ймовірно, що саме ця – основна
характерна риса великої гірської річки – її бурхливість і шумливість, була відображена нашими
предками у її сучасній назві – Черемош.
Звідки походить назва Чорний, нам видається краще зрозумілим. Історично набагато пізніше, за
географічною традицією, було прийнято, щоб всі північні притоки річок називати прикметиником
«Чорний» (північ – ніч – чорний) , а південні притоки – «Білий» (південь – день – білий). Тому ми
притримуємось думки, що дана назва не має нічого спільного ні з кольором води в річці, а ні з
кольором каміння, яким вистелено її русло. Якщо дивитись на гірські річки потоки із навколишніх
гірських вершин, то можна переконатись, що їх видимий колір суттєво залежать від відображення
річковою водою сонячних променів, синього неба і зелених гір. Тому видимий колір річки прямо
залежить від місця розташування спостерігача та стану неба. Гірські річки і потоки найчастіше мають
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три кольори: сріблястий колір – коли вода блистить на сонці; синій колір – коли вода відбиває синій
колір неба і зелений колір – коли вода відбиває зелений колір гірських лісів.
Таким чином ми приходимо до думки, що назва річки «Чорний Черемош» можливо означає –
«північний шумливий».
Нас вразила мудра думка старожилів Гуцульщини про вірність Черемошу своєму рідному краю.
Гуцули називають свій Черемош «своєю рідною рікою», яка не тільки «народжується» – витікає із
гір, але й «живе» – тече між своїми горами і «помирає» – впадає в Прут – також на рідній
Гуцульщині.
А тепер піднімемось до витоків Чорного Черемоша гірською дорогою, яка прокладена берегами
цієї річки. Перш за все звернемо увагу на те, що на відміну від рівнинних територій, в горах
більшість автомобільних доріг прокладені вздовж річкових долин і проходять берегами річки та
численними мостами через неї. Тому подорожуючі мають можливість протягом автомобільної, а
потім пішохідної подорожі, милуватись красою Черемошу, його берегами, порогами і плесами.
Почнемо свій опис річки Чорний Черемош від його витоків з-під гір Палениця (1750 м), Коменова
(1734 м) та Комен (1724 м). Гори Комен і Коменова за своєю формою дійсно подібні до коменів
гуцульських печей. Назви цих гір залишились не розгаданими для численних чужинецьких
(австрийсько-польсько-російських) картографів і вони «перейменували» загадкові гуцульські гори на
Коман і Команова (мабуть для них вони так краще звучали). Саме у цьому місці бере свій початок
«Священна Ріка» гуцулів – (Зелена Ріка) Чорний Черемош. У місці витоку Чорного Черемошу з-під
гори Коменова планується спорудження кам‘яної каплички.
Зібравши разом кришталеві джерельні води десятьох гірських потоків із Штевйори, Комена,
Коменової і Палениці (найбільшого плоскогір‘я Українських Карпат) новонароджений Чорний
Черемош вільно тече по болотистій (давня назва – балта) долині до першої своєї рукотворної
перешкоди – річкової греблі Балтаґул. Ця найвисокогірніша (1300 м н. р. м.), в басейні Чорного
Черемоша, інженерна гідротехнічна споруда, що була побудован тільки із дерева, каміння при
допомозі металічних цвяхів, вправними руками гуцульських майстрів-будівельників, частково
збереглась ще й до нашого часу від руйнування численними паводками. Історія спорудження,
функціонування і руйнування катастрофічними паводками каскаду гребель на Чорному Черемоші
належить до історії природи та гірського будівельного господарства Гуцульщини.
Рухаючись від греблі в Балтаґулі, вниз за течією річки, першою притокою Чорного Черемоша є
потік Чімірний (на картах Чемірний), що витікає з-під гори Пурулуй. Назва потоку Чімірний
походить очевидно від народної назви рослини чімериця. Другою притокою Чорного Черемоша є
потік Лустун, який витікає з-під однойменної гори Лустун. Походження назви Лустун та інших
автентичних назв гірських потоків залишається загадкою для нас. В гірському урочищі Лустун діяла
колись друга велика гребля, від якої залишились зараз тільки руїни. Лустунська гідротехнічна
споруда мала величезні розміри і через значно більшу кількість води, набагато сильніше зруйнована
частими паводками, ніж Балтаґулська. Руїни потужної колись Лустунської греблі вражають своїми
розмірами та розміщенням серед навколишніх гір. Вони також є живими свідками будівельної
майстерності гуцулів, що зуміли без застосування бетону спорудити міцну греблю на непокірній
гірській річці.

Залишки кляузи Лустун Урочище Лустун
Від урочища Лустун, вниз за течією річки, води Чорного Черемошу поповнються кришталево
чистими водами багатьох гірських потоків, більшість із яких беруть свій початок також у
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Чивчинських горах. Потік Мокрин, що витікає з-під гори Мокрин, потік Попадінець (на картах
Попадинець), що збігає із гори Попадя, потік Альбин, що витікає з-під найвищої гори Чивчинських
гір – Чивчина (1766 м) та сусіднього Чивчинаша. Наступними лівими притоками Чорного Черемоша є
потік Добрин, що тече з-під гори Чурус та потік Прелучний, що витікає з-під гори Ладескул та
полонини Прелуки і впадає в Чорний Черемош в колишньому курортному селі Буркут. Раніше в
Буркуті діяв відомий водолікувальний купелевий заклад, що до Першої світової війни рівнявся
славою до курортів Трускавця та Моршина і в якому влітку 1901 року лікувалась геніальна дочка
українського народу – Леся Українка.
Нижче Буркута в Чорний Черемош впадає потік Рабинець з-під гори
Фуратик і потік Керничний з-під гори Кернична, поблизу якої збереглася військова дорога до
Румунії (прокладена під час Першої світової війни російськими солдатами генерала Олексія
Брусилова). Багато років розглядається проект прокладання від села Шибене (назва якого походить
від наявних на його гірських схилах природних ям-шиб) по дорозі через Руський Діл, найкоротшого
транскордонного автомобільного шляху з України до Румунії та інших Балканських країн.
В Шибеному річка Чорний Черемош протікає через велику третю греблю, від якої залишились
тільки руїни. Але навіть залишки руїни цієї унікальної гідротехнічної споруди вражають своїми
гігантськими розмірами, своєю колишньою могутністю. Оскільки Шибенська гребля знаходиться
набагато нижче за Балтаґулську і Лустунську греблі, то вона й зазнала найбільших руйнувань
частими паводками. Всі три греблі у Балтаґулі, Лустуні і Шибеному, які створювали гаті-кляузи для
водного сплавляння карпатських лісів, заслуговують на одержання статусу пам‘яток історії і
будівельної культури України, як зразки давніх інженерних гідротехнічних споруд на гірській річці
Чорний Черемош, що були зведені без використання бетону! Всі вони зазнавали повного руйнування
під час історичних катастрофічних паводків, які відбулися тут 1927, 1969 і 2008 років.
Від села Шибене до села Зелене Чорний Черемош поповнюється великим потоком Шибений з
притокою Погорілець, та потоком Падороватий, що витікають з південних схилів Чорногірського
хребта. В урочищі Берда Чорний Черемош перший раз пробивається через тектонічний розлом між
Гринявськими горами (гора Лудова) та Чорногірським хребтом (гора Шкорушний) і тече по
численних кам‘яних порогах, утворивши унікальний природний каскад водоспадів. Це місце
черемошських порогів із гуцульською назвою Берда (назва якого походить від металічної частини
ткацького верстату – бердо) належить до унікальних національних гідрогеологічних місць на
Чорному Черемоші. Вирвавшись із кам‘яної брами, за кам‘яними річковими порогами, на широку і
звивисту долину села Зелене, Чорний Черемош несе свої чисті води до протяжного гірського
урочища Довгі Толоки. На цьому шляху Зелена Ріка, яка дала першу назву селу Зелене – «Зелена
Ріка», забирає з собою води таких потоків: Лудовець з-під гори Лудової, Гнилець з-під Скупової та
Розтіцької, Шкорушний з-під Шкорушного та Зміїнський з-під гори Зміїнська, що на хребті Кринта.
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Урочище Берда Урочище Чімірне
Покинувши село Зелене, площа якого рівняється з площею Снятинського району ІваноФранківської області, Чорний Черемош входить у вузьку річкову долину, забирає з собою води
швидкоплинних гірських річок Дземброня і Бистрець, що зібрали цілющі джерельні води десятків
потоків, котрі витікають майже з самих вершин Чорногірського хребта. Набравшись сили від джерел
Чорногори, Чорний Черемош стає дійсно «Зеленою Рікою» і другий раз в урочищі Довгі Толоки
пробивається через гігантський тектонічний розлом між гірськими хребтами Костричі і Кринти. Саме
в цьому місці течії Чорного Черемоша проводяться щовесни міжнародні спортивні змагання з
гірського водного туризму в Україні. На десятках інтернетсайтів детально описана і зафотографована
найскладніша ділянка спортивного сплаву по Чорному Черемошу.
Вириваючись через другу кам‘яну браму в кінці Довгих Толік, Чорний Черемош робить крутий
поворот в урочищу Грузи (сірководневий гірський плавун), саме в цьому місці річки досвідченим
сплавникам-керманичам треба було проявити велику фізичну силу, спритнісь та відвагу, щоб різко
повернути передню частину сплаву (дараби), бо в іншому випадку, сплав вдарявся в берег, його
ламало, а задні ділянка (талби) складало одна на одну і в результаті затору створювалась велика
загата із всіх наступних сплавів.
Після успішного подолання вузького кам‘яного повороту (а всіх поворотів на Чорному Черемоші є
близько сотні) річка вільно тече через село Красник (Красний Луг), забираючи з собою води Потоку
з-під Костричі. В Ільцях до Чорного Черемошу приєднується річка Ільці, що бере свій початок на
схилах Костричі.
У історико-етнографічній столиці Гуцульщини – селищі Верховина річка тече широкою долиною,
поповнюючись трьома невеликими потоками: Кривцем з Кринти, Віпчем з Білої Кобили і Слупійкою
з Маґури. Дуже шкода, що саме у Верховині Чорний Черемош одержує першу найбільшу порцію
неочищених стічних вод. На привеликий жаль, після Верховини пити воду із річки вже не так
безпечно. Але така погана доля всіх річок Гуцульщини, які після міст і містечок стають менш
чистими. Тут виступає на перший план низька екологічна свідомість місцевого населення краю. З
цьому зв‘язку проблема спорудження в кожній туристичній садибі Верховинщини автономних
очисних споруд стає вкрай актуальною. За нашими попередніми дослідженнями, забрудненість
Чорного Черемошу на території Верховини збільшується.
Дальше, протікаючи територією села Криворівня (Крива Рівня), Чорний Черемош втретє заходить
у вузьку кам‘яну браму між прибережними Скелями Івана Франка і Михайла Грушевського,
поповнює свої води потоком Бережниця, що зібрав їх з гір Ігрецького хребта. В місці впадання
Бережницького потоку в річку знаходиться присілок Грушівка, на якому споруджено Музей-садибу
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Михайла Грушевського. В своєму щоденнику Михайло Грушевський пише про традиційні подорожі
долиною Бережницького потоку на гору Біла Кобила. Навпроти присілка Грушівка в річку впадає
дуже стрімкий Довбушівський потік, що бере початок біля вершини гори Довбушанка. В цьому місці
Чорного Черемошу режисер Віктор Іванов 1958 року зняв епізод кінофільму «Олекса Довбуш» в
якому показано зустріч ватажка опришків Довбуша з Дзвінкою-княгинею. А видатний кінорежисер
Сергій Параджанов 1964 року зняв на потоці Бережниця епізод із фільму «Тіні забутих предків», в
якому Марічка Гутинюк провожала Івана Палійчука у полонину на літування.
В Криворівні Чорний Черемош, омиваючи відроги гори Довбушанка, робить крутий поворот на
цілих сто вісімдесять градусів і великою срібною підковою огинає це історичне село-музей. На
території центральної частини Криворівні, вище церкви Різдва Пресвятої Богородиці, в річку впадає
Калинівський потік, що був описаний 1911 року Гнатом Хоткевичем в романі «Камінна душа».
Нижче церкви в річку впадає Ігрецький потік, що бере свій початок на схилі гори Ігрець (1312 м),
котра була описана 1912 року Михайлом Коцюбинським в його повісті «Тіні забутих предків». Ще
один гірський потік Шпитеївський, що починається на схилах гори Синиці, впадає в річку Чорний
Черемош на території Криворівні. Видатний український поет і письменник Іван Франко, працюючи
над своїми творами у Криворівні в рідкісні хвилини відпочинку займався рибалкою і розробив
етноекологічний проект будівництва на Шпитеєвому потоці каскаду штучних водоспадів і плес для
розведення струмкової форелі (стругів).
Нижче мальовничої Криворівні, на присілку Варітин у Чорний Черемош впадає дуже стрімкий
потік Варітин, що одержав свою назву від свого буйного характеру. Стікаючи по стрімких схилах
гори Буковець потік Варітин має дуже бистру течію і тому постійно змінює (варіює) своє русло.
Повертаючи у велике село Верхній Ясенів, Чорний Черемош протікає біля мальовничої Фочіної
Скали, що названа в честь знаменитого гуцула Фоки Шумеєвого, одного із головних героїв тетралогії
польського письменника Станіслава Вінценза «На високій полонині». На території Верхнього
Ясенова в річку Чорний Черемош впадає потік Розсішний, що витікає з-під Синьої Кичіри і
Муралевиці та потік Млинський, який бере свій початок на схилах гори Писаний Камінь, що багато
століть була для давніх гуцулів-язичників одним із найбільших святилищ-капищ. Дальше Чорний
Черемош протікає через село Рівня і в урочищі Сурдук пробивається через четвертий вузький
скельний розлом між гірськими хребтами. В цьому вузькому місці сплавщикам-керманичам також
приходилось прикладати багато зусиль, щоб успішно провести сплав.
Рухаючись вниз, попадаємо в село Вигода, у якому в Чорний Черемош впадає Річка, що бере свій
початок під горою Скупова. В місці впадання Річки в Чорний Черемош є глибоке плесо, а біля
прибережної скелі крутиться небезпечний вир (крутіж) у якому потонуло багато місцевих жителів.
Ми закінчуємо свою експедиційну подорож в селі Устєріки (Устє Рік). Саме в цьому селі Чорний
Черемош зливається з Білим Черемошом і, позбувшись чисто умовної «кольорової назви», вже під
гордою назвою річка Черемош потужно тече до Вижниці, а звідти до Завалля на зустріч із Прутом.
Дальше Прут впадає в оспіваний гуцулами Дунай, а той несе черемошські води з вершин Чивчина і
Чорногори аж у Чорне море.
За красивою гуцульською легендою із Чорного моря можна добратись до Святої Землі Рахманів,
що живуть святим життям. Тому споконвіків Черемошем пливли шкарлупки великодніх писанок до
святих рахманів. В такий спосіб річка Черемош – «Священна Ріка» гуцулів – несе свої чисті води від
Українських Карпат до Чорного моря, з‘єднує гуцулів із Дністром і Дніпром та всією Україною [4].
Дуже шкода, що до сьогоднішнього дня річка Чорний Черемош має найнижчий в Україні
заповідний статус: гідрологічний заказник місцевого значення «Ріка Чорний Черемош з прибережною
смугою». З цього приводу в природоохоронній літературі про нашу славну річку написано дуже
скромно: «Гідрологічний заказник місцевого начення «Ріка Чорний Черемош з прибережною
смугою» займає площу 1740 га і створений з метою збереження мальовничої гірської ріки Чорний
Черемош – місця нересту цінних видів риб. Чорний Черемош стікає з північних схилів Чивчинських
гір. Довжина річки – 87 км, площа басейну – 856 км2. Після злиття Чорного Черемоша з Білим
Черемошем, що також бере початок у Чивчинах, утворюється ріка Черемош. Чорний і Білий Черемош
своїм басейном охоплюють Гуцульські Карпати. У Верховинському пониженні біля прориву
Покутсько-Буковинських гір Черемош входить в Передкарпаття, сильно розширює свою долину (від
2 до 8 км). Загальна площа водозбору Черемошу досягає 2565 км2, а густота річкової сітки – 4,1
км/км2.
Чорний і Білий Черемош – типово гірські ріки з дуже великими нахилами і значною швидкістю
течії (понад 1,5 м/с ), з високими скелястими берегами і мілкими перекатами та кам‘янистим дном.
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На цих ділянках, з бурхливою течією і кам‘янистим руслом водиться форель та реліктовий вид риб –
дунайський лосось» [5, 137 ].
Створення у Верховинському районі, в кінці 2011 року, державної природно-охоронної і науководослідної установи – Національного природного парку «Верховинський» є важливою історичною
подією для охорони природи Українських Карпат, тому що унікальний екологічний, історичний і
культурний феномен дикої природи Чорногірського хребта, Чивчино-Гринявських гір і витоків
Черемоша вже практично одержали вагоме державне визнання. Крім того новостворений НПП
«Верховинський» в Чивчино-Гринявських горах покликаний зберегти рослинний і тваринний світ у
самих витоках басейну річки Чорний Черемош та цінних пам‘яток природи Верховинщини. Саме
новостворений Парк на сучасній науковій основі розпочав відродження і збереження найцінніших
видів карпатської флори: тису ягідного, сосни кедрової європейської, модрини польської і
європейської, бука, родіоли рожевої, тирлича жовтого, а також найцінніших видів карпатської фауни:
ведмедя бурого, оленя благородного, видри, беркута, глухаря, форелі струмкової, лосося
дунайського.
В цьому контексті варто також нагадати, що Україна ратифікувала «Рамкову конвенцію про
охорону та сталий розвиток Карпат», яка відома нашій громадськості як «Карпатська конвенція». В
даному державному документі визнається національна цінність Українських Карпатських гір:
«ВИЗНАЮЧИ, що Карпати є унікальним природним скарбом визначної краси та екологічної
цінності, важливим центром біорізноманіття, головним водозбором великих річок, необхідним
середовищем існування та притулком для багатьох видів рослин і тварин, які заходяться під загрозою
зникнення та нийбільшою в Європі територією з незайманими лісами, та УСВІДОМЛЮЮЧИ, що
Карпати є важливою частиною екологічного, культурного, рекреаційного довкілля та середовища
існування у серці Європи, спільного для багатьох народів та країн» [6, 79].
В «Статті 6. «Стале та інтегроване управління водними ресурсами та річковими басейнами»
звернуто увагу на проблему водокористування, зокрема в пункті b) сказано таке: «проводять
політику, спрямовану на стале управління поверхневими та підземними водними ресурсами,
забезпечуючи достатнє постачання поверхневих та підземних вод гарної якості, яке необхідне для
сталого, збалансованого та раціонального водокористування, а також належне знезараження стічних
вод» [6, 81].
Варто також звернути увагу на окремі роботи зарубіжних авторів, які досліджують виняткову роль
чистої питної води для життя і здоров‘я людини. Відомий японський дослідник Масару Емото пише
про своє відкриття загадки води: «С физической точки зрения человек – это вода. Осознав это, я
начал смотреть на мир совершенно по-иному» [7, 11]. Про воду як енергію життя сказано таке: «Вода
– мать всего живого и сама энергия жизни, и все благодаря ее уникальным физическим качествам» [7,
40]. Згаданий вчений наголошує на те, що в світі наростає проблема чистої води. «Скоро чистая вода
может стать редкостью и жестокие конфликты из-за ее источников станут неизбежными» [8, 24].
Автор пише, що особливо важливою для життя людей є енергія і інформація води. «Человеку,
состоящему главным образом из воды, для нормального существования требуется благоприятная
информация. Она укрепляет здоровье тела и ума» [8, 23]. Масару Емото досліджує геометричну
форму кристалів води, за якими видно як чутливо вода реагує не тільки на різні забруднення, але і на
наші думки, слова, музику і візуальні образи. «Форма образующихся при замораживании воды
кристаллов во многом определяется информацией, запечатленной в воде» [8, 20].
Відомий російський дослідник здорового способу життя Юрій Андрєєв в своїй новій книзі «Вода –
намісник Бога на Землі» пише про винятково важливу роль води для здоров‘я людини: «Наше тело
состоит на 70-75 % из воды, желеподобное образование – наши мозги – состоят из нее, простите, на
90 % , а наша кровь – на 95 % !». Автор також звертає увагу на дуже малу кількість ресурсів прісної
води на Землі. «Пресная вода составляет всего около 3 % водных ресурсов Земли. И к тому же
большая часть этой воды почти не доступна для человека! На доступные людям озера, реки и болота
приходится всего-навсего 0,3 % пресной воды» [9, 10].
Виходячи із, наведених вище, основних експедиційних і літературних даних про Чорний Черемош
та винятково важливу роль чистої води для всього живого, ми приходимо до висновку, що будь-яка
господарська діяльність у горах і річкових долинах повинно відповідати найвищим духовнокультурним і природно-екологічним стандартам України і Європи. В цьому зв‘язку особливо
актуальною постала екологічна проблема, яка нещодавно виникла на Гуцульщині із початком
будівництва вітчизняними приватними підприємцями дериваційних міні-ГЕС у басейні Білого і
Чорного Черемошів на території Чернівецької та Івано-Франківської областей.
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На завершення підкреслимо, що прекрасні гори і ріки Українських Карпат, ще з язичеських часів,
вважалися святими, тобто на рівні народної свідомості завжди мали найвищий заповідний статус.
Унікальна річкова система Чорного Черемоша із усіма своїми притоками-потоками, винятковими
заплавами і терасами, прибережними скелями, кам‘яними порогами, плесами, гатями-кляузами,
гамованками, мостами, дамбами та багатьма іншими визначними природними і рукотворними
об‘єктами, належить до рідкісних гірських річок не тільки в Україні, але й у Європі. Ми переконані,
що завдяки конструктивній науково-практичній діяльності мережі природно-заповідних установ
Українських Карпат та активній допомозі місцевого населення гірського краю у майбутньому весь
найвисокогірніший Чорногірський хребет, Чивчино-Гринявські гори і світової унікальності річка
Чорний Черемош стануть місцем екологічно безпечного життя, науково обгрунтованої рекреації для
всього населення України.
Сподіваємось, що висока екологічна свідомість населення поступово дійде і у найвіддаленіший
гірський закуток України – Гуцульські Карпати. Тоді наукова екологічна істина неодмінно переможе
і весь природний комплекс із найвищих гірських вершин та набільших гірських річок Українських
Карпат: Чорногірський хребет, Чивчинські гори, Гринявські гори і річка Чорний Черемош
обов‘язково одержать відповідний державний природно-екологічний захист.
Пам‘ятаючи кредо геніального Івана Франка «Вірую у силу духу» ми готували дану статтю про
річкову систему Чорного Черемоша. Маємо надію на відповідну державну, наукову і громадську
підтримку природно-екологічного захисту всього річкового басейну Черемоша. Переконані, що
завжди, у всі складні історичні періоди, тільки любов і висока свідомість українського народу
відроджувала Україну.
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BEAUTY AND PAIN OF CHORNYI CHEREMOSH
I. ZELENCHUK, YA. ZELENCHUK
Natural, historic and cultural aspect of natural phenomenon of Chornyi Cheremosh River, which is based on fact
material, collected by staff of «Hutsul office» branch of NRIUSWH during several Ukrainian studies expeditions to the
source of this unique mountain river are viewed in the article. Also a very important problem question is raised about
qiving this river appropriate natural protected status in Ukraine with the aim of conservation of its water cleanness
which is rather critical drinking water for the population of this mountain region who live in those settlements, situeted
in river valley.
Key words: Ukrainian studies expeditions, Ukrainian Carpathians, Hutsulshyna, Chornyi Cheremosh, mountains,
forests, rivers, streams, nature, ecology, history, culture, nature preservation .
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Викладено основні події у багатовіковій історії розроблення мінеральних ресурсів в Гуцульщині. Наголошено
на необхідності збереження залишків гірничих (постмайнінгових) об’єктів та охорони визначних місць видобування
різних видів корисних копалин (нафти, озокериту, бурого вугілля тощо) як пам’яток історико-культурної
спадщини реґіону.
Ключові слова: мінеральні ресурси, корисні копалини, кам’яна сіль, нафта, газ, мінеральні води, пам’ятка
природи.

На жаль, історія освоєння мінеральних ресурсів Гуцульщини вивчена не так добре, як їх історія
ремесел, обрядів чи стилю господарювання. Водночас варто відзначити, що історія видобування
корисних копалин у реґіоні надзвичайно цікава. Так виходи кам‘яної солі (солянки) відомі гуцулам
ще з давніх-давен. В середині ХІХ ст. у Слободі Рунгурській вперше на Галичині розпочали
розробляти промислову нафту. Знані також поклади озокериту, бурого вугілля, залізної руди, газу та
різних видів будівельної сировини. А чого вартують унікальні мінеральні джерела (буркути)? Лише
коротко зупинимося на історичних ―віхах‖ освоєння мінерально-сировинних ресурсів реґіону.
Всі історичні події, які стосуються освоєння мінеральних ресурсів Гуцульщини й проаналізовані із
використанням картографічного методу, ми умовно поділили на три основні періоди [3]. Це
австрійський (до 1919 р.), польсько-чехословацько-румунський (1919−1939 рр.) і радянський
(1939−1991 рр.) періоди. Перші два історико-географічні зрізи відносимо до мануфактурних, а
останній – до індустріального періоду [2]. Для дешифрування гірничодобувних об‘єктів, що
функціонували в межах Гуцульщини протягом ХІХ−ХХ ст. використано, головно, картографічні
матеріали Австрійського імператорського і королівського військово-географічного інституту
(Kaiserlich und Koniglich Militaergeografisches Institut (KuK), 1869−1919 рр.), Польського військового
географічного інституту (Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG), 1921−1939 рр.), Чехословацького
військового географічного інституту у Празі (Vojensky zemepisny ustav v Praze (VZU), 1921−1947 рр.)
і Генерального штабу СРСР (ГШ), 1949−1991 рр.). Робочим масштабом дослідження обрано масштаб 1
: 200 000. У процесі вивчення історії освоєння мінеральних ресурсів реґіону використано літературні
джерела [1–5, 7–11].
Дані щодо освоєння мінерально-сировинних ресурсів Гуцульщини в допромисловий (кустарний)
період (до 1772 р.) отримано, головно, з аналізу літературних джерел дослідників Гуцульщини [1–3,
8–11]. Основними корисними копалинами в цей період були соляні (солянки, ропа) і мінеральні
джерела. Ще в XV–ХVІ ст. гуцули займалися виварюванням кухонної солі. Вони успішно
конкурували зі столицею покутського солеваріння Коломиєю. На території Гуцульщини виникли так
звані ―соляні шляхи‖, якими возили гуцульську сіль на коломийські склади. Технологія солеваріння
полягала в наступному: соляну ропу витягали відрами з неглибоких копалень (колодязів) за
допомогою керату, який тягнули коні та виварювали її у казанах, уміщених у вежах. Виварену сіль
формували в грудки конусної форми, так звані ―головані‖ (товпки, топки). Деякий час вони служили
для гуцулів замінником грошей [9].
Відомими місцями добування кухонної солі били Косів, Делятин, Пістинь, Уторопи, Космач,
Кути, Яблунів, Березів. Першим підприємством Косова була саме соляна копальня (саліна). Першу
письмову згадку про косівську солеварню датується 1472 р. Історик П. Сіреджук знайшов відомості
про косів‘янина Никифора Пасеєвича, який у 1725 р. прибув до Києва з великою валкою солі, яку
супроводжували 77 слуг [9].
Лікувальні властивості мінеральних джерел розпочали використовувати в с. Буркут
Верховинського району. Буркут (що означає ―кисла, винна‖) є найдавнішою польською
бальнеологічною здравницею. Найкращі свої часи Буркут-курорт пережив у 20-х роках ХІХ ст. Л.
Вайгль писав, що воду на збут розпочали продавати ще з 1851 р. [1].
Наприкінці XVIII ст. Галичина, Північна Буковина й Закарпаття потрапили до складу Австрійської
імперії. У цей час всі копальні корисних копалин поділяли на: копальні, які належали до монополії
(сіль); копальні, які використовували за умови оплати 1/8 доходу-брутто монарху (руди металів);
вільні копальні, які експлуатували під наглядом гірничої влади (нафта, озокерит); копальні, які
належали власникові земельної ділянки (камінь, гіпс, вапно, глина, торф, інша будівельна сировина).
Наприкінці XVIII ст. в межах Гуцульщини видобували такі види корисних копалин, які за
незалежної України вже не розробляли: озокерит (Старуня, Дзвіняч), залізну руду (Ділове, Рахів,
Березів, Рожнів) (рис. 1). У ХІХ ст. у с. Ділове в скелях г. Довгарунь добували залізну руду.
Середньовічні штольні збереглися дотепер [12]. На розроблення кухонної солі продовжувала
існувати монополія. Її видобування зосереджено вздовж контакту гір і Передкарпатського прогину. З
переходом Гуцульщини під владу Польщі, Румунії і Чехословаччини соляна промисловість розпочала
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занепадати, більшість жуп закрито. В цей час, на північно-східній межі Гуцульщини видобували буре
вугілля (Ковалівка, Мишин, Стопчатів, Рожнів).
В індустріальний період відзначимо зникнення рудних, буровугільних, озокеритових та більшості
соляних об‘єктів Гуцульщини та зростання ролі нафто-газових покладів і джерел мінеральних вод.
Основними родовищами мінеральних вод були Рахівське, Кобилецько-Полянське, Гірсько-Тисянське,
Косівська Поляна, Кваснівецьке, Буркут, Поляна, Гринява. У 1968 р. відкрито велике Космацьке
газоконденсатне родовища, у 1985 р. – Лопушнянське нафтогазове родовище. Виникає важлива в
цілому для України газова промисловість (Пасічна, Вербовець, Красноїлля, Долишній Шепіт).
Історико-географічний аналіз процесу освоєння мінеральних ресурсів Гуцульщини дав змогу
запропонувати перелік цікавих гірничих (постмайнінгових) об‘єктів до категорії охоронних
геологічних і гідрологічних пам‘яток природи. Окремі пам‘ятки історії освоєння мінеральних
ресурсів лише умовно відносимо до гуцульських. Вони розміщені у суміжних, переважно мішаних
етнографічних реґіонах, однак перебувають з ними у історико-культурній єдності. На нашу думку,
це:
1) закинуті нафтові копальні (дучки) і свердловини – р. Сопівка, с. Слобода (Коломийський р-н ІваноФранківської обл.)

Рис.1. Розміщення діючих гірничих і постмайнінгових об‘єктів Гуцульщини
2) нафтові свердловини, об’єкти нафтопереробного заводу – р. Бистриця Надвірнянська, м. Надвірна.
3) сліди розробки бурого вугілля – р. Лючка, с. Ковалівка (Коломийський р-н Івано-Франківської
обл.);
4) сліди розробки озокериту, стара соляна криниця – р. Вел. Лукавець, с. Старуня (Богородчанський
р-н Івано-Франківської обл.);
5) рештки доменної печі – р. Мигівка, с. Мигове (Вижницький р-н Чернівецька обл.)
6) сліди розробки гематиту (червоного залізняку) – р. Шопурка, с. Кобилецька Поляна (Рахівський рн Закарпатської обл.);
7) каменоломня мармуру – р. Тиса, с. Ділове (Рахівський р-н Закарпатської обл.).
8) солеварня, залишки копальні – р. Рибниця, оз. Банське, м. Косів.
9) соляна криниця – р. Саджавка, с. Росільна (Богородчанський р-н Івано-Франківської обл.);
10) соляні криниці і джерела – р. Прут, смт. Ланчин Надвірнянського р-ну;
11) соляні криниці і джерела – р. Кошелівка, с. Уторопи (Косівський р-н Івано-Франківської обл.);
12) соляні криниця і джерело – р. Пістинька, с. Пістинь (Косівський р-н Івано-Франківської обл.);
13) соляна криниця, з якої в XVI ст. брали розсоли для виварювання солі – р. Серетень, с. Стара
Красношора (Сторожинецький р-н Чернівецька обл.);
14) соляна криниця – пот. Сухий, с. Текуча (Косівський р-н Івано-Франківської обл.);
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15) свердловина з розсолами (пробурена в 1924 р.), з яких до Другої світової війни виварювали сіль –
р. Путила, с.Сергії (Путильський р-н Чернівецької обл.);
16) джерело вуглекислих залізистих вод (―буркут‖) – р. Чорний Черемош, с. Буркут (Верховинський
р-н Івано-Франківської обл.);
17) джерело сірководневих вод – пот. Студень, м. Косів.
18) джерело миш’яковистих хлоридно-гідрокарбонатних натрієвих вод – р. Чорна Тиса, с. Кваси,
сан. ―Гірська Тиса‖ (Рахівський р-н Закарпатської обл.);
19) джерело хлоридно-натрієво-кальцієвих вод типу ―Нафтусі‖ – р. Сучава, с. Селятин, г. Мінти
(Путильський р-н Чернівецької обл.);
20) джерело радонових вод – р. Косівка, с. Косівська Поляна (Рахівський р-н Закарпатської обл.).
Перелік цікавих для туристів об‘єктів й місцевостей далеко не повний. Згідно з результатами
геокадастрових досліджень в межах Гуцульщини нараховують понад … діючих і постмайнінгових
територій та об‘єктів (табл. 1).
Таблиця 1. Історико-географічний аналіз територіального розподілу корисних копалин
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Так соляні джерела і старі криниці збереглися у багатьох містечках і селах Гуцульщини. Значно
більше є й джерел різних класів мінеральних вод. Варто детальніше вивчати й історичну спадщину
розроблення бурого вугілля чи нафти. Для подальшого збереження для майбутніх поколінь окремих
цінних постмайнінгових територій або визначних місць їх варто визнати пам‘ятками науки і техніки
(або які включають нерухомі пам‘ятки науки і техніки) та широко використовувати їх музеєфікацію.
Якщо дані території чи об‘єкти мають історико-культурну цінність, то їх слід розглядати як
потенційні для подальшої ревалоризації. Ревалоризація – комплекс певних технічних і
природоохоронних заходів, які покликані повернути об‘єкту історичної спадщини його архітектурнохудожню та експлуатаційну цінність [6]. Окрім нерухомих пам‘яток науки і техніки, об‘єктами
музеєфікації можуть бути антропогенні постмайнінгові ландшафти: відвали, кар‘єри, дамби, канали
тощо.
Частина із запропонованого переліку історичних об‘єктів розроблення корисних копалин вже
перебуває під охороною. Водночас, геологічні і гідрологічні пам‘ятки природи чи пам‘ятки науки і
техніки потребують додаткового вивчення, проведення паспортизації та визначення установи, який
відповідатиме за дотримання належних природоохоронних умов. Таким чином, на основі цих
пам‘яток у реґіоні можна розвивати як додатковий вид (можливо промислового) туризму –
―гірничий‖ туризм.
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NECESSITY OF MAINTENANCE SIGHTS OF HISTORY MASTERING MINERAL RESOURCES OF
HUCULSHYNA
YE IVANOV, T.KOZAK
Expounded basic events in centuries-old history of development mineral resources in Huculshyna. It is marked the
necessity of maintenance of postmining objects and guard of prominent places of different types minerals (oil, ozocerite,
brown coal and others) as sights of history-culture heritage of region.
Keywords: mineral resources, minerals, rock-salt, oil, gas, mineral water, sight of nature.
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А.В. КІЧУРА
Закарпатське відділення УкрНДІгірліс, НПП«Зачарований край»
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ З ОПТИМІЗАЦІЇ ПІДБОРУ ОБ’ЄКТІВ І ТЕРИТОРІЙ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ
Запропоновані інтегровані оцінювальні параметри якості земель природно-заповідного фонду, вкритих
лісовою рослинністю, виходячи з фундаментального поняття ландшафту та рівня його трансформованості
на прикладі території НПП «Зачарований край».
Ключові слова: природозаповідання, трансформованість ландшафту, корінна та похідна рослинність.

Підбір об‘єктів і територій для природозаповідання є визначальним чинником та важливою
передумовою створення й формування природно-заповідного фонду. Функціональність створеної
підібраними об‘єктами і територіями природно-заповідної мережі у повній мірі залежить від
кількісних і якісних характеристик їх складових. При цьому важливо визначити якими за якістю
об‘єктами і територіями представлена природно-заповідна мережа. Ця якість може бути найвищою,
коли йдеться про непорушені природні території з корінною рослинністю, а може бути найнижчою,
якщо території піддавались деградації з повною зміною корінної рослинності на вторинну, похідну
рослинність. Між найнижчою та найвищою якостями може бути ряд проміжних варіантів оцінки.
Отож, постає потреба оцінки як складових, так і природно-заповідної мережі в цілому. Таку
оцінку для лісових природно-заповідних об‘єктів і територій пропонується здійснювати за даними
ландшафтного аналізу в поєднанні з визначеними лісотипологічними характеристиками.
Інтегрованим параметром цієї оцінки якості земель, що входять у природно-заповідну мережу, слід
вважати представлення на них середовищеутворюючих, спроможних забезпечувати функціонування
біоти, ландшафтів. З огляду на життєзабезпеченість біоти найбільш якісними будуть об‘єкти і
території, що представлені незміненими природними ландшафтами. Інші ландшафти можуть бути в
різній мірі трансформовані, передовсім, за рослинністю. Чим інтенсивніші зміни ландшафту за
рослинністю, тим нижча якість оцінюваної території.
Основна сутність пропонованого підходу з проведення оцінки земель із застосуванням
ландшафтного аналізу полягає: по-перше, у визначенні ландшафтів якими представлені оцінювані
території, а по-друге, у встановленні дольової участі цих ландшафтів у природно-заповідному фонді.
При потребі таку дольову участь можна визначати і в межах природно-заповідної мережі загалом. За
величинами участі природних незайманих ландшафтів, мало трансформованих ландшафтів та
трансформованих ландшафтів дається оцінка територіям на яких розміщуються згадані ландшафти.
Ступінь трансформованості ландшафту визначається за наявністю або відсутністю корінної
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рослинності, а також за встановленими співвідношеннями заселеності оцінюваної території
корінними та похідними видами рослинності. Пропонується високу оцінку надавати землям та
мережі природно-заповідного фонду, якщо ці землі представлені на 80 і більше відсотків
природними, незайманими та малотрансформованими ландшафтами. Якщо така представленість від
50 до 80 відсотків то землі вважаються середніми за якістю і, відповідно, при менше 50 відсотків
представленості маємо землі низької якості.
Запропоновані методичні підходи з оцінки земель заповідного фонду за ландшафтним аналізом
апробовані при оцінці території НПП «Зачарований край». Методологічно для оцінки якості земель
НПП «Зачарований край» на ландшафтній основі використано деяку спорідненість сутності понять
ландшафту і типу лісу, на що ще у кінці ХІХ століття у своїх працях вказував професор В.В.
Докучаєв, який заклав основи вчення про природні територіальні комплекси – ландшафтознавство
[2]. Тепер вже добре відомо, що тип лісу, як і лісовий ландшафт, є тими класифікаційними
одиницями, які враховують весь комплекс лісорослинних умов. Для точнішого визначення зміни
рослинності в трансформованому ландшафті (типі лісу) додатково використовували поняття типу
деревостану. Дослідження проводились в Ільницькому та Великодільському лісництвах НПП
«Зачарований край» на площі 5307 га вкритих лісовою рослинністю земель, в межах території, яка
охоплена проведенням лісовпорядкування. Для аналізу використано матеріали ВО
«Укрдержліспроект» базового та безперервного лісовпорядкування. Всього проаналізовано
насадження більше 1000 виділів, що входять до складу 28 кварталів.
З таксаційних описів вибрано, повидільно і в межах кожного кварталу, інформацію про
приналежність насадження до конкретного типу лісу, породний склад цього насадження, його
представленість корінним чи похідним деревостаном і займану площу. Отримані дані групувались,
оброблялись і зводились у відповідні таблиці. Насамперед були отримані зведені дані з розподілу
вкритих лісовою рослинністю земель за типами лісу.
На території парку (рис.1) на 100 відсотків розповсюджені типи лісу (ландшафти) з
типоутворюючою породою буком лісовим – чисті бучини і субучини та грабові бучини і субучини. У
невеликій кількості представлена ялинова субучина. Це засвідчує, що насадження НПП «Зачарований
край» за приналежністю до типів лісу і за типоутворюючими породами повністю відповідають
умовам зростання в буковій зоні.
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С2Б
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Рис. 1. Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель за типами лісу в НПП «Зачарований
край»
Розподіл площ корінних і похідних деревостанів на території парку також визначали за даними
таксаційних описів, які після обробки і відповідного групування занесені до табл. 1.
При аналізі було виділено корінні природні деревостани (створені природою без втручання
людини), корінні за породним складом деревостани (створені людиною з корінних порід) та похідні
за породним складом деревостани (сформовані з порід невластивих для цих лісорослинних умов). В
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свою чергу похідні деревостани поділялись на похідні без участі типоутворюючих порід у складі і
похідні з участю типоутворюючих порід у складі.
Таблиця 1 Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель за площами корінних та
похідних деревостанів в НПП «Зачарований край»
Назва наявних на території парку деревостанів

Площа наявних Відсоток площі наявних на
на території території парку деревостанів від
парку
вкритих лісовою рослинністю
деревостанів, га
земель, %

Корінні природні деревостани (сформовані без
участі людини)
Корінні за породним складом деревостани
(сформовані з участю людини)
Разом корінних деревостанів
Похідні деревостани(без типоутворюючих порід у
складі)
Похідні деревостани (з типоутворюючими
породами у складі)
Разом похідних деревостанів
Всього корінних та похідних деревостанів (вкриті
лісовою рослинністю землі)

4421,3

83,3

296,3
4717,6

5,6
88,9

27,5

0,5

561,9
589,4

10,6
11,1

5307,0

100,0

Аналізуючи дані, занесені до табл. 1. отримуємо висновок, що фактично на території НПП
«Зачарований край» найбільшу площу (83,3% від вкритих лісовою рослинністю земель) займають
лісові ландшафти (типи лісу) з корінними природними деревостанами. Умовно можна вважати, що ці
ландшафти не піддавались змінам і є природно сформовані без участі людини. Значно меншу площу
(5,6%) займають у парку наближені до природних, у незначній мірі трансформовані, лісові
ландшафти з корінними за породним складом деревостанами, що сформовані за участю людини.
Невелику площу (11,1%) займають трансформовані ландшафти (типи лісу), в яких корінна
рослинність змінена на похідні деревостани внаслідок впливів природних та антропогенних факторів.
Відмітимо, що із цієї невеликої участі на території парку похідних деревостанів (11,1%) більшість
представлена такими, у породному складі яких є типоутворюючі породи. З часом у таких
насадженнях скоріше відтворяться корінні деревостани, навіть без участі людини.
Оцінка за нашою методикою показала, що НПП «Зачарований край» є природно-заповідним
об‘єктом високої якості. Трансформовані ландшафти тут представлені в незначній кількості (11,1%
від вкритої лісовою рослинністю площі) і у перспективі можуть бути відновлені в напрямку
наближення їх до природних ландшафтів шляхом проведення переформування похідної рослинності.
Проведена оцінка є комплексною, бо здійснюється на рівні ландшафтів (типів лісу), які
враховують (включають у свої характеристики) весь спектр умов функціонування живої та неживої
природи [1].
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METHODOLOGICAL APPROACHES FOR OPTIMIZATION THE SELECTION OF OBJECTS AND
AREAS OF THE PROTECTED FUND
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Integrated quality estimation parameters of lands of the protected fund which are covered with forest vegetation
have been proposed based on the fundamental concept of a landscape and the level of its transformation based on the
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІСОВІДНОВЛЮВАНИХ РОБІТ У БІОЦЕНОЗАХ
СОСНИ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ ГІРСЬКОГО КРИМУ
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Розглянуто питання підвищення ефективності відновлення ушкоджених вогнем біоценозів сосни у
Гірському Криму. Показано, що сьогодні потрібно ширше використовувати природні механізми, що
забезпечують відновлення природних популяцій сосни після проходження великих пожеж.
Ключові слова: біоценоз, сосна, пожежі, природне відновлення

Однієї з невідкладних і найважливих проблем збереження природних популяцій сосни у Гірському
Криму є проведення популяційно-генетичного картування, тому що, тільки розташовуючи
інформацією про генотипову структуру популяції в зв'язку з умовами зростання, можливо успішно
вирішувати задачі по відновленню ушкоджених деревостанів. Відсутність сьогодні подібної карти
виключає можливість досить якісної оцінки генотипів, що росли на територіях природного ареалу, де
соснові ліси в останні роки були знищені.
Кожна втрачена ділянка природних деревостанів  це скорочення не тільки площі лісів, але і
втрата інформації про те, які генотипи існували на конкретній території природного ареалу, яка була
їх фенотипова реалізація у зв'язку з особливостями умов зростання.
Рішення цих проблем необхідно починати з планомірного проведення робіт зі створення на
ландшафтній основі популяційно-генетичних карт усіх природних деревостанів сосни у Гірському
Криму. Дані карти повинні містити детальну характеристику деревостанів по генотипам окремих
дерев, їх фенотипових ознак і мати опис умов місцезростання.
Іншої найбільш важливою метою збереження видів роду Pinus L. у Гірському Криму є перегляд
існуючих принципів проведення лісогосподарських заходів на згарищах, коли в першу чергу
зважуються найближчі задачі: розчищення згарищ з метою попередження розмноження шкідників і
розвитку хвороб; одержання доходу від реалізації деревини. Однак при цьому зовсім не враховується
рівень деградації лісових ценозів і збільшення витрат лісовідновлюваних робіт у зв'язку з істотною
зміною екологічних умов і посиленням деструктивних процесів після суцільної рубки горілого лісу
на крутих схилах. У даному випадку оцінка вигод сьогоднішнього дня і втрат майбутніх періодів
повинна ґрунтуватися на комплексному аналізі господарських і соціально-екологічних функцій лісу.
Складність розробки цього напрямку полягає у тому, що багато корисних функцій лісу, втрачених у
разі проведення нераціональних лісогосподарських заходів, загальний процес деградації лісових
біоценозів не завжди можна адекватно визначити у вартісному вираженні.
При проведенні суцільних санітарних рубок на згарищах, як перший негативний ефект, варто
виділити зміну балансу біомаси у біоценозу, унаслідок чого значно знижується біопродуктивність
постпірогених насаджень. У гірській місцевості загальний негатив збільшується активним розвитком
ерозійних процесів. На крутих схилах, де незначний шар ґрунту, після ліквідації деревного ярусу він
інтенсивно руйнується і швидко може цілком зникнути [3, 4].
Відповідно
досліджень
В.В.
Протопопова (1975), найважливішими показниками протиерозійної ролі ліси є вік деревостану, вага
наземної фітомаси деревного ярусу, об'ємна вага деревного ярусу, тобто показники, що незначно
міняються після проходження верхової пожежі [5]. Це обумовлює можливість збереження
визначений час (5-8 років) на досить високому рівні протиерозійних функцій лісу навіть у випадку
повної загибелі деревного ярусу після дії потужного вогню.
Процес лісовідновлення на еродованих ґрунтах проходить більш тривало і зв'язаний зі значно
більшою сумою витрат при проведенні лісокультурних робіт. Як свідчать результати діяльності
Ялтинського природного гірничо-лісового заповідника, лісові культури, зроблені на еродованих
ґрунтах, погано приживаються, потребують багаторазових доповнень і додаткового догляду. У
більшості випадків ці насадження або зовсім не переводяться в лісопокриту площу, або відрізняються
від попередніх поколінь більш низьким бонітетом, що різко знижує не тільки господарське, але
соціально-екологічне значення цих деревостанів.
Ці явища детальніше аналізуються в багатьох роботах, однак дотепер лісогосподарська наука не
запропонувала досить ефективних методів проведення лісокультурних робіт у гірській місцевості, які
б забезпечили успішне відновлення насаджень, втрачених у результаті дії вогню. Розробка і
раціоналізація лісогосподарських заходів повинна здійснюватися на основі детального дослідження й
аналізу природних процесів відтворення лісових біоценозів у зв'язку зі специфікою дії екологічних
факторів [2], що у гірській місцевості мають підвищений рівень динаміки.
Особливо негативні наслідки мають роботи, зв'язані з розкорчуванням згарищ при нарізці терас на
крутих схилах, у результаті чого руйнуються мікроплощадки, екологічно сприятливі для росту і
розвитку сіянців сосни, центрами яких є пні спиляних дерев. Деревина старих пнів є живильним
субстратом для самосіву сосни, а згнилі корені утворять ходи, по яких коренева система молодих
дерев у скельному ґрунті швидше досягає більш вологих глибинних шарив ґрунту. Наші
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спостереження [1], проведені на згарищах південного макросхилу Головного пасма Кримських гір, де
після суцільної рубок загиблих дерев які-небудь інші лісогосподарські роботи не проводили,
показали, що P. Pallasiana D. Don з найбільшою імовірністю відновляється в безпосередній
близькості від пнів та на їх поверхні. Ліквідація пнів при розкорчуванні в цілому підсилює й істотно
змінює спрямованість деструктивних процесів, у значній мірі збільшує період початку відновлення
деревостанів сосни.
У цілому тридцятирічний досвід використання методу терасування при створенні лісових культур
на згарищах у лісах P. pallasiana південного макросхилу Головного пасма Кримських гір виявив його
невисоку ефективність у цих лісорослинних умовах.
Порочність практики створення лісових культур за допомогою нарізки терас на крутих схилах
високогір'я і використання лісосадильного матеріалу без обліку його адаптивних можливостей
підтверджується також і тим, що в багатьох випадках P. pallasiana більш успішно відновляється в
межтерасовому просторі.
Принципова неприйнятність використання методів, зв'язаних з нарізкою терас, при проведенні
лісокультурних робіт з відновлення порушених біоценозів сосни, складається також і у тому, що
практично уся площа природних лісів сосни у Гірському Криму належить до складу заповідників, де
головна задача полягає в збереженні не тільки рослинності, але і споконвічно існуючих умов
зростання, що не в останню чергу визначаються едафічними й орографічними чинниками. Більш
того, якщо припустити, що роботи з посадки лісових культур на терасах, створених на крутих схилах,
завершаться успіхом, те навіть при досягненні зрілого віку їхнє змикання навряд чи відбудеться, тому
що в більшості випадків межтерасовий простір на схилах крутістю 20-25% і більш значно перевищує
розміри крон дорослих дерев сосни. Таким чином, нарізка терас практично цілком виключає
можливість відновлення допожежної структури біоценозу і в остаточному підсумку істотно підсилює
антропогенне втручання в природні комплекси заповідних територій, докорінно змінюючи первини
умови зростання.
Природні механізми в тім чи іншому ступені забезпечують можливість відновлення загиблих у
результаті дії вогню лісових насаджень навіть в умовах украй складної екологічної обстановки, що
спостерігається на крутих гірських схилах південної експозиції. Тому в даний час з метою
запобігання масштабної деградації деревостанів сосни у Гірському Криму необхідно принципово
змінити застосовувані лісокультурні методи. Розробка нових лісокультурних технологій повинна
проводитися на основі максимального використання природних механізмів, що забезпечують
поновлення корінних насаджень.
Узагальнюючи основні принципи охорони і відновлення біоценозів сосни заповідних територій
Гірського Криму можна зробити наступні висновки.
1. Лісогосподарські заходи щодо лісовідновлення повинні, насамперед, забезпечити охорону і
відтворення природних комплексів і мати позитивний ефект, що перекривав би негативні явища,
зв'язані з втручанням в природний хід процесів відновлення лісових біоценозів.
2. У процесі нарізки терас і розкорчування території згарища руйнуються екологічно сприятливі для
росту і розвитку сіянців сосни мікроплощадки, центрами яких є пні спиляних дерев, що в
остаточному підсумку підсилює деструктивні процеси, істотно змінює спрямованість сукцесійних
процесів і збільшує період початку відновлення корінних деревостанів.
3. Найбільш ефективним методом лісовідновлення є повне відмовлення від проведення суцільних
рубок на згарищах у перші два роки після пожежі, коли під пологом загиблих дерев складаються
сприятливі екологічні умови для розвитку сіянців. Це також забезпечить можливість засіву згарища
насіннями популяції, що існувала на його території до пожежі, у результаті природних процесів
десемінації в перший післяпожежний рік.
4. Лісогосподарські заходи протягом перших двох-трьох років після пожежі повинні зводитися до
ручного посіву насінь і посадці саджанців з обліку їхньої екологічної відповідності умовам
виростання на площі згарища. Дворічні спостереження за станом деревного ярусу дозволять з
більшою визначеністю оцінити ступінь утрати життєвих функцій ушкоджених вогнем дерев.
Наступний процес вибірки загиблих дерев необхідно проводити, використовуючи методи
трелювання, що забезпечують високе збереження підросту, що з'явився під пологом горілого лісу.
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SOME QUESTIONS OF OPTIMIZATION OF REFORESTATION WORKS IN BIOCENOSIS OF PINE AT
THE PROTECTED AREAS OF MOUNTAINS CRIMEA.
V. P. KOBA
The questions of improving the efficiency of regeneration of fire damaged pine biocenoses in Mountains Crimea are
considered. It is shown that now it is necessary to use more widely the natural mechanisms that providing regeneration
of natural populations of a pine after passage of a burnout.
Key words: biocenosis, pine, fires, natural regeneration
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РОЛЬ ТАЛИХ ВОД У ФОРМУВАННІ ПОВЕРХНЕВОГО СТОКУ НА
ЯЛТИНСЬКІЙ ЯЙЛІ.
У роботі наведено результати вивчення ролі талих вод у формуванні поверхневого стоку на Яйлі.
Ключові слова: Pinus sylvestris, лісові культури, яйла, снігозйомки, гідрометеори, сніг, деревостани.
В Гірському Криму сніговий покрив відіграє величезну роль у формуванні підземного і
поверхневого стоку території. За холодний період, який триває тут з листопада по березень включно,
на Кримському нагір'я випадає до 55% річної суми опадів [2]. Тверді опади, а сюди крім снігу
необхідно додати й так звані гідрометеори, які можуть збільшувати річні суми опадів до 250 мм [1],
майже повністю витрачаються на харчування карстових вод і є основним фактором формування
головного кримського багатства - чистої питної води. Так само необхідно врахувати і той факт, що в
результаті частих відлиг сніговий покрив може встановлюватися і повністю сходити в Гірському
Криму до 5-7 разів за зиму. На відміну від снігу та гідрометеорів, рідкі опади в більшості своїй
витрачаються на випаровування з поверхні ґрунту і транспірацію рослинності, і лише невелика їх
частина йде на формування стоку.
Вперше снігомірні роботи в Гірському Криму проводилися на початку ХХ столітя Партією
Кримських водних вишукувань. Ці роботи охоплювали всього одну Ай-Петринской яйлу і через
недосконалість обладнання та методики снігозйомок носили поверхневий характер. Після цього
найбільш значні, цілеспрямовані Снігомірні зйомки проводилися взимку 1953-1954 року Головним
управлінням гідрометеорологічної служби та відділом агромеліорації Кримської філії Академії наук
УРСР "для отримання конкретних даних про кількість зноситься снігу і для вивчення впливу лісу на
розподіл снігового покриву" [3]. Роботи по вивченню характеру розподілу сніжного покриву і виміру
його щільності проводилися на чотирьох яйлах: Ай-Петринськой, Нікітськой, Бабуганской і
Чатирдагськой.
Через рік, взимку 1955-1956 року, знову були проведені снігозйомки; на цей раз вони охоплювали
вже шість яйл (Нікітська, Ай-Петринська, Ялтинська, Бабуганська, Чатирдагська і Карабі-яйла) і
здійснювалися працівниками Кримської гірничо-лісової дослідної станції (КГЛОС ) і гідрографічної
партією Сімферопольського гідрометеобюро. Снігозйомки 1955-1956 рр. підтвердила висновки,
отримані взимку 1953 - 1954 р.
В 1957-1960 рр. на Ай-Петрінської яйлі А. Н. Оліферова (КГЛОС УкрНІЛХ) і В. Н. Дублянський
(ІМР АН УРСР) була проведена серія снігомірних зйомок, в результаті яких було зроблено кілька
важливих висновків: "Висота снігового покриву в лісі завжди більше, ніж на відкритій місцевості ...
Щільність снігу в лісі зазвичай менше, ніж у полі ... Середній запас води у снігу в лісі, незважаючи на

52

середня висота
снігу, см

середня
щільність г/см3

середній запас
води у снігу, мм

середня висота
снігу, см

середня
щільність г/см3

середній запас
води у снігу, мм

11 січня
20січня
29 січня
05лютого
15лютого
25лютого
05березня
16 березня
26 березня

середня
щільність
г/см3
середній запас
води у снігу, мм

дата сніго
зйомок

середня висота
снігу, см

меншу щільність, завжди вище, ніж в поле "[4]. Крім того, спостереження 1957-1960 рр. не
підтвердили думки про здуванні великих мас снігу з Ай-Петрінської яйли, торкнулися питання про
особливості снігонакопичення на різних формах рельєфу і довели правильність методу маршрутних
снігозйомок при вивченні снігового покриву. Снігозйомки, проведені в цей період виявили ще одну
важливу закономірність: на західних яйлах випадає більша кількість снігу, ніж на східних - це
відповідає і загальним поширенню річної кількості опадів у Гірському Криму [5]
З середини 60-х років планомірні снігомірні роботи в Криму стали скорочуватися, поки повністю
не припинилися. Щоб підвищити роль яйли у формуванні водного балансу гірського Криму,
необхідно провести на ній лісові посадки в цілях затримання на ній снігу. Тому, вивчення
накопичення та здування снігу на яйлі має бути приділено необхідну увагу. Проведення снігозйомок
на Ялтинській яйлі дозволять виявити деякі нові особливості зимово-весняного поверхневого стоку
талих вод в карстових регіонах і намітити шляхи подальших досліджень з даної проблеми.
Таблиця 1. Відомості про снігозйомки на Ялтинській яйлі зимово-весняний період 2011р.
Відкрита яйла
сосна звичайна з
сосна звичайна з
щільністю крон 0,5
щільністю крон 0,9

31,11
39,00
50,89
50,44
50,11
50,00
43,33
30,00
22,56

0,38
0,34
0,35
0,34
0,42
0,38
0,34
0,26
0,26

33,00
43,22
63,00
56,44
56,56
55,33
45,00
31,00
23,11

0,40
0,39
0,38
0,39
0,43
0,39
0,34
0,26
0,26

132,00
168,00
238,00
218,00
246,00
218,00
161,00
59,00
32,00

37,33
52,89
85,56
67,44
67,78
60,89
51,67
35,22
25,89

0,41
0,41
0,40
0,41
0,44
0,40
0,38
0,26
0,26

151,20
217,00
346,00
278,00
295,00
244,00
198,00
47,00
25,00

120,00
131,00
180,00
169,00
213,00
189,00
146,00
59,00
34,00

Снігомірні зйомки проводили в посадках сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) на Ялтинській яйлі з
11 січня по 26 березня в 2011 році, в одному з найбільш великих масивів лісових культур загальною
площею 6,3 га, розташованому на висоті 1300 м над рівнем моря поблизу височини Дере-Кая. Вік
культур на момент проведення досліджень склав 40 років. Їх посадка здійснювалася механізованим
способом з використанням гірської лісосадильної машини ЛМГ-2. Крок посадки саджанців (відстань
в ряду між саджанцями) становив 0,5 м, відстань в міжряддя - 3 м. Дослідження проводились на
ділянці з щільністю деревостан сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) з щільністю крон 0,9, 0,5 і на
відкритій місцевості. Вивчення снігового покриву проводиться в холодний період безпосередньо на
місцевості за допомогою методу маршрутних зйомок.
Снігозйомки проводилися за наступною схемою: через кожні 50 метрів маршруту вимірювалася
висота снігового покриву, а через кожні 100 м, його щільність. Вимірювання висоти снігу
проводилася за допомогою переносної Снігомірні рейки. Щільність снігу вимірювалася за допомогою
снігомірних ваг (снігомірного циліндра), на трьох пробних ділянках, в дев'ятикратної повторності.
Наші снігозйомки не підтвердили укладення Дублянського В.Н. про те що в лісових посадках
щільність снігу нижче ніж на відкритій яйлі. Результати спостережень проведених на Ялтинській яйлі
показали, що щільність в більш загущених посадках сосни звичайної (з зімкнутістю 0,9) на 11 січня
склала 0,41г/см3, з зімкнутістю 0,5 - 0,40 г / см3, а на відкритій яйлі - 0,38 см3 (Табл 1). В цей період
відмінності щільності були незначні, чого не можна сказати про щільність снігу отримані 20 січня. У
ці терміни отримані дані про щільність на яйлі на багато нижче, ніж в посадках лісових культур.
Проведені спостереження показали, що середні запаси вологи на маршруті, з посадками лісових
культур, за всіма снігозйомки більше, ніж на відкритій місцевості. Найбільша щільність снігу на всіх
пробних площах випадає на 15 лютого. Потрібно зазначити, що висока щільність снігу взагалі дуже
характерна для умов гірського Криму, в зв'язку з тим, що під час зими відбуваються часті відлиги. За
даними Кримського гідрометеобюро для умов Криму вважається нормальним, коли щільність снігу в
період максимальних снігозаносів доходить до 0,33 - 0,68 г/см3. Після 15 лютого щільність починає
поступово знижуватися. І до 16 - 26 березня щільність найнижча, вона становить на всіх маршрутах
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0,26 г/см3. Як видно з таблиці найменші запаси води в снігу відзначені під час першої снігозйомки,
коли вимірювався щойно випав сніг і останньої снігозйомки, коли сніг починав вже танути.
Снігозйомки 29 січня характеризує період майже максимального снігонакопичення, після
снігозйомки випало лише незначна кількість снігу з дуже високою щільністю. На цей період середня
висота снігу склала на пробної площі з повнотою 0,9 - 85,56 см, в посадках з щільністю 0,5 - 63 см і
на яйлі 50,89 см. За даними гідрометеостанції Ай-Петрі в цей період дійсно спостерігалися
максимальні снігозаноси, по всіх трьом декадах зими.
З лютого висота снігу на всіх маршрутах починає зменшуватися за рахунок частих відлиг, які
почали спостерігатися з 1 лютого. З 15 лютого висота зменшилася до 50,44 см на відкритій яйлі, в
посадках сосни з щільністю 0,5 - 56,56 см, з зімкнутістю 0,9 - 67,78 см. Потім починає висота снігу
знижуватися і на 26 березня доходить від 22 , 56 до 25, 89см.
Таблиця 2.Найбільша та найменша висота снігу на Ялтинській яйлі за
зимово-весняний період 2011 року
Відкрита яйла
Сосна звичайна з Сосна звичайна з
щільністю крон
щільністю крон
0,5
0,9
дата
снігозйомо
к

28
37
50
54
46
44
33
25
14

7
13
27
10
15
21
17
11
15

52
63
95
86
85
74
57
40
32

33
47
74
57
57
50
41
31
20

19
16
21
29
28
24
16
9
12

Найбільша і найменша висота сніжного покриву сильно відрізняються один від одного на
відкритій місцевості та на лісових маршрутах. Найменша висота на відкритій місцевості за період
снегозйомок дорівнювала 14 см, а найбільша - 58 см. Висота снігу на ділянці з зімкнутістю крон 0,5
становила від 14 см (в кінці березня) до 77 см (у січні). На ділянці з зімкнутістю 0,9 в кінці березня
дорівнювала 20 см, а в січні 95 см. Амплітуда коливань висоти снігу на польовому снігомірному
маршруті становив 8 - 16 см (Табл 2). На лісовому Снігомірні маршруті амплітуда коливань висоти
сніжного покриву більше, ніж на відкритій місцевості. На ділянці з зімкнутістю крон 0,5 амплітуда
склала від 7 до 27, а з зімкнутістю 0,9 - від 9 до 29 см. Це пов'язано з тим, що з відкритій місцевості
вітер здуває і тим самим переміщує сніг, на дільниці де ростуть деревні культури, затримуючи і
накопичуючи його на плато. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що чим щільність
деревостану сильніше, тім краще затримується сніг на ділянці.
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This paper presents the results of studying the role of melt water in the formation of surface runoff in the
first Jajle.
Keywords: Pinus sylvestris, planted forests, Yayla, snow survey, hydrometeors, snow, tree stands.
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ЗАКОНОМІРНОСТІ СПОНТАННОГО ЗАРОСТАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ
ТОРФОКАР’ЄРІВ ЛЬВІВЩИНИ
З’ясовано закономірності спонтанного заростання одинадцяти відпрацьованих торфокар’єрів
Львівщини. Наведено загальну характеристику їхнього сучасного рослинного покриву. Визначено основні
напрямки динаміки та сукцесії рослинності.
Ключові слова: рослинність, сукцесія, режим використання, антропогенні чинники, відпрацьовані
торфокар’єри, Львівщина

У зв‘язку з розвитком народного господарства докорінних змін на Львівщині впродовж минулого
століття зазнали території промислових торфорозробок. Незважаючи на своє антропогенне
походження, окремі відпрацьовані торфокар‘єри на сьогодні відзначаються високою
фітосозологічною цінністю як рефугіуми низки реліктових та зникаючих гігрогідрофільних видів
(Cladium mariscus (L.) Pohl., Pedicularis sceptrum-carolinum L., Pinguicula vulgaris L., Schoenus
ferrugineus L., Liparis loeselii (L.) Rich., Helodium blandowii (F.Weber & D.Mohr) Warnst., Scorpidium
scorpioides (Hedw.) Limpr., Chara delicatula C. Agardh. тощо) та раритетних фітоценозів (Cladietum
marisci All. 1922 ex Zobr. 1935, Caricetum davallianae Dut. 1924, Schoenetum ferruginei) [3–7]. Окрім
цього вони мають наукове, музейне, природоохоронне та частково естетичне значення. Більшість з
таких торфовищ зосереджені в межах перспективних екокоридорів та буферних зон ключових
природних ядер, впливаючи на міграцію організмів і обмін генетичним матеріалом. Тому, вони
потребують істотної реставрації на підставі дослідження їхнього спонтанного рослинного покриву та
динаміки рослинності.
Матеріал і методика досліджень
В основу публікації покладено матеріали досліджень одинадцяти відпрацьованих торфокар‘єрів
Львівщини (―Білогорща‖ (зх. окол. м. Львова, басейн Дністра); „Зелів― (Яворівський р-н, пд. окол. с.
Зелів, басейн Дністра); „Вороців― (Яворівський р-н, пн.-зх. окол. с. Вороців, басейн Дністра);
„Волоща― (Дрогобицький і Самбірський р-ни, пн. окол. с. Волоща, басейн Дністра); „Гамаліївка―
(Пустомитівський та Кам‘янка-Бузький р-ни, пн.-сх. окол. с. Гамаліївка, басейн Західного Бугу);
„Печенія― (Пустомитівський і Золочівський р-ни, окол. с. Печенія, Миколаїв та Підсоснів, басейн
Західного Бугу); „Княже― (Золочівський р-н, пн.-зх. окол. с. Княже, басейн Західного Бугу); „Хмелі―
(Золочівський р-н, пн. окол. с. Трудовач, басейн Західного Бугу); „Кийків― (Золочівський р-н, сх.
окол. с. Кийків, басейн Західного Бугу); „Олесько― (Буський р-н, пн.-сх. околиця м. Олеська, басейн
Стиру); „Лопатин― (Бродівський р-н, пд.-зх. окол. с. Лопатин, басейн Стиру), проведених протягом
1993–2011 років. Збір польового матеріалу здійснено детально-маршрутним методом обстеження з
використанням класичних геоботанічних методик. Динаміку рослинності вивчали методом часової
екстраполяції просторових еколого-фітоценотичних рядів [1]. Досліджені торфовища розміщені
переважно в стічних улоговинах або долинах невеликих річок в межах природно-географічних
районів Розточчя-Опілля, Малого Полісся, Вороняків та Передкарпаття. За торфово-болотним
районуванням України [2] вони належать до Малополіської, Лісостепової та Карпато-Прикарпатської
торфово-болотних областей. Окремі з них утворились на місці неглибоких середньоголоценових
озер. Промислові торфорозробки проводились у 50-90-х роках минулого століття відкритим
кар‘єрним способом. Після закінчення видобування торфу відпрацьовані ділянки вирівняно та
меліоровано способом відкритих дренажних каналів. На окремих територіях періодично добувають
брикети торфу кустарним способом з утворенням невеликих котлованів, 1,5–2 м завглибшки.
Результати дослідження
За періодичністю та характером дії антропогенних чинників динаміка рослинності відпрацьованих
торфокар‘єрів належить на початку до одноразових (катастрофічних), зокрема локальних
техногенних змін, які досить часто залежно від подальшої експлуатації перекриваються пірогенними
сукцесіями та трансформуються у систематичні (дигресивні) сукцесії (рекреаційні, сікаціогенні,
пасквальні, фенісекціальні тощо). Залежно від гідрологічного режиму (коливання рівнів ґрунтових
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вод) динаміка рослинності торфокар‘єрів відбувається в напрямках мезофітизації (на осушених
ділянках позитивних форм рельєфу) або гігро(гідро)фітизації (на вторинно заболочених екотопах в
пониженнях рельєфу, обводнених канавах, ямах тощо). Флористичний склад піонерних (ініціальних)
угруповань визначається насамперед банками життєздатних вегетативних (пропагули) та
генеративних (спори, насіння) діаспор або зачатків у торфогрунті, а також джерелами їхнього
надходження ззовні (із суміжних територій). Подальша ценотична структура угруповань коригується
як екологічними факторами (переважно, гідрологічним та сольовим режимами торфоґрунту), так і
антропогенними чинниками.
На початковій стадії заростання торфу (перші два, три роки), що відбувається за сингенетичною
сукцесією, відмічено понад 70 видів судинних рослин. Їхнє загальне проекційне покриття зазвичай не
перевищує 10%. При цьому на помірно зволожених ділянках разом із сегетальними видами,
терофітами (Chaenorhinum minus (L.) Lange, Conyza canadensis (L.) Cronq., Polygonum persicaria L.
тощо) поодиноко трапляються багаторічні рудеранти (Tussilago farfara L., Sonchus arvensis L. тощо), а
також ювенільні особини піонерних деревних видів (Salix rosmarinifolia L., S. aurita L., S. pentandra
L., S. cinerea L., Populus tremula L., Pinus sylvestris L. тощо). Формуються примітивні за
флористичним складом та ценотичною структурою (переважно одноярусні зі значною участю
рудералів) угруповання. Для осушувальних каналів характерні ініціальні водяні фітоценози класів
Lemnetea minoris Bolós et Masclans 1955 (Lemno-Spirodeletum polyrrhizae W. Koch 1954 em. Th. Müller
et Görs 1960 тошо) та Charetea fragilis Fuk. ex Krausch 1964 (Charetum vulgaris W.Krause 1969 тощо).
На проміжній (другій) та наступних стадіях сукцесії поступово посилюється ценотична роль
багаторічних трав‘яних та деревних видів (гемікриптофітів, геофітів, хамефітів, фанерофітів). Так,
домінантою перезволожених екотопів, окрім Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., часто виступає
Equisetum palustre L. (до 20–40%). У цілому на території відпрацьованих торфокар‘єрів виявлено
понад 740 видів судинних рослин та близько 120 видів мохоподібних.
Рослинність осушувальних каналів характеризується значним ценотичним різноманіттям і
представлена водяними (Lemnetum trisulcae (Kelhofer 1915) R. Knapp et Stoffers 1962, Myriophylletum
verticillati Soó 1927, Potametum natantis Soó 1923 тощо) та прибережно-водяними (Typhetum
angustifoliae (All. 1922) Pign. 1953, T. latifoliae (Soó 1927) Now. 1930, Sparganietum erecti (Roll 1938)
Phil. 1973, Scirpetum tabernaemontani Soó (1927) 1947, Equisetetum fluviatilis (Steffen 1931) Wilzek
1935, Rorippo-Oenanthetum aquaticae Lohm. 1950, Cicuto virosae-Caricetum pseudocyperi Boer et Siss. in
Boer 1942, Caricetum rostratae Rübel 1912 ex Osv. 1923 em. Diers. та ін.) угрупованнями класів
Lemnetea minoris, Potametea Klika in Klika et Novák 1941 та Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et
Novák 1941. У складі цих угруповань трапляються раритетні види із загальнодержавним (Chara
delicatula C. Agardh.) та регіональним (Nymphaea candida C. Presl. тощо) охоронними статусами.
У пониженнях рельєфу з високим рівнем грунтових вод максимальні площі займають
монодомінантні угруповання Phragmitetum australis (Gams 1927) Schmale 1939 та Caricetum
acutiformis Eggl. 1933 класу Phragmito-Magnocaricetea.
На обводнених ділянках трьох торфокар‘єрів („Княже―, „Олесько― та „Печенія―) трапляються
рідкісні угруповання карбонатних боліт асоціації Cladietum marisci. Зазначені вторинні, ініціальні
фітоценози сформувались переважно в умовах чергування болотної та наземної екофаз. Вони
відзначаються досить щільним (90–98%) травостоєм та низькою видовою насиченістю (6–13 видів
вищих рослин). Основний ярус їхнього травостою заввишки 100–150 см формують C. mariscus (70–
95%) та P. australis (5–20%). Другорядну ценотичну роль з покриттям до 5% виконують переважно
тривіальні болотні види: Lysimachia vulgaris L., Lythrum salicaria L., Carex panicea L., C. lepidocarpa
Tausch, C. serotina Merat тощо.
Інші рідкісні угруповання (Schoenetum ferruginei s. l. та Caricetum davallianae) із національним
созологічним статусом відмічені на заболочених ділянках торфовищ „Олесько―, „Хмелі― та
„Печенія―. Вони належать до евтрофних трав‘яно-мохових боліт союзу Caricion davallianae класу
Scheuchzerio-Caricetea nigrae і значно трансформовані внаслідок неконтрольованого випасання.
Звичайними, часто поширеними на заростаючих торфокар‘єрах є мезофільні монодомінантні
фітоценози з Calamagrostis epigeios (L.) Roth (70–95%). Маючи пірогенне походження, вони
характеризуються бідним флористичним складом та значною участю синантропних видів рослин. До
менш поширених належать гігрофільні лучні угруповання порядку Molinietalia caeruleae W.Koch
1926 класу Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937. В основному ярусі їхнього травостою часто домінує
Molinia caerulea (L.) Moench (75–95%). Молінієві луки відрізняються за походженням, ценотичною
структурою та режимом використання. Ініціальні, флористично бідні ценози з відсутнім моховим
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ярусом формуються внаслідок періодичного випалювання старики і зазвичай замінюються на
наземнокуничникові луки. Їхня видова насиченість не перевищує 24 види судинних рослин, серед
яких диференційними можуть бути Diplotaxis muralis (L.) DC., Erucastrum gallicum (Willd.)
O.E.Schulz, C. epigeios та Sonchus arvensis. Молінієві фітоценози з одноразовим косінням та помірним
випасанням відзначаються багатшим флористичним складом і наявністю таких раритетних видів, як
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, D. majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerhayes та Epipactis palustris (L.)
Crantz.
Незначні площі, зосереджені переважно край торфовищ поблизу населених пунктів, зайняті
низькотравними луками союзу Cynosurion cristati R.Tx. 1947 класу Molinio-Arrhenatheretea. Вони
традиційно використовуються як пасовища. У складі їхнього травостою переважають види,
толерантні до пасквального чинника (Lolium perenne L., Potentilla anserina L., Prunella vulgaris L.,
Plantago major L. тощо).
На ділянках з низьким рівнем грунтових вод та відсутнім або незначним антропогенним впливом
згодом формуються досить щільні гігрофільні деревно-чагарникові ценози. З них найпоширенішими
є угруповання Salicetum pentandro-cinereae Pass. 1961, що належать до союзу Salicion cinereae Th.
Müller et Görs ex Pass. 1961 класу Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R.Tx. 1943. Верхній (деревночагарниковий) ярус (60–90%) зазначених фітоценозів заввишки до 2,5 м формують: Betula pendula
Roth, Salix aurita, S. pentandra S. cinerea тощо. Значно рідше трапляються угруповання з
домінуванням (60–70%) у деревостані P. tremula.
Унаслідок осушення та інтенсивної мінералізації торфу значні площі окремих торфокар‘єрів
зайняті нітрофільними трав‘яними угрупованнями класів Galio-Urticetea Pass. ex Kopecký 1969 та
Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et R. Tx. in R. Tx. 1950. Вони зазвичай формують вузькі смуги
вздовж осушувальних каналів (угруповання з домінуванням Urtica dioica L., Artemisia vulgaris L.,
Cirsium oleraceum (L.) Scop., Carduus crispus L.) та по периметру торфовищ (Sambucetum ebulis Kajzer
1926), а також великі куртини (з Urtica dioica, Carduus acanthoides L., Solidago canadensis L., S.
gigantea Aiton, Aster novi-belgii L.).
Висновки
У рослинному покриві відпрацьованих торфокар‘єрів Львівщини упродовж останніх 10-15 років
відбулися істотні перетворення. Вони пов‘язані із закриттям промислового видобування торфу,
завершальною осушувальною меліорацією та зміною експлуатації торфовищ і полягають насамперед
у формуванні вторинних водяних, болотних, лучних, чагарникових та піонерних лісових ценозів, а
також у перерозподілі біотопів (збільшенні площ з деревно-чагарниковими, нітрофільними і
пірогенними трав‘яними угрупованнями та відсутності або мінімальної кількості девастованих
ділянок з початковими стадіями заростання). Рослинність досліджуваних торфокар‘єрів представлена
винятково вторинними серійними угрупованнями класів Lemnetea minoris, Charetea fragilis,
Potametea, Isoëto-Nanojuncetea, Bidentetea tripartitae, Galio-Urticetea, Artemisietea vulgaris, PhragmitoMagnocaricetea, Scheuchzerio-Caricetea nigrae, Molinio-Arrhenatheretea, Plantaginetea majoris та
Alnetea glutinosae, що відображають певні стадії антропогенних (техногенних, пірогенних,
сікаціогенних, фенісекціальних, пасквальних тощо) та природних (заростання водойм та
торфогрунту) сукцесій. Динаміка їхньої рослинності залежно від гідрологічного та сольового
режимів торфогрунту відбувається в напрямках мезофітизації або гігро(гідро)фітизації з
формуванням переважно евтрофних, рідше мезотрофних трав‘яних, трав‘яно-мохових та деревночагарникових ценозів.
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CONFORMITIES TO LAW OF SPONTANEOUS OVERGROWIG OF PEAT-HAG IN LVIV REGION
O.T.KUZYARIN, N.P.ZHYZHYN
The conformities to law of spontaneous overgrowig of eleven peat-hag in Lviv region were studied. The common
characteristic of their modern vegetation cover was given. The main trends of dynamic and successions of vegetation
were revealed.
Key words: vegetation, succession, regime of exploitation, anthropogenic factors, peat-hag, Lviv region
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Національний природний парк "Подільські Товтри"

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ – ФАКТОР ФОРМУВАННЯ
ЕКОТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ ТА ЕКОПІЗНАВАЛЬНИХ СТЕЖОК В НПП
„ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ”
Дослідження об’єктів неживої природи - один з важливих факторів планування будь-якого екомаршруту чи
екостежки. Майже всі екомаршрути, що прокладені в НПП "Подільські Товтри", включають ознайомлення з
конкретним попередньо дослідженим водним об’єктом, що розташований на даній території. Формування
екологічного світогляду відвідувачів не можливе без надання певного об’єму інформації щодо стану неживої
природи та біорізноманіття конкретних природних територій.
Ключові слова: екостежка, екомаршрут, екомоніторинг, гідроекосистема, нежива природа, природнозаповідний фонд

Інформування є одним із головних чинників формування сучасного екологічного світогляду та
екологічної культури людей. Природно-заповідні установи (ПЗУ) як регіональні центри екологічної
освіти та виховання організовують здійснення еколого-освітньої та пропагандистської діяльності. З
цією метою в межах ПЗУ застосовуються такі форми та методи екологічної освіти як розробка та
прокладання екологічних стежок та екотуристичних маршрутів.
Традиційно в якості екотуристичних ресурсів виступають компоненти природного або
культурного ландшафту, відповідно: кліматичні, водні, гідромінеральні, лісові, гірські, соціальнокультурні, окремі природні або культурні об‘єкти. При виборі місць прокладання екостежок
необхідно враховувати природні умови території, особливо кліматичні та гідрологічні. Оцінка
кліматичних показників, яка проводиться в НПП "Подільські Товтри" на трьох метеомайданчиках,
дозволяє визначити найсприятливіші періоди для організації екскурсій в природі. Аналіз погодніх
умов показує, що протягом липня по всій території НПП ―Подільські Товтри‖ панують в цілому
комфортні умови, а на півдні комфортний сезон триває і в серпні. В червні ж в середньому лише
третя частина місяця припадає на дні з комфортною погодою. Клімат на територіях, де прокладені
екомаршрути, помірно континентальний з м‗якою зимою і теплим, вологим літом. Пересічна
температура повітря січня -5,5°С, липня +18,8°С. Період з температурою понад +10°С становить
близько 168 днів. Середньорічна кількість опадів в районі Бакотської затоки, найбільш відвідуваного
екомаршруту, складає біля 532 мм, а найбільша кількість опадів характерна для літніх місяців. Деяке
пом‘якшення температури зумовлене впливом на смт.Стару Ушицю великої водойми, якою виступає
Дністровське водосховище. А в цілому дані середнього максимуму температури дають змогу
стверджувати про цілком сприятливі комфортні умови (особливо у Старій Ушиці, с.Гораївка, кв.2211 ) для проведення екскурсій та короткотермінового відпочинку рекреантів.
Одним з важливих факторів для планування будь-якого екомаршруту чи екостежки є наявність на
обраній території поверхневих водойм, джерел, ставків чи інших водних об‘єктів. Адже саме водні
об‘єкти природно-заповідного фонду (озера, ставки, річки, струмки, джерела підземних вод, їх
основні запаси) в певній мірі є тими еталонними частками гідросфери, що змінюються в часі й
просторі при істотно зменшених масштабах прямого впливу господарської діяльності людини.
Хімічний склад природних вод є інтегральною характеристикою, що віддзеркалює вплив природних
та антропогенних факторів на довкілля . Тому майже всі екомаршрути, що прокладені в НПП
"Подільські Товтри", включають ознайомлення з конкретним водним об‘єктом, що розташований на
даній території [1]. Екотуристичний маршрут "Китайгородське відслонення" проходить поблизу
р.Тернава, екотуристичний маршрут "Бакотська затока" включає ВБУ "Бакотська затока" та р.
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Дністер, екотуристичний маршрут "Кармелюкова гора" – р.Мукша, cтавки, екотуристичний маршрут
"Смотрицький каньйон" та еколого-пізнавальна стежка "Смотрицький каньйон" - р.Смотрич, джерело
"Грот" та Вірменський колодязь, екотуристичний маршрут "Сатанівська перлина" – р.Збруч,
екотуристичний маршрут "Товтрами Чемеровеччини" – ставки в с.Почапинці, джерела, р.Смотрич,
еколого-пізнавальна стежка "Джерела Бакотської затоки" та еколого-туристична стежка "Давня
Бакота" ознайомлює з джерелами поблизу Бакотського монастиря, еколого-туристичний маршрут
"Мандруємо золотими скарбами природи" проходить поблизу р.Дністер, р.Студениця, р.Тернава,
природних джерел НПП [3 ].
Контроль за станом водних об‘єктів, як об‘єктів неживої природи, що розміщені на території
НПП, здійснюється науково-дослідним відділом парку. Отримання об‘єктивних даних про сучасний
стан гідрологічного режиму, збереженість природних екосистем в басейні р.Дністер та її лівих
приток, виявлення чинників негативного впливу на поверхневі водойми та джерела є результатом
досліджень неживої природи в НПП. Гідрологічні, гідрохімічні та гідробіологічні дослідження дають
можливість з‘ясувати причини зниження самоочисної здатності поверхневих водойм, характеру
впливу на цей процес локальних антропогенних факторів.
Всі виявлені фактори використовуються не лише для подання до Літопису природи НПП, як
характеристики абіотичного середовища за певний період, а й для розробки практичних
рекомендацій з оздоровлення гідроекосистем, виконання практичних заходів, спрямованих на
покращення ситуації, привернення уваги до проблем річки чи іншого водного об‘єкту широких кіл
громадськості. Першочерговим завданням є екологічне виховання відвідувачів екомаршрутів та
екостежок, формування у них екологічного світогляду та засад раціонального природокористування,
яке не можливе без надання їм певного об‘єму інформації щодо стану неживої природи та
біорізноманіття даної території НПП.
При проведенні моніторингу поверхневих та джерельних вод враховується низка гідрофізичних
показників: межі коливання температури, кольоровості, прозорості, каламутності (зважені частинки).
В цілому хімічні характеристики досліджуваних вод включають загальні показники й показники
вмісту неорганічних речовин: величина рН, сума іонів (мінералізація), жорсткість, вміст окремих
елементів сольового та біогенного складу.
Водні об‘єкти Бакотської зони НПП "Подільські Товтри" відіграють важливу роль у вирішенні
низки екологічних та особливо культурно-виховних завдань на терені парку. З цією метою саме тут
прокладено декілька екомаршрутів та екостежок, що знайомлять з результатами досліджень джерел
Бакотської зони.
Планшети з даними досліджень розміщені біля кожного джерела з метою ознайомлення
відвідувачів екостежок з якістю води. Поінформованість відвідувачів сприяє формуванню у них
позитивного ставлення до навколишнього середовища, підвищенню рівня обізнаності щодо стану
довкілля. Адже природні ландшафти, завдяки фільтраційним здатностям природних біоценозів, були
раніше ідеальним фільтром. На сьогодні в Україні природні ландшафти або знищені, або
перебувають на різних етапах деградації. Збереження та відтворення цінних природних об‘єктів та
комплексів повинно стати справою не лише спеціалістів природозаповідної справи а й усіх громадян
нашої країни. І частково усвідомленню цього сприяє відвідування територій природно-заповідного
фонду та ознайомлення з їх проблемами.
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A ROLE OF RESEARCHES OF THE ABOICOEN IN FORMING ECOTOURISTIC ROUTES AND
ECOLOGICAL PATHS IN NPP „PODIL'SKI TOVTRI”
O.P. KUCHINSKA
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One of the important factors for planning the ecopath or ecoroutes is the presence of superficial reservoirs, sources,
ponds or other water objects on select territory. Therefore almost all ecopath in NPP "Podil'ski Tovtri" include an
acquaintance with a concrete water object which is located on this territory. Control after the state of water objects is
carried out by the research laboratory of research department of NPP. All of the discovered factors are used as results
of the ecomonitoring at forming of the Chronicle of nature and also for turning attention of ecopath visitors to the
problems of the river or other water object. In fact forming of ecological view is not possible without the grant the
volume information on the state of the abiocoen and biodivercity of concrete natural territories.
Key words: ekological path, ekological route, ecomonitoring, hydroecosystem, inanimate nature, nature-reserve
fund
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РІДКІСНІ ЛІСОВІ ТА СТЕПОВІ БІОТОПИ ЕКОТОНУ «ЛІСОСТЕП-СТЕП»
Екотон «Лісостеп-Степ» являє собою поєднання географічних, екологічних та кліматичних особливостей
лісостепової та степової зон, що є основою в формуванні мозаїчного рослинного покриву лісів та степів. Дана
рослинність акумулює в собі риси обидвох зон та формує особливі біотопи на їх межі. На дослідженій
території відмічено 13 видів рідкісних рослин занесених до Червоної книги України, 12 угруповань занесених до
Зеленої книги України, 6 біотопів Natura 2000 та 3 – Emerald. Інвентаризація списків рідкісних видів,
угруповань та біотопів для екотону свідчать, що незважаючи на те, що дана територія майже не підлягає
охороні вона являє собою унікальне поєднання рідкісних природних комплексів степів та лісів.
Екотон, Лісостеп, Степ, Natura 2000, Emerald, рідкісні види, рідкісні угруповання

В основі сучасної концепції збереження біорізноманіття лежить оселищна концепція, тобто ідея
збереження певних типів оселищ (habitats), як середовища існування рідкісних видів, або їх груп. В
екологічному сенсі оселище – це ділянка земної поверхні на якій представлено один, або декілька,
типів біотопів (елементарних територіальних екосистем), яким характерна наявність відповідних
складових (як біотичних, так і абіотичних), що визначають їхню особливу роль у збереженні умов
виживання й розвитку популяцій видів, котрі потребують охорони. [8] Біотоп – це ділянка водойми
чи суші з однотипними умовами рельєфу, клімату та іншими абіотичними факторами, зайнята
певним біоценозом. [9] Отже, ідеєю нашого дослідження стала інвентеризація біотопів межі між
лісостеповою та степовою зонами Правобережної України та виділення рідкісних біотопів в
напрямку використання європейського досвіду в Україні по втіленню пріоритетів Бернської
конвенції.
Згідно з геоботанічним районуванням територія дослідження входить до Євразійської степової
області, лісостепової підобласті (зони), Східноєвропейської лісостепової провінції дубових лісів,
остепнених луків та лучних степів, Української лісостепової підпровінції, зокрема, трьох округів:
Південнокодринського округу пухнасто- та звичайнодубових лісів та різнотравно-злакових степів,
Південноподільського
округу
дубових
лісів
та
лучних
степів,
Південного
Правобережнопридніпровського округу дубових лісів та лучних степів та степової підобласті (зони),
Понтичної степової провінції, Чорноморсько-Азовської степової підпровінції, зокрема двох округів:
Дністровсько-Бузького округу різнотравно-злакових степів та байрачних лісів, БузькоДністровського (Криворізького) округу різнотравно-злакових степів, байрачних лісів та рослинності
гранітних відслонень [2; 3; 4, 6; 76]. Поступове загальне підвищення показників терморежиму,
зменшення кількості опадів, перехід від плакорів до яружно-балкових систем, від типових до
звичайних чорноземів, зменшення водності територій та пануванням як західних так і східних вітрів
формують між лісостеповою та степовою зоною екотон зі строкатими екологічними умовами. [1]
На території екотону відмічено зростання наступних рідкісних видів рослин: лісових: Allium
ursinum L., Lilium martagon L., Primula veris L., Tulipa quercetorum Klok. et Zoz, степових: Adonis
vernalis L., Adonis wolgensis Steven ex DC., Astragalus dasyanthus Pall., Pulsatilla nigricans auct. non
Stöerck, nom. illeg., Stipa capillata L., Stipa lessingiana Trin. et Rupr, Stipa pennata L., Stipa pulcherrima
K. Koch, Stipa tirsa Steven. [10]
Виявлені рідкісні типові природні рослинні угруповання, що підлягають охороні [5]:
Лісові угруповання:
1.Угруповання звичайнодубових лісів (Quercetа roboris) з домінуванням у травостої цибулі ведмежої
(Allium ursinum);
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2. Угруповання звичайнодубових лісів деренових (Quercetа (roboris) cornosа (maris)) та
польовокленово–звичайнодубових лісів деренових (Acereto (campestris)–Quercetа (roboris) cornosа
(maris));
3. Угруповання звичайнодубових лісів скумпієвих (Quercetа (roboris) cotinosа (coggygriae)) та
звичайноясенево–звичайнодубових лісів скумпієвих (Fraxineto (excelsioris)–Quercetа (roboris)
cotinosа (coggygriae));
4. Угруповання скельнодубових лісів деренових (Quercetа (petraeae) cornosа (maris));
5. Угруповання пухнастодубових лісів татарськокленових (Quercetа (pubescentis) acerosa (tatarici));
Трав‘яні та чагарникові степові угруповання:
6. Угруповання формації ковили волосистої (Stipeta capillatae);
7. Угруповання формації ковили вузьколистої (Stipeta tirsae);
8. Угруповання формації ковили Лессінга (Stipeta lessingianae);
9. Угруповання формації ковили найкрасивішої (Stipeta pulcherrimae);
10. Угруповання формації ковили пірчастої (Stipeta pennatae); 11. Угруповання формації мигдалю
низького (Amygdaleta nanae);
12. Угруповання формації осоки низької (Cariceta humilis).
Загалом до рідкісних лісових угруповань віднесені дубові ліси нейтральні та базифільні,
пухнастодубові геміксерофільні ліси у комплексі зі степовим різнотрав‘ям та скельнодубові ліси, до
степових та чагарникових угруповань – справжні злакові (ковилові), лучні та справжні різнотравнозлакові, різнотравно-низькоосокові та чагарникові степи.
Таблиця. Співвідношення синтаксономії лісових та степових угруповань екотону з
біотопами, що охороняються Natura 2000 [11] та біотопами, що підлягають охороні згідно з
Резолюцією 4 Постійного Комітету Бернської Конвенції (Emerald) [12]
Синтаксономія
лісові угруповання:
All. Carpinion betuli Issl. 1931 em.
Oberd. 1953
All. Aceri tatarici-Quercion Zolyomi
1957: ass. Quercetum pubescenti-roboris
(Zolyomi 1957) Michalko et Diatko
1965
All. Aceri tatarici-Quercion Zolyomi
1957:
community
Quercus
petraea+Convallaria majalis
степові та чагарникові угруповання:
All. Fragario viridis-Trifolion montani
Korotchenko et Diduch 1997

All. Festucion valesiacae Klika 1931

All. Astragalo-Stipion Knapp 1944

Natura 2000

Emerald

9160
Субатлантичні
та
середньо- 41.2 Дубово-грабові
європейські дубові або дубово-грабові ліси ліси
Carpinion betuli
91H0 * Панонські ліси з Quercus pubescens 41.7
Термофільні
дубові ліси
91G0 * Панонські ліси з Quercus petraea та
Carpinus betulus
~ 6240 * Суб-панонські лучні степи та
остепнені луки
~ 6250 * Панонські лучні степи та
остепнені луки на лесах
6240 * Субпанонські лучні степи та
остепнені луки
~ 6210 Напівприродні лучні степи,
остепнені луки й чагарникові зарості на
вапнякових
субстратах
(FestucoBrometalia) (* оселища, важливі для
орхідних)
~ 6240 * Субпанонські лучні степи та
остепнені луки
~ 6250 * Панонські лучні степи та
остепнені луки на лесах

All. Artemisio marschalliani-Elytrigion
intermediae Korotchenko et Diduch
1997
All. Artemisio-Kochion Soo 1959
*~ - позначено часткове віднесення степів до відповідного біотопу Natura 2000.

41.7
Термофільні
дубові ліси

-

-

34.9
Континентальні
степи
-

Серед представлених біотопів слід відмітити термофільні геміксерофітні дубові ліси з участю
Quercus pubescens Willd, що на території України зростають на своїй північній та східній межі на
сухих та дуже сухих опідзолених чорноземах та червоно-бурих глинах і трапляються у декількох
локалітетах у вигляді невеликих лісових масивів, перебуваючі під загрозою зникнення, потребують
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охорони на європейському рівні. Такої ж уваги заслуговують скельнодубові ліси Придністров‘я на
сірих та темно-сірих лісових грунтах з комплексом субсередземноморських видів (Cornus mas L.,
Aegonychon purpureo-caeruleum L. та ін.). Досить рідкісний біотоп звичайнодубових базифільних
лісів, чагарниковий ярус яких створює субсередземноморський вид на північній межі поширення
Cotinus coggygria Scop., що зростають на дуже сухих дерново-карбонатних або чорноземних
опідзолених грунтах на крейді та лесу. Дещо більші площі займають центрально-європейські
грабово-дубові ліси, що поширені на досить багатих ґрунтах, трав‘янистий ярус яких створює вид,
що занесений до Червоної книги України – Allium ursinum. Всі ці біотопи знаходяться на північносхідній межі поширення. Незважаючі на забезпеченість охороною всіх еталонних ділянок даних лісів,
вони постійно перебувають під потужним антропогенним тиском та маючи слабкий відновлювальний
потенціал, знаходяться під загрозою зникнення.
Великої уваги потребують і степові біотопи, площі яких з кожним роком зменшуються або
угруповання даних степів дигресують в наслідок господарської діяльності людини. Особливу увагу
слід приділити біотопам, в складі яких значну площу займають ковильники та види, що занесені до
Червоної книги України [10].
Отже, проведений аналіз свідчить про те, що на межі двох природних зон формуються біотопи, що
мають обмежене розповсюдження на території України та репрезентують унікальні лісові та степові
комплекси, що на даний час охороняються в Європі, але не мають належного статусу в нашій країні.
Недостатня кількість даних не дає можливості складення повноцінного списку рідкісних біотопів,
оселищ або екосистем та повністю репрезентувати їхнього різноманіття для України в Natura 2000.
Тому, на даному етапі дослідження необхідна детальна інвентеризація та створення загального
списку рідкісних біотопів не лише по об‘єктах природно-заповідного фонду, а і територіях, що не
підлягають охороні. В майбутньому це дасть можливість Україні стати повноцінним членом
Європейського Союзу не тільки в політико-економічному, а й природоохоронному напрямку.
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RARE FOREST AND STEPPE HABITATS OF ECOTONE ―FOREST-STEPPE – STEPPE‖
Y.I. MALA

Ecotones ―Forest-Steppe – Steppe‖ is a combination of geographical, ecological and climatic
characteristics of the forest-steppe and steppe zones. This is the basis in forming a mosaic of forest and
steppe vegetation. This vegetation accumulates the features of both areas and creates specific habitats on
their boundaries. We found 13 rare plants of the Red book of Ukraine, 12 rare communities of Green book of
Ukraine, 6 habitats of Natura 2000 and 3 of Emerald in the investigated area. Inventory lists of rare species,
communities and habitats for ecotone indicate that despite the fact that the area is partly protected, it is a
unique combination of rare natural complexes of the steppes and forests.
Ecotone, Forest-Steppe, Steppe, Natura 2000, Emerald, rare species, rare communities
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УДК 504.54:55.477
О. П. МУРСЬКА
Природний заповідник ―Медобори‖

ДО ПИТАННЯ НАУКОВО – ПІЗНАВАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ФРАНКОВИХ СКЕЛЬ
Франкові скелі – потужні виходи літотамнієвих вапняків, що знаходяться в околицях с.Вікна. Вони є
цікавим та цінним об’єктом природного заповідника "Медобори". Завдяки науково-пізнавальному багатству, в
тому числі геолого-геоморфологічному, потребують всебічного вивчення для оцінки їх як об'єкта неживої
природи для дидактичних потреб. У статті подано науково-дидактичний опис Франкових скель, який вказує
на можливості їх використання з пізнавальною та освітньою метою.
Ключові слова: Товтри, об’єкт неживої природи, виходи вапняків, Франкові скелі.

Товтри належать до тих територій, природа яких давно досліджувалась цілими поколіннями
біологів, географів, геологів та інших науковців. Вони є цінним геолого-геоморфологічним та
палеогеографічним феноменом національного і міжнародного значення. Товтри збереглися
практично в їх первісному вигляді з характерними породами, скам‘янілими рештками
рифоутврювачів в прижиттєвому положенні, рельєфом та ланшафтами і тому становлять великий
інтерес для наукових досліджень.
Збережений викопний бар‘єрний риф сьогодні охороняється у межах природного заповідника
"Медобори", де представлені найтиповіші для Товтрової горбистої рифової гряди форми рельєфу –
Головне пасмо та групи бічних форм Товтр із скам‘янілими рештками морських рифових споруд
баденського і сарматського періодів.
Цікавим об‘єктом неживої природи на території природного заповідника "Медобори" є Франкові
скелі. Вони є свідками давно минулих епох і дають уявлення про геологічні процеси, що тут
відбувались. Наша спроба науково-пізнавальної характеристики цих скель проведена з метою
ширшого представлення цінного об‘єкту неживої природи, що має неабияку науково-пізнавальну,
естетичну та історико-культурну цінність.
Характеристика об‘єкта подана за методикою, запропонованою
Ю. Зіньком, Р. Гнатюком, О. Шевчук (2003).[2], згідно якої кожен охоронний геоморфологічний
об‘єкт може вирізнятись лише в одному або у кількох аспектах. Їх врахування допоможе точніше
встановити сутнісну вартість та ранг, природоохоронну значимість геоморфологічного утворення.
Для оцінки Франкових скель подаємо їх науково-пізнавальну характеристику за основними та
допоміжними аспектами.
Наукова цінність даного об‘єкту визначається перш за все його геоморфологічною та
геологічною значущістю. Франкові скелі входять в склад масиву г. Назарової для якої характерні
типові для Головного Товтрового пасма риси рельєфу – північно-західний напрямок простягання,
вирівняна широка (200-500метрів) вершинна поверхня з витриманою одновисотністю ( середні
абсолютні висоти коливаються в межах 403-405 метрів ) та асиметрична будова схилів ( крутий
структурно-денудаційний південно-західний уступ та пологий схил північно-східної експозиції
модельований лесовими нагромадженнями ).
Франкові скелі знаходяться в привершинній частині крутого схилу. Вони є потужними (до 20
метрів) виходами на поверхню літотамнієвих вапняків верхнього тортону, в яких представлені білі
різнозернисті форми, що складаються з уламків літотамній з великою кількістю різноманітних голок
морських їжаків, форамініфер та ін..
На вершині Франкових скель ростуть вікові дерева сосни чорної - Pinus nigra Arn. та сосни
звичайної - Pinus sylvestris L. Самі скелі подекуди поросли реліктовою та ендемічною рослинністю,
серед якої шиверекія подільська - Schivereckia podolica Andrz. ex DC., рослина Червоної книги
України. В основі урвистих скель – залишки лучної ділянки з кущами шипшини - Rosa sp. Трохи
нижче схил суцільно вкритий ялівцем звичайним - Juniperus communis L. та сосною.
Урочище Франкові скелі – одне з небагатьох місць у заповіднику, де зустрічається ксилокопа
фіолетова - Xylocopa violaceae L. – вид комах, занесених до Червоної книги України. В польоті над
скелями часто можна побачити червонокнижних птахів: орла карлика - Hieraaetus pennatus Gm.,
підорликів великого - Aquila clanga Pall. та малого - Aquila pomarina C.L.Brehm.
Культурно-історична цінність Франкових скель прямо визначається їх назвою, оскільки це було
улюблене місце його відпочинку під час перебування у селі. Із ними пов‘язана також творчість і
громадсько-політична діяльність Івана Франка. З 1882 по 1884 роки Каменяр тричі приїжджав у
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маєток Владислава Федоровича впорядковувати родинний архів і писати біографічний нарис про
його батька. Перебуваючи тут, у Вікні, і вивчаючи родинний архів Федоровичів, Франко ознайомився
з великою кількістю листів, знайшов багато невідомих матеріалів, які дали йому змогу написати нові
твори: "Гримайлівський ключ", "До подій в Галичині року 1848", "Лукіян Кобилиця", "Панські
жарти". Іван Франко саме на скелях, названих на його честь, черпав життєдайні сили для творчості.
На них є меморіальна табличка з інформацією про перебування у Вікні Каменяра.
Естетична цінність скель зумовлена їх мальовничістю та монументальністю, а також особливою
формою (внаслідок вивітрювання вони набули вигляду стовпів з ущелинами та нішами, які повітря та
вода різьбили довгі тисячоліття. Окремі стовпи з різних ракурсів мають різні форми (напр. "голова
сфінкса"). Величні, круті, прямовисні скелі Франка , увібравши в себе тепло щедрого сонця, дарують
людям свою красу. Із них відкривається чудовий краєвид на навколишню місцевість. В останні роки,
у зв‘язку із інтенсивним заростанням схилу ялівцем та сосною, погіршився доступ до скель та їх
атракційність. Для збереження естетичної цінності об‘єкта, на схилі, який належить Віконській
сільській раді, доцільно провести регуляторні заходи по розчистці заростей.
Освітня (дидактична) цінність даного об‘єкту визначається його доступністю для споглядання.
Франкові скелі – чудовий наочний природний об‘єкт для геологів, ботаніків, зоологів, географів,
літераторів, істориків. На прикладі цілого масиву гори Назарової можна продемонструвати
взаємозалежність між георізноманітністю та біоландшафтною різноманітністю, що характерно для
Товтрового пасма.
Франкові скелі є цінним багатопрофільним об‘єктом неживої природи, однією із візиток та
справжньою окрасою ландшафту природного заповідника "Медобори". Вони увійшли в склад
екологічних стежок, які прокладаються заповідником спільно із Львівським національним
університетом ім. Івана Франка в рамках розробки "Програми менеджменту геоспадщини на
території природного заповідника "Медобори". Скелі потребують детальнішого дослідження
геологами.
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
1. Літопис природи. Природний заповідник ―Медобори‖ з філією ―Кременецькі гори‖. // Гримайлів, 1996р. –
Книга 1, Т.1, 1991-1993 рр.
2. Підходи до природоохоронної паспортизації скельних утворень Поділля // Роль природно-заповідних
територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття.
Збірник наукових праць українсько-польської наукової конференції. – Гримайлів-Тернопіль: Лілея, 2003. –
175 с.
TO THE QUESTION CONCERNING LATERAL TOVTRY SCIENTIFIC-COGNITIVE CHARACTERISTIC
BY THE EXAMPLE OF THE HOSTRA (“SHARP”) MOUNTAIN.
O. P. MURSKA
The Franko Rocks are powerful outputs of lithothamnion limestone which are situated in the outskirts Vikna village.
They are extremely interesting and valuable object of nature reserve "Medobory". Due to their scientific-cognitive
wealth, including geologic-morphological one, they require estimation abiocoen object for didactic purposes. The
article covers scientific- didactic Franko Rocks description that points to the possibilities of their use with cognitive and
educational purposes.
Key words: Tovtry, abiocoen object, outputs of limestone, the Franko Rocks
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ҐРУНТИ НПП «ГУЦУЛЬЩИНА» В КОНТЕКСТІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ҐРУНТОВОГО
РІЗНОМАНІТТЯ КАРПАТ
Досліджено різноманіття ґрунтів НПП «Гуцульщина». Встановлено, що на теренах парку поширені ґрунти
як буроземного ряду, так і рідкісні азональні типи ґрунтів. Визначено можливість виділення в межах парку
ділянок з еталонними ґрунтами.
Ключові слова: ґрунти, різноманіття, ґрунтові еталони, охорона ґрунтів, ґрунтоохоронна мережа, НПП
«Гуцульщина».
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Одне з ключових місць в системі охорони природи посідає безпосередня охорона (в заповідниках,
природних парках тощо) різноманітних компонентів екосистеми. Серед них основна увага
приділяється охороні рідкісних та зникаючих видів біоти та деяких геологічних утворень, залишаючи
поза увагою найбільш інтегральний компонент екосистеми – ґрунт. Хоча зрозуміло, що збереження
біотичної різноманітності, в умовах інтенсивної антропогенної трансформації природного
середовища, можливе лише за умови збереження в природному стані оселищ, до яких приурочені
види рослин і тварин, що потребують охорони.
Завдання збереження ґрунтового різноманіття, спонукає до розробки нових підходів реалізації
практичних засад охорони ґрунтів, які б забезпечили збереження в непорушеному стані ґрунтів
природних біогеоценозів в умовах постійного зростання рівня антропогенного навантаження на
природне середовище. Одним з таких підходів, на нашу думку, має стати створення ґрунтоохоронної
мережі в заповідних об‘єктах, яка б охоплювала весь спектр природних ґрунтів екосистем регіону.
Для охорони ареалів еталонних ґрунтів необхідно в межах існуючих природоохоронних об‘єктів
виділити ґрунтові еталонні ділянки. Особливо це актуально для територій зі високим ландшафтним
різноманіттям та тривалим господарським навантаженням.
Косівщина – унікальний регіон, де на досить компактній території спостерігається значне
ландшафтне різноманіття – від рівнинних та передгірських екосистем Покутського Передкарпаття до
гірських комплексів Карпат. Закономірно, що в 2002 році в цьому регіоні було створено
Національний природний парк (НПП) ―Гуцульщина‖, основним завданням якого стали охорона,
відновлення та раціональне використання унікальних природних екосистем та збереження етнічних
гуцульських господарських промислів Покутсько-Буковинського регіону Українських Карпат [14].
Дослідження ґрунтів на території парку були фрагментарними, залежно від потреб сільського та
лісового виробництв. Існуючі наукові роботи [1, 2, 4, 11, 14] висвітлюють проблеми ґрунтоутворення
в районі Карпат на різних висотних рівнях, залежно від рослинно-кліматичних умов і не розглядають
ґрунтовий покрив парку в контексті збереження ґрунтового різноманіття регіону.
Метою наших досліджень була оцінка ґрунтового різноманіття НПП «Гуцульщина» та виявлення
ділянок з еталонними ґрунтами для створення ґрунтоохоронної мережі Українських Карпат.
Методика досліджень
Дослідження проводились протягом 2003-2011 років на території Національного природного
парку ―Гуцульщина‖ з застосуванням маршрутного, порівняльно-географічного, морфологогенетичного і порівняльно-аналітичного методів ґрунтових досліджень [3]. Вибір дослідних ділянок,
закладання ґрунтових розрізів та ґрунтових прикопок, опис природних умов, морфологічні описи
генетичних горизонтів та відбір ґрунтових зразків проводились згідно методики проведення польових
досліджень ґрунтів [9]. У ґрунтових розрізах проводились морфометричні дослідження з визначенням
будови ґрунтового профілю, потужності генетичних горизонтів, їх вологості, кольору,
гранулометричного складу, структури, складення, описувались новоутворення та включення, а також
розвиток кореневих систем. Для класифікації ґрунтів використовувався факторно-екологічний принцип,
розроблений УкНДІГА ім. О.Н. Соколовського [10].
Для ідентифікації та документування ґрунтових еталонів використовувалась методика розроблена
науковцями «Лабораторії екології та антропогенезу ґрунтів» ДПМ НАН України, яка передбачає
виділення 3 категорії еталонів, а саме: еталони типових, рідкісних і зникаючих ґрунтів [8].
В роботі було використано матеріали з таксаційних книг лісництв НПП ‖Гуцульщина‖ (1996),
картосхеми залягання ґрунтотворних і підстилаючих порід (1982), а також літературні дані щодо
рельєфу, клімату, рослинності, ґрунтового покриву району досліджень [5, 12, 13].
Результати та обговорення
НПП «Гуцульщина» розташований у двох фізико-географічних областях, у діапазоні висот 3501470 м н.р.м. [7], що визначає поширення тут рівнинних, передгірських і гірських екосистем з
широким набором генетичних типів ґрунтів [14]. В межах парку поширено близько 70% всіх
генетичних типів ґрунтів Українських Карпат.
Біокліматичні умови визначають домінування на досліджуваній території кислого
буроземоутворення [14]. Особливостями цього процесу є інтенсивне внутрішньоґрунтове
глиноутворення, нагромадження великої кількості обмінного алюмінію та гуматно-фульватний тип
гумусу, який зв‘язаний з півтораоксидами і забарвлює ґрунт в бурі кольори. Типовими
представниками кислого буроземоутворення є буроземи кислі – найбільш поширені ґрунти
Українських Карпат, які трапляються у всіх термічних зонах, як під лісовою, так і під вторинною

65

лучною рослинністю. Вони диференціюються за термічним показником, глибиною залягання
скельної породи, проявом процесів оглеєння та опідзолення [6].
Буроземи кислі широко представлені в ґрунтовому покриві НПП ―Гуцульщина‖. Основні площі їх
приурочені до букових, смереково-букових та смерекових лісів, значні масиви використовуються під
пасовища і сіножаті. Буроземи плащем покривають схили значної та середньої крутизни, складені як
сильно щебенистими і кам‘янистими породами, так і суглинистим делювієм. Ґрунти цього типу
характеризуються монотонним за кольором та текстурою генетичним профілем, суглинковим
гранулометричним складом та доброю дренованістю. Для них характерні висока гумусованість
верхньої частини профілю (вміст гумусу 4-6%), кисла реакція середовища (рНKCl 3,3-4,3), високий
вміст алюмінію (35-45%) у вбирному комплексі, ненасиченість вбирного комплексу основами та
дуже низький вміст рухомого фосфору.
Зважаючи на те, що буроземи кислі є домінуючим типом ґрунту в Українських Карпатах,
незмінені їх відміни розглядаються як еталони типових ґрунтів, які потребують виділення та охорони
на вже існуючих природоохоронних територіях. У НПП «Гуцульщина» у якості еталонних ділянок з
буроземами кислими можна розглядати підніжжя гори Ґрегіт, де збереглися фрагменти смерекових
квазіпралісів та ділянки корінних букових лісів з домішкою ялиці й явора на хребтах Сокільський та
Каменистий.
Дерново-буроземні ґрунти – це типові ґрунти післялісових лук, які поширені на теренах парку.
Вони утворюються внаслідок накладання дернового процесу ґрунтоутворення на буроземний, за
рахунок більшої участі в ґрунтоутворенні трав'янистої рослинності [10]. Формування цих ґрунтів
відбувається на виположених гірських схилах, середніх і високих терасах гірських річок на відкритих
ділянках післялісових сінокосів і пасовищ. За характером ґрунтоутворення та морфологічними
ознаками ґрунтового профілю вони близькі до буроземів, проте мають кілька відмінних рис, а саме:
наявність потужного гумусового горизонту темно-сірого кольору, вищі вміст гумусу та насиченість
вбирного комплексу основами. Дерново-буроземні ґрунти середньо забезпечені рухомими формами
азоту та калію, і дещо гірше фосфору.
На території НПП «Гуцульщина» дерново-буроземні ґрунти приурочені, в основному, до
антропогенно трансформованих ділянок післялісових лук, що не дає можливості розглядати їх у
якості еталонів. Тому одним з нагальних завдань створення ґрунтоохоронної мережі парку є спільні
ботаніко-ґрунтознавчі дослідження направлені на пошук природних лучних оселищ з дерновобуроземними ґрунтами.
Підзолисто-буроземні поверхнево-оглеєні ґрунти формуються внаслідок накладання глейовоелювіальних процесів ґрунтоутворення на буроземоутворення у низькогірній частині парку під
широколистяними лісами, на елювіально-делювіальних та давньоалювіальних глинистих породах. Профіль
цих ґрунтів має значну глибину та виразно диференційований за елювіально-ілювіальним типом.
Підзолисто-буроземні поверхнево-оглеєні ґрунти, як і буроземи кислі, характеризуються високою
кислотністю середовища, низькою насиченістю вбирного комплексу основами, підвищеною кількістю
обмінного алюмінію та гуманно-фульватним типом гумусу.
Еталонні варіанти підзолисто-буроземних поверхнево-оглеєних ґрунтів на теренах парку нами
описано в межах урочища «Цуханівське» під наметом 150 річного дубового лісу. Зважаючи на значне
поширення ґрунтів цього типу у низькогір‘ї Карпат вони віднесені до еталонів типових ґрунтів.
Бурувато-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти займають значні площі на Покутському
Передкарпатті де панують важкі породи та безстічні або слабостічні форми рельєфу. За будовою та
властивостями вони подібні до підзолисто-буроземних поверхнево-оглеєних ґрунтів і відрізняються
від них лише наявністю потужного відбіленого елювіального горизонту. На теренах парку ґрунти
цього типу у непорушеному стані під природними лісами, які б могли розглядатись у якості
еталонних варіантів, нами не виявлено. Значні площі бурувато-підзолистих поверхнево-оглеєних
ґрунтів, через приуроченість до низьких гіпсометричних рівнів та виположеного рельєфу, змінені
довготривалим сільськогосподарським освоєнням. Проте, враховуючи фрагментарність наших
досліджень та відсутність робіт інших авторів щодо ґрунтового різноманіття парку, на сьогоднішній
день не можна стверджувати, що еталонні ґрунти цього типу відсутні на території НПП
«Гуцульщина».
Незначні площі в Карпатах займають дерново-торф‘янисті кислі ґрунти, які розвиваються в
умовах підвищеного затінення під моховим покривом на бриловому елювії-делювії Горган.
Враховуючи незначні площі поширення, природні варіанти цих ґрунтів відносяться до еталонів
рідкісних ґрунтів.
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На території парку дерново-торф‘янисті ґрунти були виявлені та описані нами лише на північнозахідному схилі гори Грегіт у смерековому лісі на кам‘янистих розсипах [14].
Алювіальні дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти приурочені до заплав гірських річок.
Алювіальні дерново-буроземні ґрунти формуються в умовах зволоження тільки поверхневими
водами в прирусловій частині заплави з акумуляцією супіщаного намулу. Алювіальні лучнобуроземні ґрунти розвиваються в зоні центральної заплави. Поверхневе перезволоження, утруднений
дренаж та постійне капілярне підживлення ґрунтовими водами призводить до розвитку глейовоелювіального процесу, який накладаючись на буроземний, сприяє формуванню молодих ґрунтових
різновидів з помітною елювіально-ілювіальною диференціацією профілю [9].
Наявність густої гідрологічної сітки на території НПП «Гуцульщина» дає можливість проводити
відбір ділянок з еталонами алювіальних ґрунтів. Однак, в долині р. Пістинь та р. Рибниця, які
сьогодні є гідрологічними заказниками, з давніх-давен селилися люди. Тому, говорити про наявність
природних біогеоценозів у незміненому стані в заплавах цих річок не доводиться. Такі ділянки
доцільно виділяти у заплаві менших річок, таких як потоки Коров‘як, Каменець, Студений тощо.
Болотні та лучно-болотні ґрунти формуються в умовах надлишкового зволоження під
специфічною вологолюбною рослинністю. Лучно-болотні ґрунти приурочені до мікропонижень з
неглибоким заляганням ґрунтових вод та періодичним перезволоженням делювіальними водами. Для
них характерне оглеєння всього профілю але відсутність оторфованого горизонту. В профілі ґрунту
формується нестійкий водний режим з непостійною зоною аерації, внаслідок чого, в сухі періоди
болотна рослинність може випадати, замінюючись лучними видами.
Болотні ґрунти трапляються в комплексі з лучно-болотними на замкнутих глибоких зниженнях
заплав річок, терас, днищ балок, озерних котловин та стариць з близьким (< 0,5 м) заляганням
ґрунтових вод. Вони формуються під багатою евтрофною рослинністю як трав‘яних (осоки, гірчак та
болотне різнотрав‘я), так і деревно-чагарникових формацій (береза, вільха, верба тощо), часто за участі
гіпнових мохів. Різко означені гідроморфні умови сприяють розвитку анаеробних процесів, що, в свою
чергу, гальмує розклад рослинних решток, а відтак їх поступове нагромадження у вигляді мохової
подушки.
Ґрунти болотного ряду на території парку займають лише 0,7 га, однак, мають високе
ґрунтоохоронне значення через рідкісність заболочених оселищ в Українських Карпатах.
Окрім згаданих ґрунтів, на теренах парку трапляються не типові для Українських Карпат лучні
солонцюваті ґрунти, які приурочені до виходів мінералізованих вод. На території парку такі ґрунти
займають мінімальні площі біля соляних джерел та можуть траплятись біля Пістинської соляної
криниці. Зважаючи на унікальність для Карпат ґрунтів цього типу, у місцях їхньої локалізації
необхідно створити ґрунтові мікрозаказники та проводити роботи щодо їх збереження, як еталонів
рідкісних ґрунтів.
Висновки
На теренах НПП «Гуцульщина» поширені природні аналоги домінуючих ґрунтових типів як
передгірської, так і гірської частини Українських Карпат. Окрім цього тут трапляються рідкісні
ґрунти, серед яких особливе місце займають лучні солонцюваті ґрунти, як унікальні для регіону.
Значне різноманіття ґрунтів природних біогеоценозів у межах НПП «Гуцульщина» робить його
потенційно привабливим для виділення тут ґрунтоохоронних об‘єктів з еталонними ґрунтами, які
повинні стати основою для створення регіональної частини Червоної книги ґрунтів України.
Враховуючи фрагментарність досліджень ґрунтів парку в контексті збереження ґрунтового
різноманіття, виникає необхідність проведення подальших досліджень ґрунтового покриву парку,
спрямованих на виявлення еталонних ґрунтів. Власне, виділення ділянок з незміненою первинною
рослинністю та типовими ґрунтами і створення на цих теренах заповідних ґрунтових урочищ має
стати одним з перспективних завдань в еколого-ґрунтознавчих дослідженнях регіону.
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THE SOILS OF NNP “HUZULSCHYNA“ IN A CONTEXT OF SOIL DIVERSITY PROTECTION IN
CARPATION MOUNTAINS
O. ORLOV, O. VOVK
The soil diversity of NNP "Huzulschyna" was investigated. It was studied, that on the territory of Park were
distributed soils of cambisols types and rare azonal soils. The possibility of selection of etalons soils plots on Park
territory was grounded.
Key words: soils, diversity, soils etalons, soils protection, soil-protection network, NNP "Huzulschyna".

УДК 502.6
В.І. СТРАТІЙ , Л.І. ГУЗАК
Національний природний парк «Вижницький»

ГЕОЛОГІЧНІ ТА ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ ОБ ׳ЄКТИ НПП «ВИЖНИЦЬКИЙ»:
РІЗНОМАНІТТЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
В даній статті проведена характеристика геологічних та гідрогеологічних утворень, які представляють
природничу цінність території парку і мають значний туристсько-рекреаційний потенціал.
Ключові слова:відслонення, кам’яні ворота, водоспади, скельні виходи .

Територія національного природного парку «Вижницький» знаходиться на контакті південнозахідного схилу Волино-Подільської плити Східно-Європейської платформи та складчастих структур
Карпатської геосинклінальної області, що обумовлює надзвичайну складність її геологічної будови.
Практично вся площа парку розміщена в зоні внутрішнього передгірного прогину, і лише крайня
південна частина (смуга шириною 250-350м уздовж північних схилів пасма Cмидоватий) знаходиться
безпосередньо в Орівській скибі Скибової структурно-фаціональної зони власне карпатських
складчастих структур. [3, 5] З північного заходу та крайнього сходу до території парку прилягають
широкі долини рік Черемошу та Сірету, які перетинають оротектонічні структури впоперек їх
загальної орієнтації. Їх притоки - річки Виженка, Мала Виженка, Стебник та Сухий, а також велика
кількість безіменних струмків (понад 190) утворюють гідрографічну мережу парку.
Для території НПП «Вижницький», як і для Карпат у цілому, характерна складчасто-покривна
тектоніка з широким і класичним розвитком таких складових елементів, як скиби, луски, складки
тощо. Вони красномовно віддзеркалюють складність процесів орогенезу, особливо його останнього,
неогенового етапу. З урахуванням особливостей історії геологічної еволюції та певних відомостей
структурного стилю в межах території виділяються дві згадані вище регіональні одиниці (Гофштейн,
1964, 1979). [1, 2]
Оскільки геологічна будова території парку надзвичайно складна, подальше її глибоке вивчення
дозволить раціонально та максимально ефективно використовувати геологічні та гідрогеологічні
об‘єкти.
Метою цієї статті є характеристика відслонень, печер, водоспадів, скельних виходів, та інших
геологічних та гідрологічних об‘єктів НПП «Вижницький».; висвітлення існуючих проблемних
питань щодо раціонального використання цих об‘єктів та збереження їх різноманіття.
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Своєрідна геологічна та гідрогеологічна будова території парку НПП «Вижницький» утворює
унікальний комплекс мальовничих ландшафтів, насичених різноманітними об‘єктами неживої
природи. З певною долею умовності їх можна підрозділити на стратиграфічні, тектонічні,
гідрогеологічні, палеонтологічні та мінералогічні. Хоча в більшості випадків літологічні контакти й
особливості неодмінно позначаються на їх геоморфологічній вираженості, а по формі належать до
гідрогеологічних об‘єктів.
Стратиграфічні об‘єкти на території парку відсутні, але цікавість становлять такі відслонення:
- Відслонення менілітових верств в урочищі «Лужки» у вертикально-косому зрізі південної
експозиції. Темно-сірі до чорного бітумінозні аргіліти, алевроліти окремнені, пісковики
тонкошаруваті з численними відбитками давньої донної поверхні водойм. Розміщене поруч з
основною дорогою, що пролягає долиною р. Виженка (див. додаток 2, мал.4).
- Відслонення контакту менілітових верств вертикального-навкісного залягання з аргілітами та
пісковиками бистрицької світи. Розміщене навпроти існуючої гідрологічної пам‘ятки природи
джерела «Лужки» на лівому березі р. Виженка біля самої дороги (див. додаток 2, мал.3).
- Величне і надзвичайно мальовниче відслонення висотою до 70-90 м контакту ямненських верств
з верствами верхньострийської підсвіти в Тюдівській стінці лівого берега р.Черемош.
- Виходи на денну поверхню у правому борті долини Виженки неподалік колишнього санаторію
тріасово-юрських олістолітів, нанесених брил і уламків різнобарвних мармуризованих вапняків,
захованих у значно молодшому за віком фліші поляницької світи.
- Відслонення потужних ямненських пісковиків біля русла річки Виженка у верхній частині її
течії. Лівий борт складений суцільною стіною пісковиків з від‘ємним кутом нахилу висотою від 3 до
15 м, а в місці гирла струмка утворюється мальовничий водоспад висотою 4,5 м.
- Відслонення потужних пісковиків вигодсько-пасечнянської світи в лівому борту долини
Виженки 300 м нижче за течією від бази відпочинку «Краб». Стіна висотою до 25 м складена похило
нахиленими шарами пісковиків, які утворюють чисту поверхню нашарування, регулярно
використовується альпіністами і скелелазами для тренувань.
Тектонічні об’єкти внаслідок відсутності належної кількості потужних відслонень, камуфлюючої
ролі четвертинного покриву та рослинності не мають достатньо чіткої вираженості. Тому певну увагу
можуть являти такі об‘єкти
- Мальовничі складки відкладів верхньострийської підсвіти в правому березі р. Виженка 500м
вище за течією від відгалуження дороги на урочище «Лужки».
- Унікальні тектонічні рови-западини на південному схилі г. Виженка – свідки сучасних процесів
горотворення.
- Зона поперечного розлому, закладеного по долині верхів‘їв струмка Багна. Не має чітко
вираженої візуалізації, проте обрізання в невеличких відслоненнях верств різних світ являє певну
наукову цікавість.
- Зона тектонічного насуву верст складки Брусного на структури складки Карматури межиріччі
річок Сухий та Стебник в їх верхній течії. Має гарну геоморфологічну виразність гребеневого типу,
що навкіс пересікає вододіл, відділяючи макросхил г. Афенек від останцевих терасоподібних вершин
правобережжя р. Сухий з абсолютними відмітками 623,4 та 678,7 м н.р.м. Довжина структури – понад
2 км. [3]
Гідрогеологічні об‘єкти більш поширені і є яскравими репрезентами особливостей геологічної
будови та характеру протікання процесів рельєфоутворення.
- Скельний вихід ямненських пісковиків висотою 15 м з залізним хрестом на вершині біля
привершиної частини південно-західного макросхилу пасма Біньків поблизу вершини з абсолютною
відміткою 838,2 м.. Має штокоподібний вигляд і чітко виділяється на тлі зелено лісового вбрання.
- Скельний вихід дрібношаруватих пісковиків та кременистих алевролітів манявської світи
висотою 25-30 м у лівому березі р. Виженки з перетинанням його руслом першого від перевалу
Німчич лівого притоку з утворенням каскадного водоспаду загальною висотою 13,5 м.
- Каскад невеликих водоспадів – перепадів в руслі річки Виженка у товсторитмічних пісковиках,
верхньострийської підсвіти на крайній околиці с. Виженка в 100 м від початку підйому на перевал
Німчич. Висота окремих уступів сягає 0,5-1,0 м, довжина каскадної ділянки до 100 м.
- Водоспадний каскад в груборитмічних пісковиках верхньострийської підсвіти на р Виженка
висотою до 2 м. розміщений праворуч з дорогою на урочище «Лужки» від відгалуження траси на
перевал.

69

- Кам‘яні ворота, утворені перетинанням руслом міцної пачки дрібношарованих пісковиків та
кременистих алевролітів і утворенням коліно-подібного вигону долини.
- Три водоспади на р. Виженка в середній і верхній частині течії з висотами 3,5-5 м.
- Скельні ворота в ямненських пісковиках, утворені руслом р. Виженка в її середній течії.
- Кам‘яні ворота в місці перетинання долиною р. Виженка стійкої пачки товсто ритмічних
пісковиків, дрібно плитчастих аргілітів та алевролітів вигодсько-пасечнянської світи висото стіни до
20 м. В руслі річки виражені невеликими 1,5-2 метровими порогами. Знаходиться при дорозі в 50 м
нижче за течією від початку поляни урочища «Лужки.». (див. додаток мал. 2.)
- Водоспад на правій притоці р. Виженка 300 м вище за течією від впадіння першого за рахунком
лівобережного притоку від перевалу Німчич. Утворений у середньошаруватих пісковиках та
кременистих алевролітах манявської світи. Являє собою коліноподібний каскад довжиною 35-40 м і
загальною висотою 15м.

Мал. 1. Водоспад на р. Сухий «Гірський трон» Мал. 2. Кам’яні ворота на річці Виженка

- Водоспад на р. Виженка в потужних (до 0,7-0,9 м товщиною) шарах пісковиків, перешарованих
дрібними пачками аргілітів та алевролітів середньострийської підсвіти. Висота триступінчастого
каскаду 3,5 м. Знаходиться під уступом відкосу дороги до верхів‘їв Виженки.
- Кам‘яні ворота відразу за вищевказаним водоспадом у згаданих відкладах висотою 15-20 м. У
верхньому правому борті коліна, що відмивається руслом, увагу привертають лускуваті макроформи
площини пісковиків.
- Ворота в ямненських пісковиках. Утворені руслом р. Виженка в суцільній товщі пісковиків з
висотою стінок до 5-7 м. Стіна лівого берега на протязі 30 м має нішоподібну форму глибиною по
фронту 1.5 м. Наочно демонструє ерозійну діяльність водного потоку.
- Комплекс геоморфологічних утворень в ямнецьких пісковиках. Розміщений на правому березі р.
Виженки вверх по схилу. Являє собою крутосхил, складений декількома великими, прилеглими за
напрямок схилу скельними виходами загальною площею до 70 м. В тилових частинах пластів
чисельні форми вивітрювання сотоподібного вигляду. В одній із скель – рідкісна форма ерозійного
вікна, закладеного по пластах шарування розмірами 1,8-1,5 м та 1,5-0,6 м. В товщі пісковиків
ерозійно-корозійних каналів із тягою повітря, що свідчить про їх закономірність.
- Водоспад на р. Виженка в 50 м вище за течією від попереднього комплексу. Утворений у
товсторитмічних пісковиках, вапняках та окремих алевлолітах манявської світи. Звужений каскад має
загальну висоту 3,5 м. В місці водоспаду – червоні кам‘яні ворота з висотою стінок до 10-15м.
- Скельні виходи ямненських пісковиків у лівій частині долини р. Стебник в місці перегину
долини з первинного вхресткарпатського напрямку до вздовжкарпатського (100 м вище місце
розміщення колишньої бурової). Висота 15 м по площині нашарування. Вверх по схилу в північнозахідному напрямку здійснюється гряда потужних скель з класичними формами вивітрювання,
навісами, нішами та з численними спелекарстовими формами.
- Скельний вихід ямненських пісковиків на правому березі р. Стебник в 0,5 км нижче за течією від
вище згаданого виходу, являють собою брили з численними спелекарстовими утвореннями і
унікальними натічними формами, що вимагають додаткового вивчення. Рідкісні форми ерозійнокорозійної діяльності.
- Виходи масивних пісковиків вигодсько-пасечнянської світи в руслі і бортах долини р. Мала
Виженка на південно-східній околиці однойменного села. Утворюється невеликий каньйон із
урвищними обривами висотою до 5-8 м. В руслі - чисельні перепади й пороги висотою до 1 м,
притоки по площині напластування. Має високу естетичну цінність.
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Мал. 3. Геологічне відслонення у Мал. 4. Геологічне відслонення у
вертикально-навкісного залягання, вертикального-косуму зрізі, що пролягає
ур «Лужки» долиною р. Виженка

- Водоспад на р. Мала Виженка. Закладений по падінню шару пісковиків та кременистих
алевролітів бистрицької світи і утворює ринву бистротоку. Загальна висота до 4 м. Нжче утворюється
мальовничий каньйон. Знаходиться в 1 км вище за течією від села.
- Каньйон на р. Мала Виженка. Вироблений у давній терасовій поверхні днища і сягає глибини до
20 м з особливо крутим лівим берегом місцями до урвища. З правого берега на чисельних струмках –
притоках водоспади.
- Водоспад на р. Мала Виженка неподалік впадіння першого великого притока зліва. Утворений у
тонкоритмічних пісковиках та алевролітах і аргілітах манявської світи. Висота двох каскадів 3,3 м.
Поруч – кам‘яні ворота з цих же відкладів і ступінчастим коліном долини. З правого борту нижче
водоспаду у 10-метровій стінці – ерозійно-денудаційна порожнина – грот висотою 12,5 м, шириною 5
м та глибиною 2 м, що є рідкісним зразоком такого типу порожнин для Карпатського регіону.
- Водоспад на р. Мала Виженка. Знаходиться в 200 м вище за течією від попереднього, утворений
в місці перетину русла і долини щільною пачкою середньопотужних пісковиків вигодськопасечнянської світи, з кам‘яними воротами. Загальна висота 7 м, в т.ч. основного, нижнього
водозливу – 6 м. Нижній уступ утворив чудової форми ерозійну нішу – трубу наскісного падіння, що
переходить каньйоноподібну ущелину довжиною 7 м і глибиною 7-8 м.
- Фрагмент днища давньої похідної долини з басейну сучасної Малої Виженки до північного
витоку р. Сухий з абсолютними висотами 615-620 м і суглинисто - щебенистим алювієм. Добре
збережена площина вирівнювання, в яку стрімко врізані верхів‘ями витоки Малої Виженки та
Сухого. В 0,5 км на схід – фрагменти більш високого терасового рівня конусоподібної форми.
- На південно-східній околиці смт. Берегомет гора Стіжок має цікаву стогоподібну форму з серією
скельних виходів пісковиків ямненської світи біля вершини і популярною тектонічною печерою
Довбуша довжиною 7м. [3, 4]
- Малий Водоспад на р. Стебник висотою 3 м та шириною 2,5 м, знаходиться в нижній течії річки.
Складається з трьох каскадів манявської світи та делювію на пісковиках ямненської та вигодськопасечнянської світи
- Невеликий водоспад на р. Стебник знаходиться у 300 м від попереднього водоспаду, висотою 6,5
м та шириною 3 м. Складається з двох каскадів висота кожного каскаду 3,5 м, ширина 1,5 м.
Відноситься до палеогенової системи пісковиків манявської світи, четвертиних (делювіально
флішових) відкладів
- Великий водоспад на р. Стебник висотою 10 м та шириною 3 м. знаходиться у верхів‘ї течії річки
на висоті 800м над рівнем моря. Складається з 7 каскадів, за шириною один каскад в середньому
становить до 3,6 м та висотою до 2,5 м. Відноситься до системи палеогенової пісковиків менілітової
світи, та четвертинних (делювіально флішових) відкладів
- Скельний вихід ямненських пісковиків на правому березі долини р. Стебник з численними
спелеокарстовими утвореннями і унікальними натічними формами.
- Скельні виходи ямненських пісковиків у лівій частині долини р. Стебник з численними
спелеокарстовими формами.
- Невеликий водоспад висотою понад 7 м, знаходиться на р. Вел. Сухий на відстані 200 м від його
найбільшого розгалуження. Утворений перетином русла річки ямненськими пісковиками.
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Ступінчаста форма водоспаду нагадує царський трон, що власне й стало передумовою його назви
«Гірський трон» (див. додаток мал.1.)
- Водоспад Дружба висотою до 3 м знаходиться на р. Вел. Сухий поблизу дороги в однойменне
урочище. Природжене розташування, кришталево чисті води та неперевершений шум – все те, що не
дозволяє пройти поруч без невеличкої зупинки.
- Скельні виходи пісковиків ямненської світи тектонічної печери Довбуша, довжиною 7 м, біля
вершини г. Стіжок на південно-східній околиці смт. Берегомет.[4, 5]
Недостатня геологічна вивченість району не дозволяє поки що виділити цінні палеонтологічні та
мінералогічні об‘єкти неживої природи, тому, в подальшому, на це слід акцентувати увагу при
виконанні наступних досліджень.
Різноманіття описаних вище об‘єктів відкриває широкі перспективи їх використання. В цілому
територія парку та суміжжя мають усі умови для перетворення їх у привабливий рекреаційний
комплекс.
Промислове використання геологічних та гідрогеологічних об‘єктів обмежується режимом
території парку складними гірськими умовами та можливістю заподіяння значних екологічних
збитків довкіллю (процеси обвалів, ерозії, руйнування заплав річок). Пісковики застосовуються
місцевим населенням при будівництві фундаментів, для цього використовуються валуни та уламки
природного походження, але така діяльність здійснюється у визначних місцях.[3]
Отже, геологічні та гідрогеологічні об‘єкти Національного природнього парку «Вижницький»
характеризуються широкою різноманітністю, представляють значний туристсько-рекреаційний
потенціал, а перспективи їх використання повністю тісно пов‘язані з розвитком природно-заповідної
установи.
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GEOLOGICAL AND GEOHYDROLOGY OBEKTI OF NPP "VIZHNICKIY": VARIETY AND PESPEKTIVI
USE
V.I. STRATIY, L.I. GUZAK
In this article the conducted description of geological and geohydrology educations which present the natural value
of territory of park and have considerable turistsko-rekreaciyniy potential.
Keywords: Vidslonennya, stone gate, waterfalls, rock bands.

УДК 551.
М.В.СУБОТА
Національний природний парк «Синевир»

ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ НПП «СИНЕВИР».
Клімат НПП «Синевир» помірно-континентальний. Формується він під впливом сонячної радіації,
переважання південно-західного та західного переносу повітряних мас і гірської дуги Карпат, яка захищає
територію парку від проникнення арктичних повітряних мас.
Ключові слова: клімат,сонячна радіація,метеопости, температура, амплітуда .

Кількість сонячної радіації, яку отримує територія парку залежить від пори року, хмарності,
рельєфу території. На рівнинних ділянках парку та на південних схилах повітря і грунт прогріваються
більше ніж на північних схилах. В червні-липні кут падіння сонячних променів досягає до 60-65º, а в
грудні-січні падає до 20-17º. З підняттям в гори континентальність клімату підвищується.
Температура повітря є одним із головних метеорологічних показників. Всі процеси і явища, що
відбуваються довкола нас, як в органічному так і в неорганічному середовищі, сильно залежить від
температури навколишнього середовища.
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Температура повітря в нижніх шарах атмосфери дуже тісно пов‘язана з температурою
підстилаючої поверхні, що одержує основну частину теплової енергії Сонця. Передача тепла з
приземних шарів до верхніх відбувається двома шляхами:
- безпосереднім висхідним рухом повітря з теплих нижніх шарів до верхніх тобто шляхом
конвекції: тепле повітря піднімається вгору, а холодне з верхніх шарів замінює його;
- турбулентним або вихороподібним рухом повітряних мас, що переносять тепло у різних
напрямках: це спостерігається при проході атмосферних фронтів.
В умовах НПП «Синевир» добовий хід температури повітря має такий вигляд.
При стійкій погоді найнижча температура повітря на протязі доби спостерігається за 10-20 хвилин
до сходу сонця і досягає максимуму літом – о 16-17-й годині, а зимою – о 14-15-й годині. Такий хід
температури може порушуватися при теплообмінних процесах в атмосфері, при зміні теплих
повітряних мас холодними або навпаки. У таких випадках нічна температура може інколи виявитися
навіть вищою за денну.
Добова амплітуда температури повітря, тобто різниця між найвищою і найнижчою температурою
за добу, залежить від хмарності, пори року, ходу атмосферних фронтів. Чим більша хмарність – тим
амплітуда температури повітря менша. Характер добового ходу температур повітря має пряме
відношення до погоди в цілому. Порушення встановленого роками добового ходу температури
повітря передвіщає погіршення погоди, а при різкому зниженні денної температури після негоди
треба чекати поліпшення погоди. Погіршення погоди може наступити при підвищенні температури
ближче до вечора.
Абсолютна амплітуда температури повітря найменша в листопаді - січні, тобто тоді коли вона
стабільно низька і кількість хмарних днів є найбільшою, лежить ця амплітуда в межах 13-17ºС. Трохи
більша літом (червень – серпень), коли температура повітря стабільно висока і лежить ця амплітуда в
межах 18-19ºС. Найбільша амплітуда температури повітря спостерігається в квітні – травні в межах
21-26ºС, коли вночі повітря ще досить сильно охолоджується, а вдень достатньо нагрівається, в
окремі дні навіть до літніх температур.
Середньорічна температура повітря в НПП «Синевир» за 1999-2011 роки становить в середньому
+7,4ºС. Найхолоднішим місяцем року є січень з середньомісячною температурою повітря -4,2ºС,
найтеплішим – липень з середньомісячною температурою повітря +18,2ºС.
Для зимового періоду в НПП «Синевир» характерні часті відлиги, під час яких температура
повітря піднімається вище 0ºС. У січні та лютому таких днів в середньому буває 5-8, а в окремі роки
доходить до 12 днів (лютий 2001р., січень-лютий 2007р.).
Протягом тривалих відлиг температура повітря піднімається до +7…+9ºС. Найвищі значення
+9,5ºС зафіксовано 8 січня 2001 року та 9 лютого 2001 року.
Середньомісячна температура повітря найтеплішого місяця року – липня – становить +18,2 ºС.
Середньомісячна температура червня – серпня, тобто календарного літа становить 17,5 ºС.
Найвища середньомісячна температура повітря липня (+19,9ºС) спостерігалась у 2007 році, а
найнижча (+15,8ºС) у 2000 році. Найвища температура повітря +34ºС була зафіксована 30-31 липня
2005 року, коли в Україну вторглося розжарене повітря з Північної Африки.
Порівняння температури повітря помісячно, по сезонах року і за рік за період спостережень
(1999-2011 рр.), а також добової амплітуди температури повітря.
Період
(місяць,
сезон, рік)
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад

Мin
tºC

-24
-25
-18
-10
-3
+3
+5
+3
0
-10
-14

Max
tºC

+9,5
+13
+17
+25
+30
+31
+34
+32
+28
+26
+19

Cep.
min
tºC
-6,2
-5,0
-2,4
+2,4
+7,8
+11,1
+13,5
+12,6
+8,3
+4,2
+0,6

Cep.
max
tºC
-2,1
0
+4,5
+12,3
+18,6
+21,4
+22,8
+23,1
+17,6
+11,7
+5,7

СередньодобоваtºC

-4,3
-2,5
+1,2
+7,2
+13,3
+16,3
+18,2
+18,0
+12,7
+8,0
+3,2
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Амплітуда
середньодобової tºC

Амплітуда
добової tºC

від

до

Знач.

Max

Сер.

-5,9
-3,8
-1,3
+4,2
+10,5
+13,2
+16,4
+14,3
+10,7
+5,0
+0,6

-2,3
-0,1
+5,4
+10,8
+16,3
+17,8
+19,2
+19,6
+14,9
+13,1
+5,9

3,6
3,7
6,7
6,6
5,8
4,6
2,8
5,3
4,2
8,1
5,3

14
20
19
21
26
19
19
18
20
20
17

4,2
5,1
6,9
10,4
11,3
10,6
9,8
10,4
9,4
7,6
5,2

Грудень
Зима
Весна
Літо
Осінь
Рік

1.

-21
-25
-18
+3
-14
-25

+13
+13
+30
34
28
+34

-4,0
-5,1
+2,6
+12,4
+4,4
+3,6

-0,5
-0,9
+11,8
+22,4
+11,7
+11,2

-2,4
-3,1
+7,2
+17,5
+8,0
+7,4

-5,9
-5,9
-1,3
+13,2
+0,6
-5,9

+2,2
+2,2
+16,3
+19,6
+14,9
+19,6

8,1
8,1
17,6
6,4
15,5
25,5

13
17
26
19
20
26

3,5
4,3
7,5
10,3
7,4
7,9
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Національний природний парк «Синевир».

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ НПП «СИНЕВИР»
Ключові слова: національний природний парк, флора, рослинність, асоціації, формації, геоботанічні
таксони районування, район, підрайон, округ.

За геоботанічним районуванням України територія НПП «Синевир» належить до двох округів і
трьох районів. Карпатський ( Рахівсько-Турківсько-Берегомецький) округ букових лісів займає
південно-західну половину території парку він представлений Міжгірсько-Рахівським районом
смереково-ялицево-букових лісів, смереково-буково-ялицевих і смереково-букових лісів
(Міжгірський підрайон), який проходить з північного-заходу на південний-схід приблизно через
середину парку Кушницько Широко-Лужанським районом букових лісів, який займає південозахідну частину парку в приблизно відповідає фізико-географічному району Полонинського хребта.
Гірсько-Карпатський (Вишківсько-Гринявський) округ смерекових лісів представлений Горганським
районом смерекових лісів у поєднанні з кам‘янистими розсипами і заростями гірської сосни. Ліосва
рослинність займає головне місце у ценотичній структурі НПП «Синевир» [2 ].
На території національного природного парку «Синевир» за геоботанічним районуванням
Українських Карпат [1] мають місце рослинні угрупування, структура і склад які характерні для
наступних геоботанічних таксонів районування.
Округ букових Карпатських лісів, підокруг темнохвойних – букових, приводороздільних лісів.
Район ялинових-буково-ялицевих, ялиново-ялицево-букових і ялицево-букових Закарпатських лісів.
Підрайон Міжгірський, Підокруг букових Закарпатських лісів. Район букових лісів південних
мегасхилів Полонинського хребта.
Округ ялинових-гірсько-карпатських лісів. Район ялиново-горганських лісів. Підрайон ялинововодороздільно-горганських лісів.
Округ субальпійських і альпійських сланникових чагарників і полонин. Район щільно-дернистих
лук, ялівцево-зеленовільхових заростей з фрагментами альпійської рослинності середньо гірського
Полонинського хребта. Район мохово-лишайникових пустошей Горган, камянистих розсипів і сосни
гірської.
Крім того на території НПП «Синевир» ліси розподіляються за складом в такому порядку: буковояворово-ясеново-вязово-грабових-5319,0 га; буково-ялицево-яворово-ясенових – 3311,0га; чистих
букових – 5764,0 га; мяколистяних вільхових – 300,0 га і чисто хвойних лісів – 18560,0 га. Загальна
площа нелісових земель на території національного природного парку «Синевир» становить 8948
га.[4]
Рослинний покрив парку різноманітний. Дуже добре простежується вертикальна поясність.
Поширення лісів національного природного парку «Синевир» формує вертикально зональну і
горизонтальну закономірність. Вони утворюють пояс букових лісів, мішаних та ялицевих лісів.
Хвойні ліси займають найбільші площі національного природного парку «Синевир». Дані ліси в
минулому зазнали значного господарського впливу лише до 20 відсотків угрупувань є корінними.
Чисті смерекові ліси переважають на висотах 1100-1500 м. Основними домінантами є Vaecininium
myrtyllus, Oxalis acetosela, Calamagrostis arundinaceae, Athyrium filix-femina, Petasites albus, luzula
sylvatica. Звичайними видами цих лісів є Senecio ovatus (Senecio nemorensis L), Dryopteris dilatata,
Rubus hirtus . В ялинових лісах часто є добре розвинений ярус мохів, серед яких переважають
Dicranum scoparium, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, P. ctrictum. На сильно камянистих
ділянках трапляються ялинові ліси із покривом сфагнових мохів [3].
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Рослинність мішаних лісів характерна для всіх природоохоронних науково-дослідних відділень
національного природного парку «Синевир» серед мішаних ялинових лісів буково-ялицеві ялинники
широко представлені на всій території національного парку. Вони мають поширення до верхньої
межі лісу, а часто і формують її. Найчастіше зустрічається бук, ялина, ялиця і поодиноко клен-явір є
постійним супутником поодиноко вкрапленим в насадження. До головних порід домінується в
невеликій кількості явір, ясен, вільха, ліщина, дуже рідко зустрічається граб. В підліску можна
зустріти жимолость чорну (Lonicera nigra L), вовче лико (Daphne nezareum L), горобина (Sorbua
aucuparia L). В цих лісах в трав‘яному покриві домінують такі рослини: квасениця звичайна (Oxalis
acetosella L), зеленчук жовтий (Gaelobdolon luteum L), анемона дібровна (Anemone nemorosa L),
зубниця залозиста (Dentaria glandulasa L).
Серед листяних лісів на території НПП «Синевир» найбільш поширені букові ліси, переважають
на висоті до 700 м.н.р.м. В деревостані крім бука лісового(Fagus sulvatica L) звичайними видами є
клен-явір (Acer pseudoplatanus L), клен гостролистий (Acer platanoides L), ялиця біла (Abies alba L),
ялина звичайна (Picea abies L).
В слабо розвиненому підліску найчастіше трапляються Sorbus aucuparia, Lonicera xylosteum,
Sambucus rubra. В трав‘яному ярусі домінують Galeobdolon luteum, Dentaria bulbifera, D.glandulosa,
Calamagrostis arundinaceae, Vaccinium myrtillus, Athyrium filix-femina, Phagopteris connectilis, досить
часто зустрічається Stachys sylvatica, Salvia glutinosa, Galium odoratum, Oxalis acetosella, Dryopteris
carthusianum, D.filix-mas, Anemone nemorosa, Symphytum cordatum.[3]
Серед асоціацій хвойних і мішаних лісів найчастіше зустрічаються в лісах НПП «Синевир»
слідуючі : Picetum myrtillosum, Picetum oxalidosum, Picetum petasitosum, Picetum athyriosum, Picetum
luzulosum (sylvaticae), Picetum doronicetum (austriaci), Picetum lycopodiosum (annotini), Picetum
calamagrostigetum (vilosi), Abietum murtillosum, Abietum oxalidosum, Abietum dentaruosum, Abietum
rubosum (hirtae), Adietum acsalidosum, Abietum phegopteridosum (connectilis).
В листяних або букових лісах НПП «Синевир» найбільш частіше зустрічаються асоціації:
Fagetum–Dafnetum (mezereum); Fagetum merculidosum; Fagetum dryopteridosum; Fagetum murtillosum;
Fagetum stellario-nemorosum; Fagetum rubosum (hirtae); Fagetum symphytosum (cordatae); Fagetum
oxalidosum; Fagetum dentariosum (glandulosae); Fagetum adenostylosum.[5]
Проте видове розмаїття флори лісової рослинності НПП «Синевир» представлене 71 родиною, до
якої належать 358 видів флори.
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КЛІМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ НПП «ГУЦУЛЬЩИНА
В статті дана характеристика кліматичних особливостей Національного природного парку «Гуцульщина»
за період 2005-2011 роки
Ключові слова: клімат, омбротермічні діаграми, ГТК, кліматичні ресурси.

Погода — це стан нижнього шару атмосфери в будь-якому місці в який-небудь момент. Поняття
«погода» включає шість параметрів: температуру і вологість повітря, хмарність, опади, атмосферний
тиск і вітер (напрям, швидкість).
Ефективність роботи багатьох галузей народного господарства залежить від погодних умов, їх
мінливості та неможливе без врахування кліматичних особливостей території. Тому моніторинг
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клімату відіграє дуже важливу роль для планування та розвитку рекреації, туризму, сільського
господарства.
Територію Івано-Франківської області поділяють на чотири кліматичні райони:
1. Наддністрянський
2. Південно-східний
3. Передгірний
4. Гірський
НПП «Гуцульщина» належить до третього кліматичного району (М. Приходько, 2004). На
території Парку в червні 2005 року обладнано метеопост і проводяться систематичні метеорологічні
спостереження за такими показниками: температура повітря (термінова, максимальна, мінімальна),
відносна вологість повітря, атмосферний тиск, вітер (напрям, швидкість), опади (кількість ,
інтенсивність), температура на поверхні грунту (термінова, максимальна), загальний стан атмосфери.
Суми активних температур на території Парку (роки) становлять 2795ºС, річна кількість опадів –
700-800 мм. Середня тривалість безморозного періоду 174 дні, вегетаційного (≥5 ºС) – 210-249 днів,
активної вегетації (≥10 ºС) – 149-191 день. Осінні приморозки починаються в середині жовтня, хоча в
деякі роки можуть бути і в середині вересня, а останні весняні заморозки припадають на середину
квітня, проте можливі і на початку травня – це особливо притаманно гірській частині Парку (сс.
Космач, Річка, Березови, Бабин і ін.), а також долинам річок. Середня кількість днів із сніговим
покривом становить 62 дні, стійкий сніговий покрив (більше 15 днів) спостерігається майже кожного
року, та раз на десятиріччя сніговий покрив не утворюється (наприклад 2007 рік). Середня висота
снігового покриву сягає 15-20 см, а максимальна висота на рівнині - 50-60 см, в гірській частині
понад 100 см.
Атмосферний тиск в межах Парку змінюється залежно від характеру атмосферної циркуляції.
Взимку переважають антициклони, хоч вриваються і циклони, внаслідок чого відбуваються значні
коливання тиску (від 703 до 748 мм рт. ст..) та різкі зміни погоди. Літом інтенсивність атмосферної
циркуляції послаблюється, виникають місцеві термічні слаборозвинуті баричні утворення, тому
відсутні різкі перепади тиску, і їхні значення набагато нижчі порівняно з періодом зими (710-728 мм
рт ст.). Весною і восени атмосферний тиск має перехідний характер (720-735 мм рт ст..).
На території НПП «Гуцульщина» середня відносна вологість становить 70-75%. Мінімальні
значення спостерігаються весною, а максимальні в літньо-осінній період і можуть досягати 100%.
Найменше значення відносної вологості повітря зафіксовано квітні 2007р., березні 2008 р – 28%.
Оскільки територія Парку неоднорідна , висоти змінюються від 360 до 1472 м н р м (середня
висота над рівнем моря 500 м), то в осінньо-зимовий періоди погода в різних поясах дуже
відрізняється. Загалом для гірських районів характерне зниження температури на 1ºС на кожні 100 м
вгору. Проте, завдячуючи температурній інверсії часто спостерігається вища температура на схилах
ніж на рівнинах. Так, наприклад в осінній період рівнинна територія вкрита туманами (передмістя м.
Косова, с. Город) і стоїть холодна погода (температури нульові), в цей же час в низькогірній частині
(с. Соколівка, с. Яворів) – сонячна, тепла погода (температури вищі нуля).
Кількість днів з опадами в Івано-Франківській області найбільша по Україні 130-188 (Приходько,
2004) , на території Парку становлять 137-169 днів. В літній період опади часто мають зливовий
характер (20-30 випадків за сезон), що іноді призводить до катастрофічних повеней, зсувів, селевих
потоків (2006, 2008, 2010 роки). Максимальна кількість опадів за добу сягає 40-60 мм, в окремі роки,
наприклад, липень 2008, 2010 років – цей екстремум становив 120 мм за 6,5 год. Найінтенсивніша
злива відмічена 23 липня 2007 року – 3,1 мм/хв.
Залежність температури повітря і кількості опадів відображають забезпеченість території вологою.
Оскільки, витрата вологи залежить від значення температури то врахувавши гідротермічний
коефіцієнт Селянинова (ГТК ) і побудувавши омротермічні діаграми за Госсеном (Шульц, 1881)
можна визначити вологозабезпеченість території.
ГТК= ∑ rх10 /( ∑ t )–формулаСелянинова, де ГТК – гідротермічний коефіцієнт, характеризує
зволоження території; r – опади, t – температура ≥10ºС;
Чим нижчий показник ГТК, тим посушливіша місцевість. Ізолінія ГТК, що дорівнює 1, проходить
північним кордоном степової зони.1,0 - достатня вологозабезпеченість, 1,0-0,5 - посушливі умови,
нижче 0,5 - повна посуха, мезофільна рослинність відмирає.
В таблиці 1 наведено помісячні значення ГТК за період з 2005 до 2011 роки.
Таблиця 1. ГТК по місяцях і роках території НПП «Гуцульщина»
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2
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2
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8

7

9
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8

1,
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7
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2,
3
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4

77

1,
77

84

08

11

0,
2

К

II
0,

3,
3

1,
0

1,
1

Для порівнянна ГТК на Пожижевській (висота 1429 м н р м, середньорічна сума опадів 1500 мм )
становить 4-5.
Г. Госсен (німецький математик) запропонував побудову омбротермічних діаграм для наочного
зображення залежності температури та опадів. За індексом Госена місяць вважається сухим, коли
кількість опадів (в мм) менша подвійного значення температури (в градусах). Якщо графік кривої
температур знаходиться над графіком опадів, тоді клімат сухий, якщо навпаки, - то вологий.
Омбротермічні діаграми ілюструють вологозабезпеченість території НПП для кожного року за
період 2005-2011рр. (мал. 1-7)

Малюнок 1 Омбротермічна діаграма за 2005 р.

Малюнок 2 Омбротермічна діаграма за 2006 р
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Малюнок 3 Омбротермічна діаграма за 2007 р.

Малюнок 4 Омбротермічна діаграма за 2008 р.

Малюнок 5 Омбротермічна діаграма за 2009 р.

Малюнок 6 Омбротермічна діаграма за 2010 р.
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Малюнок 7 Омбротермічна діаграма за 2011 р.
Таким чином, найсухішим виявився 2011р., впродовж якого зафіксовано тільки 478 мм опадів
(табл.. 1). Період посухи тривав з середини квітня до кінця травня і з середини серпня до кінця року
(мал.. 7). Від середини квітня і до кінця місяця не було опадів. В травні ГТК дорівнював 0,5, що
свідчить про посуху. Аналогічно від середини серпня і до кінця місяця не було опадів , у вересні ГТК
становив 0,5, у жовтні досяг 1, але дощі були короткочасними і незначною кількістю тому і не
забезпечили достатнього зволоження, в листопаді ГТК знизився до 0,3. Внаслідок цієї посухи
пересохли потоки, багато криниць, рівень води в річках знизився нижче межені.
Якщо ж глянути помісячно на зволоження впродовж 2005 - 2011 років, то можна зауважити цікаву
закономірність, що найчастіше період короткочасної посухи трапляється у вересені або листопаді
(2006, 2008, 2009, 2010, 2011рр.), на які припадає мінімум опадів в році (мал. 1-7). Також і
обчислення ГТК (табл.. 1) ілюструють, що найчастіше посушливими виявляються вересень і квітень.
Отже, за даними з таблиці 1 і малюнків 1-7 висновується, що територія НПП «Гуцульщина» добре
вологозабезпечена, в деякі роки (2008, 2010) навіть з надлишком, що є сприятливим для рослинності.
Кліматичні ресурси – сукупність природно-кліматичних факторів (термічний режим ґрунту,
опади, температура повітря), діапазон значень яких забезпечує життєдіяльність організмів, дає
можливість функціонувати усім ланкам біосфери ( М. Приходько, 2004). З таблиці 2 видно, що
кліматичні ресурси сприятливі для ведення сільського господарства: сума активних температур в
межах 2400-2980 ºС, безморозний період триває в середньому 174 дні, кількість сонячних днів у році
– 172, достатнє волого забезпечення (табл. 1, мал. 1-7).
Тривалість теплого періоду становить в середньому 267 днів, сонячних днів – 172, тривалість днів
із сніговим покривом ≥10см дорівнює 40 днів, температура води в р. Рибниця влітку в межах - +19+25ºС.
Загалом, для території характерний помірно континентальний клімат з достатнім зволоженням і
сприятливими біокліматичними ресурсами для природних біоценозів, рекреації і туризму (таблиця
2.).
Таблиця 2. Кліматичні ресурси НПП «Гуцульщина» 2005-2011
Показники
Висота над рівнем моря
Координати:
Широта
довгота
Річна кількість опадів

20
05

635,
95

І-ІІІ місяці
ІV-Х- теплий період

497
,2

Загальна к-ть днів з опадами:
Туманами
Грозами
Зливами
Кількість днів з опадами ≥ 10 мм
Кількість днів з опадами ≥ 30 мм
Сума активних температур

15
6
23

20
06

677
,21
11
5,4
53
8,5
15
3
24
7
6
13
5
28
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20
07

751
,33
97
,95
57
5,5
13
7
23
19
23
1
29

200
200
8
9
360 м н р м

201
0

20
11

888,
1
145

608,1
8
116,
3
429,
3
152

1143,
53
122,
06
975,
92
169

478,
16
59,
5
378
,6
129

47
27
30
23
7
290

39
24
19
20
2
280

29
27
27
25
8
288

9
19
7
16
3
27

48º 18'
25º 06'
1005,
45
63,3

+10ºС

99

Кількість днів в році:

Сонячних
Теплий період (>0 ºС)

253

Безморозний період
Заг. Вегетації (>5 ºС)
Активна вегетація >10ºС)

60
16
5
253
186

21
0
14
9

Із сніговим покривом
Із сніговим покривом
≥10см
Із швидкістю вітру: ≥10м/с

217
174
102
45

82
15
9
29
2
16
5
24
9
18
9
14
3

5
175

6
184

6
172

245

283

257

177

175

164

228

217

249

182

191

165

57
37

86
54

86
69

33
17
2
28
6
17
9
21
0
17
1
73
36

5

17

21

23

20
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Ю.М. ЯРЕМА, М.В.СУБОТА, М.Ю. ЯРЕМА
Національний природний парк «Синевир»

ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТІВ НПП «СИНЕВИР» ТА ЇХ РОЗМАЇТТЯ
Національний природний парк «Синевир» загальною площею 43000 га, площа, що передана в
постійне користування становить 34598 га.
Ландшафт, це визначення, що має німецьке походження «Landschaft» - його дослівно
перекладають, як краєвид.
Ландшафт природний може бути природно змінений внаслідок антропогенних змін (змінений під
впливом діяльності людини), ще його називають територіальним комплексом, що являє собою
генетично однорідною ділянкою з усіма компонентами (субальпійські луки – полонини; хвойні та
листяні ліси; нижньолучні та прирічкові долини – сади, огороди, архітектура, ріки, потоки та ін.) –
рослинність, тварини, грунти.[5]
Всі ландшафти на території НПП «Синевир» та їх розмаїття надзвичайно мальовничі незалежно
від пори року. Краєвиди території парку від самих нижніх географічно висотних рівнів по
вертикальній зональності змінюються майже непомітно, якщо не врахувати їх біологічні та естетичні
особливості, а також історичний процес перетворення умовної, або фактичної трансформації, тобто
видозмінення.[3]
Територіальне співвідношення ландшафтів НПП «Синевир» нерівномірне. В північній його
частині переважають закриті типи ландшафту, а в південній частині відкриті типи ландшафту.
Гори національного парку надзвичайно красиві, вони мають м‘які звичайно без скель обриси.
Високі округлі вершини полонин Менчул, Красна, Стримба, Дарвайка, Барвінок, Негровець,
Кам‘янка, Канч, Тяпеш з субальпійськими і частково альпійськими луками чергуються з вкритими
лісами, гірськими схилами і долинами потоків та річок. Полонини – це переважно безкраї, дивлячись
на них, все літо квітучі луки, що змінюються заростями чагарників із сосни гірської, вільхи зеленої,
ялівцю сибірського.
На даній території парку в межах верхнього поясу лісів в приполонинній зоні збереглися букові,
буково-ялицево-ялинові, та частина ялинових пралісів загальною площею майже 6 тис. га, а також в
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середньому і нижньому поясах 22 рідкісних лісових рослинних угрупувань та лучних рослинних
угрупувань, що занесені до Зеленої книги України. За біорізноманіттям та розмаїттям рельєфу
ландшафтів нараховується 61 об‘єкт особливої охорони та особливого збереження, які займають одне
з провідних місць по красоті краєвидів. Рослинний та тваринний світ тут найрізноманітніший –
загальна кількість флори якої нараховує 1726 видів, фауни – 543 видів.[3]
Територія парку є резерватом достатньо багатого в порівнянні до цілої Карпатської гірської
системи рослинним, тваринним і ландшафтним різноманіттям. Вся територія парку та його гірські
масиви за фізико-географічними, гео-морфологічними, гідрологічними та екологічними
характеристиками являє собою єдину, природну систему, стан мережі водних артерій загальна
протяжність яких складає майже 450 км. (потічки, потоки, притоки та річка Теребля), дуже залежить
від стану рослинного покриву- переважно лісів, що вкривають площі водозборів малих і великих
урочищ та центральної прирічкової території її схилів.
За оцінкою природних ландшафтів (Геренчука К.І.1981) на території НПП «Синевир» виділяються
слідуючі ландшафти, яким відповідає відповідна структура та характер розташування, а саме:
ландшафт Воловецько-Міжгірської Верховини; ландшафт Синевирський низькогірний; ландшафт
Стрімчаковогірний; ландшафт Вододільного Хребта і Приводороздільний Горган; ландшафт
Полонинський (субальпійський, альпійський пояси). Найбільшу площу займає ландшафт
Вододільного Хребта і Приводороздільний Горган якому відповідає слідуюча лісова рослинність.
Пояс листяних лісів займає близько12782 га території НПП ―Синевир‖. Він охоплює схили
Мирша, Тяпеш, Менчул, Красна, Рівна, Стримба, Дарвайка, Барвінок, Негровець, Ріжок і
піднімається на висоту до 900 метрів н.р.м., а в окремих випадках до 1200 м.н.р.м.
Сучасна межа букового лісу є майже всюди антропогенною і проходить нижче від природної. У
межах букового поясу чітко виділяються три висотні смуги: чистих букових лісів, ялицево-букових
лісів, ялицево-ялинево-букових лісів.
Оптимальною для росту бука є смуга чистих букових лісів. Бук формує тут одноярусні і
багатоярусні насадження, в яких лише поодиноко зустрічаються граб (Gaprius betulus), явір (Acer
pseudoplatanus), ясен (Fraxinus excelsior L), в‘яз (ільм) (Ulmus L). У високоповнотних бучинах
підлісок майже відсутній, лише зрідка трапляються ліщина (Gorylus L), бузина чорна (Sambucus nigra
L), жимолость (Lonicera L), трав‘яний покрив представлений виключно мегатрофними видами:
маренка запашна (Asperula adorata L), безщитник жіночий (Athyrium filixs femina L), копитняк
(Asarum L), осока волосиста (Carexs pilosa Scop).
Смуга ялицево-букових лісів складає близько 1100 га, являє собою варіант бучин.
Високопродуктивні лісостани утворюють ялиця (Albies L) і бук (Fagus L), постійними їх супутниками
є клен гостролистий (Acer platanoides L), явір (A.pseudoplatanus L), в‘яз (ільм) (Ulmus L), у трав‘яному
покриві переважають евтрофні види характерні для чистих бучин із значною домішкою квасениці
(Oxalies L), чорниці (Vaccinium myrtillus L), ожини лісової (Rubus L).
Смуга ялицево-ялиново-букових лісів становить майже 2210 га характерезується постійною в межах
10-15% домішкою ялини (Picea L). Лісостани цієї смуги – складні двоярусні (в першому ярусі ялиця
(Abies L) і ялина (Picea L), в другому – бук (Fagus L), або одноярусні високоповнотні і
високопродуктивні.
Характерною ценотичною ознакою ялицево-ялиново-букових лісів є наявність у їх складі багатьох
бореальних видів і незначне зменшення рясності типових неморальних видів. У підліску часто
зустрічається бузина червона (Sambucus racemesa L) , жимолость чорна (Lonicera nigra L), у
трав‘яному покриві – нечуйвітер (Hieracium L), зеленчук жовти (Galeobdolon luteum Huds), ожина
лісова (Rubus L), чорниця (Vaccinium myrtillus L), квасениця (Oxsalis L), поряд з маренкою запашною
(Asperula adorata L). Природно ліси цієї смуги відновлюються дуже добре, масово зростає підріст
бука (Fagus), явора (Acer L), ялиці (Abies L).
Пояс смерекових лісів близько 18560 га і об‘єднує верхню та середню межу букових лісів.
Мінімальне значення нижньої межі становить 700 м.н.р.м., а максимальна 1450 м.н.р.м. і займає
близько - 65% площі національного парку.
Флорестичний склад чистих смеречин небагатий. Характерними видами зеленого килиму є
чорниця (Vaccinium myrtilus L), ожина лісова (Rubus L), квасениця (Oxalis L), безщитник альпійський
(Athurium alpestre Rylonds), щавель карпатський (Rumex carpaticus Zapal), звіробій чотиригранний
(Hypericum quadrangulum L).
Смуга природних мішаних ялинових лісів приурочена до нижчих гіпсометричних ступенів (9001200 м). Вона безперервною стрічкою тягнеться вздовж північно-східних і південно-західних
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макросхилів національного природного парку ―Синевир‖ вище від поясу букових лісів і об‘єднує
високопродуктивні біологічно стійкі складні і мішані угрупування ялини (Picea), поряд з якою в
першому ярусі зростає ялиця (Abies) (10-30%), а другий ярус утворює бук (Fagus) з його листяними
супутниками – явором (Acer pseudoplatanus L) , кленом гостролистим (A. platanoides L) та в‘язом
(Ulmus L).
В лісових поясах площа парку первинних лук на даний час займає площу не більше 200-250 га
вони були дуже малі і розміщувалися головним чином у долинах рік, а також на вологих і
заболочених ділянках схилів, несприятливих для лісових порід. У типологічному відношенні
первинні луки належать до гігрофільних злаково-різнотравних, крупнозлакових та осоково-мохових
формацій, домінантами яких є медова трава (Holcus L), пухівка широколиста (Eriophorum latifolium
Hoppe) та багато інших.
У складі лук знаходиться дуже багато видів злаків та різнотрав‘я, тут трапляються види чебрецю
(Thymus L), подорожник ланцетний (Plantago lanceolata L), перстач прямостоячий (Potentilla erecta L),
пахуча трава справжня (Anthoxanthum odoratum L), різні види нечуйвітра (Hieracium L), жовтці
(Ranunculus L), дзвінець альпійський (Rhinantus alpinus Baumg), тимофіївка (Phleum L), дзвоники
(Gampanila L), конюшина повзуча (Trifolium repens L), конюшина лучна (T. pratense L), чина (Lathyrus
L), чорниця (Vaccinium myrtilus L), брусниця (Rhodococum vitis-idaea L).
Пояс субальпійської рослинності займає площу 3256га. НПП ―Синевир‖ займає висотну смугу від
1200-1300м до 1719 м.н.р.м. Природна нижня межа субальпійського поясу проходить значно вище від
сучасної верхньої межі лісів, яка, як уже згадувалось, знизилася за останнє століття в наслідок
діяльності людини.
Найбільші площі субальпійської рослинності знаходяться в Квасовецькому, Колочавському,
Синевирському та Остріцькому ПОНДВ полонин Красна – Перехрестя, Стримба, Плай, Дарвайка,
Сигла, Негровець, Пішконя, Кам‘янка і характерезується перевагою хвойних вічнозелених
чагарників,- гірської сосони (Pinus mughus Scop); літньозелених,- вільхи зеленої (Alnus viridis); та
трав‘яного типу рослинності, серед якого переважають вторинні щільнодернисті злакові формації, а
також формації гідрофільного різнотрав‘я та кам‘янистих розсипищах. В трав‘яному вкритті є
брусниця ( Rhodococum vitis-idaea L), бузщитники альпійський і жіночий (Athyrium filix-femisa L),
пухирник ламкий (Cystoptens fragilis L), жовтозілля карпатське (Senecia carpaticus L), щавель
карпатський (Rumex carpaticus Zapal), королиця круглолиста (Leucanthamum rotundifolia L) і порічки
карпатські (Ribes carpaticum ).[3]
Найбільша площа полонин національного парку субальпійського поясу вкрита формацією
біловуса, в її склад входить багато видів квіткових рослин, мохів та лишайників. Біловусові луки
поширені в різноманітних умовах рельєфу від верхньої межі лісу до висоти 1600-1700 м.н.р.м.
Найчастіше серед біловусових зустрічаються такі види, як пахуча трава (Anthoxanthum L), костриці
(Festca L), щучник (Deschampsia), осока пухирчаста (Carex visicaria L), чорниця (Vaccinium myrtillus
L), брусниця (Rhodococum vitis-idaea L), перстач (Rotentilla), фіалка відхилена (Viola declinata Waldst),
скорзонера рожева (Corzonera rosea Waldst), підбілик альпійський (Homogyne alpina L) та багато
інших.
І.Фауна окультурених ландшафтів річкових долин, вражає різноманітністю видового складу, що
пояснюється різноманітними екологічними умовами. Наявність тут чагарників та окремих лісових
ділянок, луки, заболочених ділянок відносно широких річок, оброблюваних земель на яких
вирощується картопля, біб, капуста, жито, овес, фруктові дерева, - все це створює сприятливі умови
для існування великої кількості видів хребетних: деякі з них досягають високої щільності популяції.
Саме в цьому ландшафті постійно зустрічаються синантропні види ссавців та птахів, чисельність
яких місцями досить велика.
Іхтіофауна цього ландшафту найбільш різноманітна. Тут і у верхів‘ях річки Теребля та її притоках
зустрічаються такі види, як форель струмкова (Salmo trutto morfa fario L), харіус (Thymallus thymallus
Linne), андруга (Leuciscus sjuffia agassizi Val), головень (Leuciscus cephalus L), гол‘ян (Phoxinus
phoxinus L), бистрянка (Alburnus bipuctalus Bloch), бабець головач (Cottus cobio L), бабець
барвистоногий (C. Poecilopus Heckel), ялець (Leuciscus leuciscus L), піскар гірський (Gobio
uranoscopus Agassiz), верховодка (Alburnus alburnus), вусач звичайний (Barbus Linne), вусач
карпатський (B. meridionalis Petenyi Heck), та деякі інші.
Із земноводних та плазунів в цьому ландшафті високої щільності та чисельності досягають тритон
карпатський (Triturus montandoni B), жовточерева кумка (Bombina varigata L), трав‘яна жаба (Rana
temporaria L), менш чисельні такі, як плямиста саламандра (Salamandra salamandra L), гребінчастий
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тритон (Triturus cristatus Laur), звичайна і зелена ропуха (Bufo bufo,Viridis Laur), квакша (Hyla arborea
L) та інші жаби, прудка ящірка (Lacerta agilis L), веретільниця (Anguis fragilis L), звичайний вуж
(Natrix natrix L). Спорядично спостерігається прудка жаба (Rana dalmatina Bonap), полоз лісовий
(Elaphe Longissima Laur), мідянка (Coronella austriaca Laur) та звичайна гадюка (Vipera berus L).
Авіфауна окультуреного ландшафту налічує дуже багато видів серед яких домінують великий
строкатий дятел (Dendrocopus major L), зозуля (Cuculus conorus L), сойка (Garrulus glandarius L), сіра
ворона ( Corvus corone L), сорока ( Pica pica L), шпак (Sturnus vulgaris L), костогриз (Coccothraustes
coccothraustes L), зяблик ( Tringilla coeleps L), щиглик ( Carduelis Carduelis L), горобці хатні (Passar
domesticus L) і польовий (P.montanus L), звичайна вівсянка (Emberiza citrinella L), плиска (Motocilla
L), велика синиця (Parus major L), сорокопуд-жулан (Linius collurio L), міська і сільська ластівка
(Delichon urbica L, Hirundo rustica L) та інші. Слід відмінити, що в складі авіфауни цього ландшафту
особливо чітко виявлені сезонні аспекти видового складу птахів. Якщо взимку фоновими можна
вважати воронових (зокрема сороку, сойку, сіру ворону), велику синицю, горобців, то весною
найчастіше доводиться бачити зяблика, шпака, плиску, а влітку – зозулю, сорокопуда-жулана,
міських та сільських ластівок і т.д.
Теріофауна порівняно з іншими групами ландшафтів характеризуються значною різноманітністю.
До ссавців чисельність яких досить висока відносяться: кріт (Talpa europaea L), бурозубка звичайна
(Sorex araneus L), нічниця велика (Myotis miotus Borkh), тхір лісовий (Putorius silvestrus L), ласка
(Master Nivalis L), лисиця (Vulpes vulpes L), заяць-русак (Lepes europaeus Pall), пацюк сірий (Rattus
norvegius Borkh), мишка хатня (Mus musculus L), миша польова (Apodemus agraricus Pall), миша
жовторота (Apodemus flavicollis Meich), полівка звичайна (Microtus Arvalis Pall).
Значну користь народному господарству приносять землерийки та рукокрилі.
ІІ. Фауна ландшафту гірських букових лісів має чимало спільного з фауною попереднього
ландшафту, але загалом характеризується відсутністю типових представників відкритих експозицій,
які спостерігались в окультуреному ландшафті річкових долин. Чисельність синантропних видів
помітно скорочується. Основне ядро фауни гірських букових лісів національного парку ―Синевир‖
становлять суто бореальні види. Крім того, тут зустрічаються чимало видів – еврибіонтів, властивих
найрізноманітнішим природним угрупуванням, а також тварин зв‘язаних з садами, гаями та іншими
насадженнями антропогенного походження.
За кількістю видів хребетних, ландшафт гірських букових лісів займає друге місце після
ландшафту річкових долин типовими хоч не чисельним є тритон карпатський та гребінчастий
(Triturus montandoni B, T. Cristatus Laur), саламандра плямиста (Salamandra salamandra L),
жовточерева кумка (Bombina variegata L), квакша (Hyla arborea L), трав‘яна та прудка жаба (Rana
temporaria L, R.dalmatina Bonap), звичайна ропуха(Bufo bufo L); прудка ящірка (Lacerta agilis L),
веретільниця (Anguis fragilis L), звичайний вуж (Natrix natrix L); голуб-синяк (Columba Oenaus L),
малий та великий яструби (Accipiter nisus L, A. Geutilis L), звичайний канюк (Buteo buteo L), осоїд
(Pernis apivarus L), сіра сова (Strix aluco L), дятли (Picoides), сойка (Carrulus glandarius L), костогриз
(Coccothraustes coccothraustes L), зяблик (Tringilla coeleps L), лісовий щеврик (Anrhus trivialis L),
плиска (Motocilla L), велика синиця (Parus major L), звичайна горихвістка (Phoenicurus phoenicurus L),
оляпка (Cinclus cinclus L); кріт (Talpa europaea L), їжак ( Erinaceus europaeus L), бурозубка звичайна
(Sorex araneus L), лісовий кіт (Felis silvestris Schreb), куниця (Master master L), кабан (Sus scrofa attila
Thomas), козуля європейська (Capreolus capreolus L), карпатський олень (Cervus elaphus montanus
Botezat), бурий ведмідь (Ursus arctos L), вовчок сірий (Glis glis L), білка (Sciurus vulgaris L),
жовторота миша (Apodemus flavicollis Melch), підземна та лісова полівка (Microrus subterraneus Selys
– Longs, M. Arvalis Pall).
ІІІ. Фауна ялицево-ялинових лісів характеризується подальшим помітним збідненням якісного
(видового) складу, що пояснюється більш однотипними екологічними і значно суворішими
кліматичними умовами цього ландшафтного поясу. Ялицево-ялинові ліси поширені на території
парку в значній мірі вирубані за попередні декілька десятиліть, що також має негативний вплив на
склад фауни і чисельність популяції окремих видів. Слід відзначити, що для цього ландшафту
характерні чи мало видів тварин, властивих двом попереднім. Про те саме тут можна зустріти групу
видів притаманних лише цьому рослинному поясу.
До типових хребетних належать: альпійський тритон (Triturus montandoni B), живородяща ящірка
(Lacerta vivipara Jacq), глухар (Tetrao urogallus L), рябчик (Tetrastes bonasia L), голуб (Columba),
трипалий дятел (Picoides tridactylys L), горіхівка або кедрівка (Nucifraga caryocotactes L), чиж (Spinus
spinus L), снігур (Pyrhula pyrhula L), шишкар ялиновий (Loxinia curvirostra L), буроголова гаїчка (
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Parus montanus Bald), корольки (Regulus L), лісова завирушка (Prunella modularis L), альпійська
бурозубка (Salpinus Schinz), мала кутора (Neomys anomalus Cabr), бурий ведмідь (Ursus arctos L), вовк
(Canis lupus L), рись (Linx linx L), горностай (Mustela erminea L), косуля європейська (Capreolus
capreolus L), олень карпатський (Cervus elaphus montanus Botezat), кабан (Sus scrofa attila Thomas),
лісова полівка (Microtus arvalis Pall).
ІV. Фауна ландшафту гірського криволісся має дуже бідний видовий склад, що зв‘язане з
суворістю місцевих умов існування взагалі, а в осінньо-зимовий час зокрема. Цей своєрідний
ландшафт субальпійського поясу, утворений гірською сосною (жерепом), зеленою вільхою
починається з вершини Кам‘янка, Озірна, Стримба, Дарвайка, Красна, Негровець.
До складу фауни даного ландшафту входять такі види, як: великий і малий яструби (Accipiter
geutilis L, A. Nisus L), беркут (Accipiter chrysaetus L), пугач (Bubo bubo L), звичайна вівсянка
(Emberiza citrinella L), крім тих які описані в попередньому ландшафті, однак деякі з них можуть
перебувати, як в ялицево-ялиновому так в гірському криволіссі.
Тваринний світ криволісся характеризується своїми специфічними рисами, які полягають у тому,
що саме тут живуть поруч тварини, з одного боку, типові для парку високостовбурного букового
лісу, а з другого – для субальпійських лук, які називаються полонинами. До перших належать глухар
(Tetrao urogalus L), великий і малий яструби (Accipiter geutilis L, A. Nisus L), звичайний канюк ( Buteo
buteo L), сіра сова ( Strix aluco L), зозуля (Cuculus conorus L), великий строкатий дятел (Dendrocopus
major L), горіхівка ( Nucifraga caryocotactes L), чиж (Spinus spinus L), снігур (Pyrhula pyrhula L),
ялиновий шишкар (Loxinia curvirostra L), співучий дрізд (Turbus erucetorum Tuzt), вовчки з родини
соневі (Gliridae), жовторота миша (Apodemus flavicollis Melch), звичайна і підземна полівка (Microtus
Arvalis, M. subterraneus Selys – Longs), бурий ведмідь (Ursus arctos L), рись (Linx linx L), кабан (Sus
scrofa attila Thomas), олень карпатський (Cervus elaphus montanus Botezat), косуля європейська
(Capreolus capreolus L); до других відносяться боривітер звичайний (Falco tinnunculus L), чорний
стриж (Apus apus L), крук (Corvus corax L), звичайна камінка ( Oenathe oenathe L) та деякі інші. Усі
зазначені тварини становлять весняно-літній аспект фауни. В восени і взимку криволісся вкрите
товстим шаром снігу і фактично ―німе‖ у фауністичному відношенні.
V. Фауна ландшафту субальпійських лук – полонин представлена мінімальною кількістю видів
―корінних‖ тварин, в основному птахами, але в цей високогірний пояс заходить чимало, хоч умови
суворі і своєрідні, на відкритих просторах, вкритих біловусом, різними видами вівсяниць, щучником,
тонконогом, чорницею, альпійським щавелем та іншими трав‘яними рослинами, існує своєрідний
фауністичний комплекс, до складу якого, крім ендеміків високогір‘я входять бореальні види групи
птахів та ссавців відкритих просторів, синантропні форми і види – еврибіонти.
До перших належать найтиповіші гірські тварини: альпійський і карпатський тритон (Triturus
alpestris Laur, T. montandoni B), гірська плиска (Motocilla cinerea Tunst), альпійська бурозубка
(Salpinus Schinz), полівка (Microtus); до других – трав‘яна жаба ( Rana temporaria L), звичайна гадюка
(Vipera berus L), великий і малий яструби (Accipiter geutilis L, A. nisus L), малий підорлик ( Aquila
pomarina Brehm), звичайний канюк (Buteo buteo L), зозуля (Cuculus conorus L), сойка (Garrulus
glandarius L), лісовий щеврик (Anrhus trivialis L), лісова завирушка (Prunella modularis L), звичайна
горихвістка (Phoenicurus phoenicurus L), кріт (Talpa europaea L), звичайна бурозубка (Sorex araneus L),
лісова куниця (Master master L), бурий ведмідь (Ursus arctos L), рись (Linx linx L), кабан (Sus scrofa
attila Thomas), карпатський олень (Cervus alephus montanus Botezat), косуля європейська (Capreolus
capreolus L), жовторота миша (Apodemus flavicollis Melch), підземна полівка (Microtus subterraneus
Selys-longs).
Групи відкритих просторів представляють: боривітер звичайний (Falco tinnunculus L), стриж
чорний (Apus apus L), жайворонок польовий (Alanola arvencic L), заяць-русак (Lepus europaeus Pall),
миша польова (Apodemus agraricus Pall), полівка звичайна ( Microtus Arvalis Pall). В теплу пору року
на полонинах парку можна спостерігати синантропні види (плиска (Motocilla L), міська і сільська
ластівка (Delichon urbica L, Hirundo rustica L), сірий пацюк (Rattus norvegius Borkh) та види
еврибіонти (крук (Corvus corax L), сіра ворона (Corvus corone L), ласка (Mustela Nivalis L), вовк (Canis
lupus L), лисиця (Vulpes vulpes L).[3]
Загальний гірський лісовий ландшафт займає найбільшу територію по площі.
Безперечно ліси національного парку «Синевир» мають велику цінність, але відомо і те, що
значною мірою їхня цінність полягає в екологічному, науковому, рекреаційному, туристичному
значенні, крім того відомо і те, що ліси є наймісткішим осередком біорізноманітності лісових
ландшафтів, що дуже важливо, різноманітності фітоценозів, тобто рослинних угрупувань. Лісовими
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угрупуваннями забезпечується функціонування природних екосистем в цілому, забезпечується
екологічна стабільність, тобто створення умов для життя тваринного світу, а також для життя
людини. На сьогодні по описовим даним, визначено, що серед чотирьох гірських лісових ландшафтів
на території парку третина асоціацій лісоценофонду припадає на букові та буково-яворово-ясеновов‘язові ліси, в двічі менше асоціацій нараховують ялинові та ялиново-ялицеві ліси. Слід відзначити,
що майже всі лісові формації лісових ландшафтів крім похідних ялинників мають групи найцінніших
раритетних угрупувань, що занесені до Зеленої Книги України - яких нараховується на території
національного природного парку 22 рослинні угрупування.[3]
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СЕКЦІЯ №2
ЗБЕРЕЖЕННЯ РОСЛИННОГО ТА ТВАРИННОГО СВІТУ
УДК 582.28:581.5(477.86)
О.Ю. АКУЛОВ
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

ПОПЕРЕДНІ ВІДОМОСТІ ПРО МІКОФІЛЬНІ ГРИБИ
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
У статті представлені попередні дані про мікофільні гриби національних природних парків «Синевир» та
«Сколівськи бескиди». Сумарно зареєстровано 54 види мікофілів, серед яких 23 виявилися новими для
території України. Складено узагальнюючий систематичний конспект біоти. Наведено відомості про грибисубстрати.
Ключові слова: мікофіл, різноманіття, спеціалізація, національний природний парк, Карпати, Україна

Карпати є одним з найбільших центрів біорізноманіття в Україні. Незважаючи на постійний та
інтенсивний антропогенний вплив тут вдалося зберегти дуже цінні, а інколи навіть унікальні біотопи.
В Українських Карпатах функціонує найрозвиненіша в країні система об‘єктів природно-заповідного
фонду. Саме тут збереглися найбільші в Європі масиви букових пралісів, а також старовікові
смерекові та ялицеві лісі. У субальпійському поясі розвиваються великі масиви сосни гірської та
вільхи зеленої. На Закарпатті подеколи представлені дубові ліси. Карпатські букові праліси – перший
природний об‘єкт України, що потрапив до списку Світової природної спадщини ЮНЕСКО (Брендлі,
Довганич, 2003; Лавний, Заяць, 2007; Стойко, 2009).
Цей регіон здавна привертає увагу дослідників з України та інших країн світу. Вцілому він досить
непогано досліджений біологами, але різні об‘єкти живої природи вивчені у Карпатах різною мірою.
У порівнянні з рослинами та тваринами, гриби Карпат вивчені значно слабше. Показово, що навіть у
Літописах природи деяких об‘єктів ПЗФ цього регіону відомості про гриби взагалі відсутні. До числа
найменш досліджених груп грибів належать мікофіли. Відомості про них наведені за окремими, часто
випадковими знахідками, та не відображують реального різноманіття, що притаманне цій території
(Küffer et al, 2004).
Мікофільні гриби або мікофіли – велика екологічна група, представники якої розвиваються на
інших грибах (Gams et al., 2004) . Термін «мікофіл» охоплює усі форми взаємовідносин між грибамипартнерами: нейтралізм, сапротрофію, коменсалізм, мутуалізм, а також паразитизм у різних його
формах (Jeffries, Young, 1994; Dighton et al., 2005). Також він використовується для найменування
членів стабільних асоціацій між двома видами грибів, коли природа взаємовідносин між ними не
достатньо зрозуміла (Jeffries, 1995).
Одним з найбільш розповсюджених проявів мікофільності у природі є мікопаразитизм. За
аналогією з фітопатогенними грибами, мікопаразитні відносини можуть бути описані як некротрофні,
біотрофні та ендотрофні (Jeffries, Young, 1994; Jeffries, 1995).
За даними В. Гамса та співавторів (Gams et al., 2004) зараз описано близько 900 видів
спеціалізованих мікофілів, серед яких 643 паразитує на грибах-макроміцетах. Скількі саме видів
мікофілів існує в Карпатах дотепер залишається загадкою. Проте, відомості про мікофільні гриби
цього регіону є дуже важливими для розуміння закономірностей їх поширення в світі.
Протягом 2010-2011 рр. нами було проведено низку експедицій з метою цілеспрямованого
дослідження мікофільних грибів Карпат. В межах цієї публікації представлено попередні результати
досліджень з НПП «Синевир» (збори 1-9 серпня 2010 р.) та НПП «Сколівські бескиди» (збори 18-23
вересня 2011 р.). Відомості про вид Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar наведені за гербарним
зразком, зібраним д.б.н., проф. І.О. Дудкою 24 серпня 2010 р.
Сумарно на досліджуваних територіях нам вдалося виявити 54 види мікофільних грибів. З них в
НПП «Синевир» – 36 видів, в НПП «Сколівські бескиди» – 37 видів; 20 видів мікофілів було
зареєстровано на обох територіях.
Майже половина знахідок (23 види) є новими для території України. До їх числа належать:
Cacumisporium capitulatum (Corda) S. Hughes, Calycellina guttulifera Svrcek, Capronia parasitica (Ellis et
Everh.) E. Mull., Petrini, P.J. Fisher, Samuels et Rossman, Chaetosphaerella phaeostroma (Durieu et Mont.)
E. Müll. et C. Booth, Dematioscypha dematiicola (Berk. et Broome) Svrcek, Dendrostilbella mycophila
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(Pers.) Seifert, Didymosphaeria conoidea Niessl, Eleutheromyces subulatus (Tode) Fuckel, Gliocladium
album (Preuss) Petch, Hyalorbilia inflatula (P. Karst.) Baral et G. Marson, Hypocrea viridescens Jaklitsch et
Samuels, Hypomyces microspermus Rogerson et Samuels, Hypomyces sympodiophorus Rogerson et
Samuels, Mycogone calospora (P. Karst.) Höhn., Myrothecium inundatum Tode, Nectriopsis exigua (Pat.)
W. Gams, Nectriopsis violacea (J.C. Schmidt ex Fr.) Maire, Neobarya parasitica (Fuckel) Lowen,
Ophiostoma polyporicola Constant. et Ryman, Polydesmia pruinosa (Berk. et Broome) Boud., Sepedonium
laevigatum Sahr et Amme, Sphaerostilbella berkeleyana (Plowr. et Cooke) Samuels et Cand., Zakatoshia
erikssonii W. Gams. Більш детальна інформація про ці види буде наведена у окремих спеціалізованих
публікаціях.
Найбільша кількість видів мікофілів (21) була виявлена на плодових тілах афілофороїдних
грибів, дещо менше – на агарикоїдних грибах та піреноміцетах (16 та 15, відповідно). На
міксоміцетах виявлено 3 види, на дискоміцетах – 2, а на дрожалкових грибах – лише 1 вид
мікофілів. Чотири види, а саме Calcarisporium arbuscula Preuss, Hypomyces aurantius (Pers.: Fr.)
Tul., Hypomyces rosellus (Alb. et Schwein.) Tul. та Pseudonectria tilachlidii W. Gams зареєстровані
на представниках агарикоїдних та афілофороїдних грибів водночас.
Нижче наводимо систематичний конспект біоти мікофільних грибів національних природних
парків «Синевир» та «Сколівські бескиди». Для кожного виду наведено дані про грибисубстрати, на яких його було виявлено. При складанні конспекту біоти нами були використані
наступні умовні скорочення: [1] – дані з НПП «Синевир», [2] – дані з НПП «Сколівські бескиди».
ВІДДІЛ ZYGOMYCOTA Moreau, 1954
ПІДВІДДІЛ MUCOROMYCOTINA Benny, 2006
КЛАС TREMELLOMYCETES Hibbett, Matheny et Binder, 2007
ПОРЯДОК MUCORALES Fr.

Родина Mucoraceae Dumort.
Рід Rhizomucor Lucet et Costantin
Rhizomucor pusillus (Lindt) Schipper на міцелії Trichoderma viridescens (A.S. Horne et H.S. Will.)
Jaklitsch et Samuels на гнилому плодовому тілі Stereum sp. [1]
Рід Syzygites Ehrenb.
Syzygites megalocarpus Ehrenb. на плодових тілах Amanita rubescens Pers., Russula sp.,
неідентифікованого шапинкового гриба [1]
ВІДДІЛ BASIDIOMYCOTA Bold ex R.T. Moore, 1980
ПІДВІДДІЛ AGARICOMYCOTINA R. Bauer et al., 2006
КЛАС TREMELLOMYCETES Hibbett, Matheny et Binder, 2007
ПОРЯДОК TREMELLALES Fr., emend. Rea
Родина Exidiaceae R.T. Moore
Рід Tremella Pers.
Tremella encephala Pers. на плодових тілах Stereum sanguinolentum (Alb. et Schwein.) Fr. [1; 2]
Tremella mesenterica Retz. на плодових тілах Peniophora spp. [1; 2]
КЛАС AGARICOMYCETES Matheny, Hibbett et Binder, 2006
ПІДКЛАС AGARICOMYCETIDAE (Fr.) Parm., 1986
ПОРЯДОК AGARICALES Clem.
Родина Lyophyllaceae Jülich
Рід Asterophora Ditmar
Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar на плодових тілах Russula sect. Nigricans [2]
Asterophora parasitica (Bull. ex Pers.) Singer на плодових тілах Russula sect. Nigricans [1; 2]
ВІДДІЛ ASCOMYCOTA Bold ex Caval.-Sm., 1998
ПІДВІДДІЛ PEZIZOMYCOTINA O.E. Erikss. et Winka, 1997
КЛАС EUROTIOMYCETES Eriksson et Winka, 1997
ПОРЯДОК EUROTIALES G.W. Martin ex Benny et Kimbrough

Родина Trichocomaceae E. Fischer
Рід Aspergillus P. Micheli ex Haller
Aspergillus candidus Link на плодових тілах трутового гриба [1]

ПОРЯДОК CHAETOTHYRIALES M.E. Barr
Родина Herpotrichiellaceae Munk
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Рід Capronia Sacc.
*Capronia parasitica (Ellis et Everh.) E. Mull., Petrini, P.J. Fisher, Samuels et Rossman на стромах
Diatrype disciformis (Hoffm.: Fr.) Fr., Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f. [1]
КЛАС LEOTIOMYCETES Eriksson et Winka, 1997

ПОРЯДОК HELOTIALES Nannf.
Родина Helotiaceae Rehm
Рід Dendrostilbella Höhn.
*Dendrostilbella mycophila (Pers.) Seifert на плодових тілах Collybia sp. [2]
Familia indet.
Рід Scytalidium Pesante
Scytalidium lignicola Pesante на плодових тілах Stereum sp. [1]
Родина Hyaloscyphaceae Nannf.
Рід Dematioscypha Svrcek
*Dematioscypha dematiicola (Berk. et Broome) Svrcek в стадії анаморфи Lauriomyces catenatus (Preuss)
R.F. Castañeda et W.B. Kendr. на стромах Nemania serpens (Pers.) Gray [2]
Рід Calycellina Höhn.
*Calycellina guttulifera Svrcek на плодових тілах Merulius tremellosus Svrcek [2]
Рід Polydesmia Boud.
*Polydesmia pruinosa (Berk. et Broome) Boud. на стромах та перитеціях Annulohypoxylon cohaerens
(Pers.) Y.-M. Ju, J.D. Rogers et H.M. Hsieh, Bertia moriformis var. latispora Corlett et J.C. Krug (forma
teraspora), Diatrype stigma (Hoffm.: Fr.) Fr., Eutypa flavovirens (Pers.) Tul. et C. Tul., Eutypella sorbi (Alb.
et Schwein.) Sacc., Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., Nemania serpens (Pers.) Gray [1; 2]
Ordo et familia indet.
Рід Eleutheromyces Fuckel
*Eleutheromyces subulatus (Tode) Fuckel на плодових тілах Russula sp. [2]
КЛАС LECANOROMYCETES Eriksson et Winka, 1997
ORDO INDET.

Родина Chaetosphaerellaceae Huhndorf, A.N. Mill. et F.A. Fernández
Рід Chaetosphaerella E. Müll. et C. Booth
*Chaetosphaerella phaeostroma (Durieu et Mont.) E. Müll. et C. Booth в стадії анаморфи Oedemium
minus (Link) S. Hughes на плодових тілах Eutypa flavovirens (Pers.) Tul. et C. Tul. [1]
КЛАС SORDARIOMYCETES O.E. Erikss. et Winka, 1997
ПІДКЛАС HYPOCREOMYCETIDAE O. E. Erikss. et Winka, 1997
П ОРЯДОК H YPOCREALES Lindau, in Engler et Prantl
Родина Bionectriaceae Samuels et Rossman
Рід Bionectria Speg.
Bionectria ochroleuca (Schwein.) Schroers et Samuels в стадії анаморфи Clonostachys rosea f. rosea (Link)
Schroers, Samuels, Seifert et W. Gams на плодових тілах Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel [2]
Рід Myrothecium Tode
*Myrothecium inundatum Tode на плодових тілах Russula sp. та неідентифікованому шапинковому
грибі [1]
Рід Nectriopsis Maire
*Nectriopsis exigua (Pat.) W. Gams в стадії анаморфи Verticillium rexianum (Sacc.) Sacc. на плодових
тілах різноманітних міксоміцетів [1; 2]
*Nectriopsis violacea (J.C. Schmidt ex Fr.) Maire + анаморфа Acremonium fungicola (Sacc.) Samuels на
плодових тілах міксоміцета Fuligo septica (L.) F.H. Wigg. [2]
Родина Clavicepitaceae Lowen
Рід Neobarya Speg.
*Neobarya parasitica (Fuckel) Lowen в стадії анаморфи на плодових тілах Bertia moriformis var.
moriformis (Tode) De Not., Bertia moriformis var. latispora Corlett et J.C. Krug, Bertia moriformis var.
latispora Corlett et J.C. Krug (forma tetraspora) [1; 2]
Родина Hypocreaceae De Not.
Рід Gliocladium Corda

88

*Gliocladium album (Preuss) Petch на плодових тілах Physarum sp. [2]
Рід Hypocrea Fr.
Hypocrea pachybasioides Yoshim. Doi в стадії анаморфи Trichoderma polysporum (Link: Fr.) Rifai на
плодових тілах кортиціоїдного гриба [2]
Hypocrea pulvinata Fuckel на плодових тілах Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. [1; 2]
*Hypocrea viridescens Jaklitsch et Samuels в стадії анаморфи Trichoderma viridescens (A.S. Horne et
H.S. Will.) Jaklitsch et Samuels на плодових тілах Stereum hirsutum (Willd.) Pers., S. subtomentosum
Pouzar [1]
Рід Hypomyces (Fr.) Tul.
Hypomyces aurantius (Pers.: Fr.) Tul. в стадії анаморфи Cladobotryum varium Nees на плодових тілах
Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karst., Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst., Mycena sp., Pleurotus sp.,
Schizophyllum commune Fr., Trametes ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden, T. versicolor (L.) Lloyd [1; 2]
Hypomyces chrysospermus Tul. et C. Tul. в стадії анаморфи Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr. на
плодових тілах Boletus edulis Bull. ex Fr., B. erythropus Pers., B. rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb.,
Gyroporus castaneus (Bull.) Quél., Paxillus involutus (Batsch) Fr., Xerocomus spp. (зокрема Xerocomus
badius (Fr.) E.-J. Gilbert) [1; 2]
*Hypomyces microspermus Rogerson et Samuels в стадії анаморфи Sepedonium microspermum Besl на
плодових тілах представників Xerocomus badius-комплекса [2]
Hypomyces ochraceus (Pers.) Tul. et C. Tul. в стадії анаморфи Cladobotryum verticillatum (Link) S.
Hughes на плодових тілах Russula spp. та Lactarius spp. [1; 2]
Hypomyces rosellus (Alb. et Schwein.) Tul. в стадії анаморфи Cladobotryum dendroides (Bull.: Fr.)
W. Gams et Hoozemans на плодових тілах Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm., Merulius
tremellosus Schrad., Paxillus involutus (Batsch) Fr. [1; 2]
Hypomyces semitransluscens G.R.W. Arnold в стадії анаморфи Cladobotryum fungicola (G.R.W. Arnold)
Rogerson et Samuels на плодовому тілі неідентифікованого трутового гриба [2]
*Hypomyces sp. в стадії анаморфи Mycogone calospora (P. Karst.) Höhn. на плодових тілах Ramaria sp.
[1]
Hypomyces sp. в стадії анаморфи Mycogone rosea Link на плодових тілах Amanita rubescens Pers. [1]
*Hypomyces sp. в стадії анаморфи Sepedonium laevigatum Sahr et Amme на плодових тілах Leccinum
sp. [1]
Hypomyces stephanomatis Rogerson et Samuels в стадії анаморфи Stephanoma strigosum Wallr. на
плодових тілах Humaria hemisphaerica (Hoffm.) Fuckel [1; 2]
*Hypomyces sympodiophorus Rogerson et Samuels в стадії анаморфи Cladobotryum uniseptatum
(Castaneda) K. Poldmaa на плодових тілах Stereum hirsutum (Willd.) Pers., S. sanguinolentum (Alb. et
Schwein.) Fr., S. subtomentosum Pouzar [1; 2]
Рід Sphaerostilbella Henn.
*Sphaerostilbella berkeleyana (Plowr. et Cooke) Samuels et Cand. на плодових тілах Stereum hirsutum
(Willd.) Pers. та S. subtomentosum Pouzar [1]
Рід Sporophagomyces K. Pöldmaa et Samuels
Sporophagomyces chrysostomus (Berk. et Broome) K. Põldmaa et Samuels в стадії анаморфи Acremonium
lindtneri (Kirscht.) Samuels et Rogerson на плодових тілах Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. [1; 2]
Родина Nectriaceae Tul. et C. Tul.
Рід Cosmospora Rabenh.
Cosmospora episphaeria (Tode) Rossman et Samuels на стромах Diartype stigma (Hoffm.: Fr.) Fr.,
Eutypella quaternata (Pers.) Pappaz [1; 2]
Cosmospora vilior (Starbäck) Rossman et Samuels + анаморфа Acremonium berkeleyanum (P. Karst.) W.
Gams на стромах Annulohypoxylon cohaerens (Pers.) Y.-M. Ju, J.D. Rogers et H.M. Hsieh, Eutypella
quaternata (Pers.) Rappaz, Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f. [1; 2]
Рід Mariannaea G. Arnaud ex Samson
Mariannaea elegans (Corda) Samson на плодових тілах дрожалкового гриба [2]
Рід Pseudonectria Seaver
Pseudonectria tilachlidii W. Gams + анаморфа Tilachlidium brachiatum (Batsch) Petch на плодових
тілах Crepidotus sp., Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quel., Schizophyllum commune Fr. та
неідентифікованого шапинкового гриба [2]
Familia indet.
Рід Calcarisporium Preuss
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Calcarisporium arbuscula Preuss на плодових тілах Lactarius sp., Mycena spp., Ramaria sp., Russula sp.
[1; 2]
ПІДКЛАС SORDARIOMYCETIDAE O.E. Erikss. et Winka, 1997
ПОРЯДОК OPHIOSTOMATALES Benny et Kimbr.
Родина Ophiostomataceae Nannf.
Рід Ophiostoma Syd. et P. Syd.
*Ophiostoma polyporicola Constant. et Ryman разом з анаморфою на плодових тілах Fomitopsis pinicola
(Sw.) P.Karst. [1; 2]
ПОРЯДОК SORDARIALES Chadef. ex D. Hawksw. et O.E. Erikss.
Родина Cephalothecaceae Höhn.
Рід Albertiniella Kirschst.
Albertiniella polyporicola (Jacz.) Malloch et Cain на плодових тілах Ganoderma resinaceum Boud. [1]
Родина Chaetosphaeriaceae Réblová, M.E. Barr et Samuels
Рід Chaetosphaeria Tul. et C. Tul.
Chatospohaeria pulviscula (Curr.) C. Booth на плодових тілах Stereum sp. [1]
КЛАС ORBILIOMYCETES O. E. Erikss. et Baral, 2003
ПІДКЛАС ORBILIOMYCETETIDAE O. E. Erikss. et Baral, 2003
ПОРЯДОК ORBILIALES Baral, O. E. Erikss., G. Marson et E. Weber
Родина Orbiliaceae Nannf.
Рід Hyalorbilia Baral et G. Marson
*Hyalorbilia inflatula (P. Karst.) Baral et G. Marson на плодових тілах Annulohypoxylon cohaerens (Pers.)
Y.M. Ju, J.D. Rogers et H.M. Hsieh, Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f., H. rutilum Tul. et C. Tul. [1;
2]
Рід Orbilia Fr.
Orbilia leucostigma (Fr.) Fr. (=Orbilia xanthostigma (Fr.) Fr.) на стромах та нестатевому
спороношенні Nemania serpens (Pers.) Gray [2]
КЛАС DOTHIDEOMYCETES O.E. Erikss. et Winka, 1997
ПІДКЛАС DOTHIDEOMYCETIDAE
P.M. Kirk, P.F. Cannon, J.C. David et Stalpers ex Schoch et al., 1997
ПОРЯДОК CAPNODIALES Woron.
Родина Davidiellaceae C.L. Schoch, Spatafora, Crous et Shoemaker
Рід Mycosphaerella Johanson
Mycosphaerella tassiana (De Not.) Johanson в стадії анаморфи Cladosporium herbarum (Pers.) Link
(=Cladosporium epimyces Cooke) на плодовому тілі Xerocomus sp. [2]
ПОРЯДОК PLEOSPORALES Luttrell ex Barr
Родина Didymosphaeriaceae Munk
Рід Didymosphaeria Fuckel
*Didymosphaeria conoidea Niessl на стромах Annulohypoxylon cohaerens (Pers.) Y.-M. Ju, J.D. Rogers et
H.M. Hsieh [2]
Родина Tubeufiaceae M.E. Barr
Рід Tubeufia Penz. et Sacc.
Tubeufia cerea (Berk. et M.A. Curtis) Höhn. + анаморфа Helicosporium vegetum Nees на стромах
Diatrype stigma (Hoffm.: Fr.) Fr. [1; 2]
АНАМОРФНІ ГРИБИ INCERTAE SEDIS:
Рід Cacumisporium Preuss
*Cacumisporium capitulatum (Corda) S. Hughes на стромах Nemania serpens (Pers.) Gray [2]
Рід Lylea Morgan-Jones
Lylea tetracoila (Corda) Hol.-Jech. на плодових тілах Eutypa flavovirens (Pers.) Tul. et C. Tul. [1]
Рід Nematogonum Desm.
Nematogonum ferrugineum (Pers.) Hughes на плодових тілах Neonectria coccinea (Pers.) Rossman et
Samuels [2]
Рід Zakatoshia B. Sutton
*Zakatoshia erikssonii W. Gams на плодових тілах неідентифікованого трутового гриба [1]
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PRELIMINARY DATA ON FUNGICOLOUS FUNGI OF UKRAINIAN CARPATHIANS
O. YU. AKULOV
The article presents preliminary data on fungicolous fungi of National Nature Parks "Synevyr" and "Skolivsky
Beskidy". Totally 54 species were recorded, among which 23 are new for Ukraine territory. Generalizing systematic
synopsis of biota with information about hosts fungi is provided.
Keywords: fungicolous, diversity, specialization, national park, the Carpathians, Ukraine

УДК 639.1
М.Й. БАЛАГУРАК
Національний природний парк «Гуцульщина»

МИСЛИВСЬКА ФАУНА НПП «ГУЦУЛЬЩИНА»
Наведена динаміка чисельності основних видів мисливських тварин на території НПП "Гуцульщина" за
2003-2011 роки.
Ключові слова: мисливська фауна, біотехнічні заходи, єгерські обходи, відтворювальні ділянки.

Мисливська фауна становить істотну частину природних ресурсів України, тому раціональне
використання запасів мисливських звірів і птахів має чимале значення для народного господарства
країни.
Попередні роботи по мисливському впорядкуванню земель ( землі ДП «Кутське ЛГ»), які надані
НПП «Гуцульщина» у постійне користування проводились в 1996 році Першою Українською
лісовпорядною експедицією ВО «Укрдержліспроект» згідно інструктивно-методичних вказівок
«Основы охотусртойства Украинской ССР» 1985 року, затверджених Міністерством лісового
господарства УРСР у 1985 році і доповнень до них.
Теперішні роботи по внутрішньогосподарському впорядкуванню угідь НПП «Гуцульщина»
проведені у 2004 році Львівською державною лісовпорядною експедицією ВО «Укрдержліспроект»,
згідно із « Настановами з впорядкування мисливських угідь», затверджених наказом
Держкомлісгоспу України від 21.06.2001 року №56, затверджених наказом Держкомлісгоспу України
від 26.06. 2006 року №152 «Про внесення змін до порядку проведення впорядкування мисливських
угідь», Протоколом першої виробничої мисливськовпорядкувальної наради НПП «Гуцульщина» від 7
травня 2004 року( Пояснююча записка 2007).
На території НПП «Гуцульщина» користувачами мисливських угідь формально є ТзОВ «Аква»
ЛТД на площі 2222га, Косівське УТМР - 2181га. Кутський лісгосп добровільно відмовився від
мисливських угідь (на площі 3178 га) на користь НПП.
Біотехнічні заходи є важливим фактором в житті мисливських тварин. Вони проводяться з метою
збільшення чисельності диких тварин та птахів. Це досягається шляхом покращення кормових,
придатних для гніздування та захисних властивостей угідь, підгодівлі тварин в тяжкі періоди року,
зниження чисельності хижаків, ліквідації чи ослаблення шкідливого впливу діяльності людини, а
також випуску в угіддя тварин та птахів для акліматизації (таб.1.). Підставою для планування
біотехнічних заходів є бонітування угідь парку та співвідношення оптимальної ємкості та фактичної

91

чисельності тварин (Бондаренко В.Д.2002). На сьогоднішній день угіддя парку забезпечують існуюче
поголів‘я мисливської фауни достатньою кількістю кормів та необхідним захистом.
Біотехнічні мисливські господарські заходи та охорона мисливської фауни покладені на провідного
інженера – мисливствознавця і чотирьох єгерів. Крім цього, при проведені обліків диких тварин та
проведенні мисливських господарських заходів, приймають участь інспектори з охорони природнозаповідного фонду.
Таблиця 1. Динаміка біотехнічних заходів щодо збереження фауни
Види
робіт
Влаштування
годівниць
Влаштування
солонців
Заготівля
кормів
Заготівля
віників
Будівництво
перепадів
Кормове поле
Розчистка
галявин
Підкормка
фауни
Проведено
рейдів

Одн. 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 всього
Вим.
шт. 21
12
6
2
2
4
3
50
шт.

-

35

30

8

10

-

-

-

50

9

142

т.

-

2,0

1,5

0,6

0,6

0,5

0,2

0,5

0,3

0,8

7,0

шт.

-

750

1500 1000 1500 1500 -

1000 500

600 8350

п.м

-

-

20

39,5

-

42

-

-

50

21

172,5

га.
га.

-

-

0,03
0,03

0,02
0,61

-

0,01

-

-

-

-

0,05
0,65

грн

-

-

-

20,0

-

-

-

-

-

-

20,0

шт.

26

54

69

84

96

81

85

90

77

110 772

З часу створення НПП «Гуцульщина» відстріл диких тварин (по ліцензіях і відстрілочних
карточках) не проводиться. Не проводиться також відстріл хижих та шкідливих тварин і птахів,
оскільки в єгерів відсутня зброя і боєприпаси. Завдяки клопіткій роботі єгерів і лісової охорони
динаміка чисельності мисливських диких тварин за останні роки значно зросла(таб.2.).
Таблиця 2. Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин
Види тварин
Олень благородний
Козуля європейська
Кабан
Заєць русак

2003
5
20
12
28

2004
10
36
23
77

2005
12
46
37
77

2006
12
46
37
77

2007
14
52
43
74

2008
14
77
60
68

2009
18
87
62
70

2010
19
89
60
70

2011
18
91
67
63

Слід відмітити, що на збільшення популяцій основних видів мисливської фауни, крім
господарської діяльності, має позитивний вплив значне зменшення чинників неспокою, що пов‘язано
з специфікою діяльності НПП – значне зменшення інтенсивності лісогосподарської діяльності,
відсутність полювання в останні роки, обмеження доступу в окремі частини території парку
(Чернявський М. В. 2008).
Основними заходами з організації території парку є: розподіл на єгерські обходи та дільниці,
відтворювальні та експлуатаційні ділянки відмежування території мисливського господарства,
установка вказівних стовпів, аншлагів (таб.3).
Таблиця 3. Розподіл території на єгерські обходи і дільниці
ПНДВ
Шешорське ПНДВ
Косівське ПНДВ
Старокутське ПНДВ
Всього

Загальна
площа, га.
4155
1717
1709
7581

К-сть єгерських
дільниць
1

К-сть єгерських
обходів
2
1
1
4

Площа, га.
2078
1717
1709
1895 середня

Для підвищення відтворювальної здатності маточного поголів‘я диких тварин на території парку
виділені відтворювальні ділянки, площа яких складає 2407,5 га або 31,8% площі.
Об‘єктами ведення мисливського господарства в Карпатах є популяції мисливських видів тварин,
що перебувають у стані природної волі або напіввільному утриманні. Зараз основними об‘єктами
полювання в Карпатах серед пернатих є: крижень, фазан, куріпка сіра і перепілка, а серед звірів заєць сірий, лисиця, свиня дика, сарна європейська і олень лісовий (Бондаренко В.Д. 2005).
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Крижень( Anas platyrhynchos L.) поширений по всій передгірській території Парку. Селиться на
болотах, озерах, старицях, ставках та по берегах річок, де є хоч невеликі зарості вздовж берегів.
Живиться здебільшого рослинною їжею - насінням, пагонами та кореневищами болотяних рослин, а
також поїдають молюсків, рачків, водяних комах і мальків риб. Осінній відліт крижнів припадає на
жовтень - листопад. На багатьох водоймах, що не замерзають, крижні залишаються на зимівлю.
Крижень є основним об‘єктом полювання під час сезону на пернату дичину. Щороку на Україні
відстрілюють 300-350 тисяч крижнів.
Куріпка сіра ( Perdix perdix L.) зустрічається по всій території Парку крім високогір‘я і суцільних
лісових масивів. Це осілий птах середніх розмірів. Населяє куріпка зарості кущів і бур‘янів на полях,
у балках та долинах річок, а також узлісся, рідколісся. Живляться сірі куріпки насінням трав,
зеленими частинами рослин, охоче поїдають комах та інших безхребетних тварин, знищуючи чимало
шкідників сільського господарства. Кількість цих птахів в окремі роки змінюється, бо вони дуже
чутливі до несприятливих погодних умов, особливо до зимових ожеледей і сильних снігопадів.
Узимку цих цінних мисливських і взагалі дуже корисних птахів слід підгодовувати і ретельно
охороняти. Їх також варто розводити штучно на спеціальних птахофермах і потім випускати в
мисливські угіддя.
Фазан (Phasianus colchicus L.) на території парку розводиться ТЗОВ (Медвежа). Робота по
акліматизації фазана на Україні розпочата в 1950 році з завезення семеріченських і європейських
мисливських фазанів. Це осілий птах середніх розмірів. Вага самців досягає 1,5 кг, самок- 1,2 кг.
Живляться ягодами, бруньками, пагонами і насінням рослин, а також дрібними безхребетними
тваринами, переважно комахами, іноді дрібними хребетними: ящірками, жабами. Дуже цінні
мисливські птахи, які знищують багато шкідливих комах (бурякового довгоносика, колорадського
жука, клопа-черепашку ( Татаринов К.А.1998). Рівнинна частина парку придатна для штучного
розведення фазана.
Заєць сірий (Lepus europaeus Pallas) селиться переважно на луках, галявинах, узліссях, полях,
городах, в садах, заростях бур‘янів. У густому лісі спостерігається рідко. Виявлений на полонинах,
однак , переважно трапляється в низинах, передгір‘ях, міжгірних річкових долинах. Гірські особини
зайця за морфометричними даними дрібніші, ніж низинні. Заєць є переважно нічною твариною і
більшу частину дня ховається серед трави або в чагарниках. Кормиться переважно вночі; трофічний
раціон залежить від сезону року. В холодний період це кора дерев і чагарників, їх пагони і бруньки, в
теплий - верхівки пагонів, трава, насіння різних рослин, а також сільськогосподарські рослини. На
популяцію зайця впливає комплекс факторів, який включає інтенсифікацію сільськогосподарського
виробництва, незаконне полювання, а також збільшення чисельності хижаків, зокрема лисиці (Vulpes
vulpes), загибель зайченят від бродячих кішок і собак. З кліматичних факторів - це пізні заморозки
навесні. Щільність зайця сірого в області порівняно висока- 6,77 особин на 100 га.
Лисиця (Vulpes vulpes L.) – один з основних об‘єктів сучасного полювання. Це високо адаптивний
вид і трапляється в дуже різноманітних біотопах, від заплавних ділянок до вершин гір, а також в
урбанізованому середовищі, зокрема, на околицях населених пунктів. Живе в норах, які часто робить
поблизу гірських потоків, у берегах меліоративних каналів, інших водойм, у розріджених лісах, на
узліссях. Взимку може займати заселені борсуком нори і перебувати там до його пробудження від
сплячки. Лисиця є типовим сутінковим або нічним звіром. Її кормовий раціон дуже широкий і
включає переважно мишоподібних гризунів та інших дрібних ссавців, безхребетних і птахів, також
соковиті плоди, ягоди, падаль, відходи зі смітників (Бондаренко В.Д. 1998).
Свиня дика (Sus scrofa L.) селиться в різноманітних ландшафтах. Живе в лісах, прирічкових
заростях, на болотах. Влітку вдень ховається в лісовій, чагарниковій гущавині, в гірських лісах
тримається глухих місць,поблизу заболочених, зарослих потоків, звідки виходить тільки ввечері.
Живиться жолудями, корінням, бульбами рослин, ловить дрібних комах. Часто жирує на полях
кукурудзи, буряків чи картоплі, розташованих поблизу лісу. На зимовий період з гір мігрує в долини
річок. Значною мірою життєдіяльність популяцій свиней визначається статевою і віковою
структурою поголів‘я.
Козуля європейська (Capreolus capreolus L.) найчисельніший вид ратичних. На сьогоднішній день
популяція виду складається з угруповань двох екологічних типів – номінального: лісового і
польового. Останній сформувався порівняно недавно і поки що значно поступається за чисельністю
лісовому. Селиться козуля переважно в широколистяних і мішаних лісах. Часто тримається
заплавних лісів і прибережних чагарникових заростей. Такі ділянки також є кормодобувними
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місцями для козулі, що живиться трав‘яною рослинністю і пагонами, а взимку - корою, бруньками та
пагонами верби, осики, ясена та інших дерев. У горах на зиму мігрує в долини річок.
Олень благородний (Cervus elaphus L.) - мешканець широколистяних і мішаних гірських лісів.
Навесні, до вигону худоби піднімається на субальпійські луки, до 1800-1900 м н р. м., пізніше
тримається розріджених ділянок з густим підліском, річкових долин, зрубів, може спостерігатися
також у хвойних лісах. Прирічкові біотопи також володіють значною кормовою базою для виду.
Живляться різноманітною рослинністю: в теплу пору року поїдають в основному трав‘янисті
рослини, взимку переважно харчуються молодими пагонами дерев і кущів. Кормом для них є також
жолуді, букові горішки, плоди диких яблунь, груш тощо. Пасуться надвечір та ранком. Період гону,
або «рев», починається у вересні і закінчується у жовтні. Полювання на самців оленя звичайно на
Україні дозволяється тільки по ліцензіях з третьої декади вересня до кінця грудня. Особини
Карпатської популяції благородного оленя характеризуються слабким стадним інстинктом та
відносно високим ступенем виживання в багатосніжні зими.
Деяке збільшення чисельності ряду видів мисливських тварин за останні роки видається
обнадійливим. Одним з факторів, які його забезпечили, є безумовно активізація державними,
громадськими, приватними мисливськогосподарськими структурами охоронних, біотехнічних та
інвестиційних заходів. Якщо цю тенденцію вдасться закріпити і розвинути, то ситуація може
порівняно швидко змінитися на краще, зокрема щодо козулі, дикої свині, оленя благородного.
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HUNTINGS FAUNA OF NNP “HUTSULSHCHYNA”
M. BALAGURAK
The above dynamics of the number of basic types of game animals in national parks "Hutsulshchyna" for years
2003-2011.
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ОСОБЛИВОСТІ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ ОЛІГОТРОФНОГО БОЛОТА ЧОРНЕ БАГНО
НА ТЕРИТОРІЇ НПП «ЗАЧАРОВАНИЙ КРАЙ»
Наводяться особливості рослинного покриву оліготрофного сфагнового болота Чорне Багно, яке являється
гідрологічною пам’яткою природи загальнодержавного значення. Дослідженнями виявлено 69 видів рослин, 5
видів мохів, п’ять з яких занесено до Червоної книги України.
Ключові слова: оліготрофне сфагнове болото, рослинний покрив, болотна рослинність .

У верхів‘ях струмків та потоків лісового поясу часто формується болотна рослинність. Це рідкісні
для Карпат фітоценози, у складі яких панують реліктові види рослин, у тому числі, занесені до
Червоної книги України [4]. Найбільша болотна екосистема Національного природного парку
«Зачарований край» — болото Чорне Багно, яке розташоване на схилах гори Бужора на висоті 840 м
н.р.м. та відноситься до оліготрофних верхових. Болото займає одне з провідних позицій у переліку
оліготрофних болотних комплексів у зв‘язку з потужністю торфових покладів та рослинним
покривом. Глибина торфових покладів складає тут до 5,9 м (рис.1) Ще у 60-ті роки минулого століття
тут спостерігалося виразне підвищення центральної частини над краями до 3 м [3], яке сьогодні
внаслідок осушування значно зменшилося.
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Рис.1. Профіль будови болота Багно (згідно Брадіс та ін., 1969).
Умовні позначення: 1 — сфагновий медіум-торф; 2 — сфагновий фускум-торф; 3 — пухівково-сфагновий
торф; 4 — гіпново-сфагновий торф; 5 — осоково-сфагновий торф; 6 — осоковий торф; 7 — деревний торф із
ялини; 8 — деревно-сфагновий торф; 9 — глина; 10 — каміння.

Дані зібрано в Національному природному парку «Зачарований край», в Підгірнянському
лісництві, в Кварталі № 15. Обєктом дослідження було болото Чорне Багно, яке є гідрологічною
пам‘яткою природи загальнодержавного значення створене постановою РМ УРСР 14.10.1975 № 780p, площею 15 га. Дослідження проводились під час експедиційних виїздів, переважно в веснянолітній період. Основним об‘єктом дослідження був рослинний покрив на території болота Чорне
Багно.
Дослідження нами почалося проводити від початку створення НПП «Зачарований Край. Протягом
останніх двох років нами систематично досліджувався рослинний покрив болота Чорне багно, де в
результаті досліджень було виявлено близько 69 видів болотної рослинності, 5 з яких мохи( див.
табл.1).
Перелік видів рослин оліготрофного болота Чорне Багно
НАЗВА ВИДУ
1.Плаун булавовидний (Lycopodium clavatum L.)
2.Хвощ болотний (Equisetum palustre L.)
3.Хвощ лісовий (Equisetum sylvaticum L.)
4.Щитник гребенястий (Dryopteris cristata (L.) A. Gray)
5.Ялина звичайна (Picea abies (L.) Karst.)
6.Береза бородавчаста (Betula verrucosa Ehrh. )
7.Щавель горобиний (Rumex acetosella L.)
8.Звіробій плямистий (Hypericum maculatum Crantz)
9.Фіалка відхилена (Viola declinata Waldst. et Kit.)
10.Фіалка болотна (Viola palustris L.)
11.Кардамінопсис (Cardaminopsis sp.)
12.Верба попеляста (Salix cinerea L.)
13.Верба козяча (S. caprea L.)
14.Андромеда багатолиста (Andromeda polifolia L.)
15.Верес звичайний (Calluna vulgaris (L.) Hull)
16.Журавлина болотна (Oxycoccus palustris Pers.)
17.Журавлина дрібноплода (Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.)
18.Чорниця (Vaccinium myrtillus L.)
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19.Брусниця (Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror.)
20.Водянка чорна (Empetrum nigrum L.)
21.Росичка кругло листа (Drosera rotundifolia L.)
22.Горобина звичайна (Sorbus aucuparia L.)
23.Перстач прямостоячий (Potentilla erecta (L.) Rausch.)
24.Гадючник оголений (Filipendula ulmaria L.)
25.Горошок мишачий (Vicia cracca L.)
26.Хамерій вузьколистий (Chamaerion angustifolium (L.) Holub)
27.Китятки звичайні (Polygala vulgaris L.)
28.Смовдь болотяна (Peucedanum palustre (L.) Moench)
29.Валеріана цілолиста (Valeriana simplicifolia (Reichenb.) Kabath)
30.Комонник лучний (Succisa pratensis Moench)
31.Тирлич ваточниковидний (Gentiana asclepiadea L.)
32.Підмаренник весняний (Galium vernum Scop.)
33.Незабудка дерниста (Myosotis caespitosa K.F Schulz)
34.Незабудка гайова (Myosotis nemorosa Bess. (=M. palustris (L.) L. var. nemorosa (Bess.)
Schmalh.)
35.Вероніка чебрецелиста (Veronica serpyllifolia L.)
36.Шоломниця звичайна (Scutellaria galericulata L.)
37.Шоломниця списолиста (Scutellaria hastifolia L.)
38.М‘ята польова (Mentha L.)
39.Котячі лапки звичайні (Antennaria dioica L. Gaertn.)
40.Сухоцвіт лісовий (Gnaphalium sylvaticum L.)
41.Осот болотяний (Cirsium palustre (L.) Scop.)
42.Деревій звичайний (Achillea millefolium L.)
43.Шейхцерія болотна (Scheuchzeria palustris L.)
44.Чемериця біла (Veratrum album L.)
45.Білоцвіт весняний (Leucojum vernum L.)
46.Пальчатокорінник травневий (Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt. Et.Summerh.)
47.Ожика гайова (Luzula luzuloides (Lam.) Dandy et Wilmott)
48.Ситник скупчений (Juncus conglomeratus L.)
49.Ситник розлогий (Juncus effusus L.)
50.Осока сіра (Carex canescens auct. non L.)
51.Осока жовта (Carex flava L.)
52.Осока малоквіткова (Carex pauciflora Lightf.)
53.Осока здута (Carex rostrata Stokes)
54.Осока притиснута (Сarex depressa Link (C. transsilvanica Scur))
55.Осока пухирчаста (Carex vesicaria L.)
56.Осока чорна (Carex nigra (L.) Reichard)
57.Осока бліда (Carex pallescens L.)
58.Осока кулиста (Carex pilulifera L.)
59.Осока рання (Carex praecox ssp. сurvata)
60.Осока побережна (Carex riparia Curt.)
61.Осока трясучковидна (Carex brizoides L.)
62.Пухівка піхвова (Eriophorum vaginatum L.)
63.Пухівка широколиста (Eriophorum latifolium Hoppe)
64.Ринхоспора біла (Rhynchospora alba Vahl)
65.Комиш лісовий (Scirpus sylvaticus L.)
66.Сашник іржавий (Schoenus ferrugineus L.)
67.Пахуча трава звичайна (Anthoxanthum odoratum L.)
68.Моління блакитна (Molinia caerulea (L.) Moench)
69.Мітлиця звичайна (Agrostis tenuis Sibth)
Мохи
1. Sphagnum magellanicum Brid.
2. Sphagnum recurvum P. Beauv.
3. Sphagnum acutifolium.
4. Polytrichum alpestre
5. Polytrichum commune Hedw.

Поверхня болота дрібнокупиняста з великими моховими купинами з помірним зволоженням,

96

тобто без води на поверхні. На болоті відсутній деревний ярус, що є дуже рідкісним для гірських
боліт Українських Карпат, та переважають чаганиково-травяно-сфагнові угруповання. В центральній
опуклій частині болота переважають пухівково-вересово-сфагнові угруповання зі Sphagnum
acutifolium, який у складі мохового покриву відіграє значну роль.
Трав‘яно-чагарничковий покрив невисокий, дво- або триярусний, флористично бідний та
одноманітний. Його в основному складають типові оліготрофні види — пухівки піхвові (Eriophorum
vaginatum), журавлина болотна (Oxycoccus palustris), ж. дрібноплода (O. microcarpus), росичка
круглолиста (Drosera rotundifolia), верес звичайний (Calluna vulgaris), андромеда (Andromeda
polifolia). Моховий покрив майже скрізь суцільний або майже суцільний (90-100%) і представлений в
основному Sphagnum acutifolium, S. Magellanicum, зустрічаються також ценози молінії голубої.
Деревний ярус представлений пригніченим ялиново-березовим рідколіссям (Picea abies, Betula
verrucosa, B. pendula). Верес звичайний майже відсутній на болотах України і тільки зрідка
трапляється у Карпатах, тому його збереження на території НПП «Зачарований край» дуже важливе.
Таким чином, дослідженням рослинного покриву оліготрофного сфагнового болота Чорне Багно
було встановлено 69 видів рослин, які відносяться до 33 родин, 5 відділів. Та 5 видів мохів, які
представлені двома родинами. Серед рослинного покриву болота Чорне Багно зустрічаються 5 видів
рослин занесених до Червоної книги України а саме: Oxycoccus microcarpus Turcz, Leucojum vernum.,,
Scheuchzeria palustris, Schoenus ferrugineus, Dactylorhiza majalis, Carex pauciflora Ligt.
Автор висловлює подяку за надану інформацію науковцям Ужгородському Національному
Університету, а саме Міжвідомчій Науково-дослідній лабораторії охорони природних екосистем та її
керівнику професору д.б.н Комендарю В.І, та науковцям к.б.н Мигалю А., Кішу Р.,Сабадошу В. та ін.
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THE VEGETATION COVER FEATURES OF THE OLIHOTROPFNOHO SPFAHNOVOHO
SWAMPE CHORNE BAHNO IN THE TERRITORY OF NNP «ZACHAROVANIJ KRAJ»
B.I.BILJAK
In this article given the vegetation cover of the olihotropfnoho spfahnovoho swampe Chorne Bahno,which is a
hidrological nature monument of national. The researchers found69 species of plents, 5 species of mosses, 5 of which
listed in the Red book of Ukraine.
Key words: the olihotropfno spfahnovo which,vegetation cover,vegetation of swamp.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РОСЛИННОГО ПОКРИВУ НПП «ЗАЧАРОВАНИЙ КРАЙ»
Згідно висотного районування рослинності Українських Карпат територія НПП «Зачарований
край» розміщена у передгірській зоні дубових лісів з дуба скельного і поширюється до висот 450-500
м н.р.м. Ці ліси покривають Південні схили Вигорлат-Гутинської вулканічної гряди, та у
нижньогірській зоні букових лісів, що поширюються на висоті 450-1085 м н.р.м, на Південннозахідних та Північних схилах Вулканічної гряди.
Національний природний парк «Зачарований край» є лісовою природно-заповідною установою і
займає площу 6101 га, з яких ліси займають площу 4225.1га, що у процентному співвідношенні
складає 74%. Основним ценозоутворювачем передгіської зони виступає дуб скельний (Qvercus
petraea). Їх фітоценотичне ядро - субформація Querceto (реtraeae)—Fageta. В деревному ярусі крім
нього ростуть бук (Fagus sylvatica), граб (Carpinus betulus), ясен (Fracxinus excelsiоr) та ін.; у
чагарниковому ярусі — ліщина (Corylus avellana), калина (Viburnum opulus), бузина чорна (Sambucus
nigra), бересклет європейський (Euonymus europaea), верба козяча (Salix caprea). У трав‘яному
покриві — осока волосиста (Carex pilosa), зубниця залозиста (Dentaria glandulosa), медунка
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(Pulmonaria), чистець лісовий (Stachys sylvatica) та ін.
До Південно-західних схилів Вулканічного передгір‘я приурочена — група типів свіжих букових
дібров (Fageto — Quercetum petraeae), де переважають асоціації маренкових дібров (Fageto —
Quercetum petraeae asperulosum), а на затінених місцях вологі букові діброви з домінуванням у
трав'яному покриві зубниці бульбистої (Dentaria bulbifera) асоціація (Fageto — Quercetum petraeae
dentariosum).
Пояс гірських букових і буково-ялинових лісів займає значну частину Південно-західного
макросхилу Карпат в межах помірної й прохолодної кліматичних зон на висоті 450-1085 м н.р.м, де
він формує багатоярусні деревостани з поодинокими особинами явору (Acer pseudoplatanus), клена
гостролистого (Acer Platanoides), ясена звичайного (Fracxinus excelsiоr), в‘яза гірського (Ulmus
glabra).
На Північних схилах Вигорлат-Гутинського хребта поширені вологі чисті бучини. Їх
фітоценотичне ядро формації — група типів чистих бучин (Fagetum sylvaticae), де вичленовані
асоціації маренкової (Fagetum asperulosum), осокової (Fagetum caricosum pilosae), зубницевої
(Fagetum dentariosum), живокостевої (Fagetum symphytosum), ожинової (Fagetum rubosum hirtae),
переліскової (Fagetum mercurialidosum), безщитникової (Fagetum athyriosum) та черемхової бучин
(Fagetum alliosum ursinae). Вони формуються на середньопотужних і потужних буроземних грунтах,
що утворилися на твердих вулканічних породах — трахітах, андезитах та ін. Тут бук формує
високопродуктивні фітоценози з запасом деревини від 400—500 до 600...650 м3 на 1 га. Характерною
рисою високощільних чистих бучин є накопичення товстого шару підстилки (5-7 см і більше), яка
повільно розкладається, що є однією з перешкод для природного відновлення інших деревних порід і
сприяє тіньовитривалому буку у формуванні чистих деревостанів. З висотою над рівнем моря
погіршуються лісорослинні умови для росту бука (знижується родючість грунтів, зростає їх
щебенистість, а клімат стає більш прохолодним). У приполонинній смузі біля верхньої межі лісу, де
випадає більша кількість опадів, в більш бідних і холодних лісорослинних умовах поширені свіжі,
вологі й сирі мезотрофні й оліготрофні бучини. Тут поширені бучини квасеницеві (Fagetum
oxalidosum), чорницеві (Fagetum myrtillosum), аденостилесові (Fagetum adenostylosum), що
відзначаються нижчою продуктивністю. Висока зімкненість деревостанів букових лісів перешкоджає
розвитку під їх покривом трав‘янистого ярусу. Значне затінення у підкроновому просторі
несприятливо впливає на збереження підросту бука. Крім того велику загрозу для виживання сходів у
бучинах представляють мишовидні гризуни, а також пізні весняні заморозки. Пониження
температури до мінус 2-5 0С призводить до масової загибелі самосіву. У високозімкнутих букових
лісах надійний підріст часто відсутній. Найбільш сприятливі умови для відновлення бука
формуються при зімкненості деревного ярусу 0,6-0,7.
Мішані букові деревостани формуються в тих екологічних умовах, де життєвість бука понижена.
У теплих районах передгір'я поширені такі групи типів: дубово-букові (Querceto реtraeae—Fagetum) і
грабово-дубово-букові (Саrріneto—Querceto-petraeae—Fagetum) ліси з дуба скельного, грабовобукові та грабово-ялицево-букові ліси. Характерними для скелястих форм рельєфу флішової зони є
групи типів ясенових, яворових, в'язово-ясеново-яворових бучин і буково-ясенових яворин, в'язовоясенових яворин. Всі згадані угруповання мають важливе ґрунтозахисне значення та підлягають
охороні. Субформація буково-яворові ліси формується на крутих схилах з щебенистими грунтами.
Наявність явора сприяє активному розкладанню підстилки, завдяки чому у трав‘яному ярусі
переважають нітрофільні види.
Післялісові лучні формації гірського лісового поясу виникли на місці зрубаних дубово-букових,
букових, буково-ялинових лісів. Вологий клімат сприяє багатству флористичного складу та високій
продуктивності лучних формацій. Найбільш поширені луки з переважанням костриці червоної
(Festuceta rubrae), мітлиці звичайної (Agrostideta vulgaris), костриці лучної (Festuceta pratensis),
трясучки середньої (Brizeta mediae), конюшини лучної (Trifolieta pratensis). У смузі смерекових лісів
поширені щучники (Deschampsieta caespitosa).
До річкових долин приурочені вільхові ліси з вільхи сірої (формація Alnetea incanae), які
зростають на бідних супіщаних або несформованих грунтах. Характерною рисою сіровільшаників є
наявність у трав‘яному покриві бореальних і монтанних видів. Переважаючими є чисті вільхові ліси,
які невеликими ділянками поширені у вологих й сирих місцезростаннях перших річкових терас і
заплав з намулисто-піщаними (з великим вмістом гальки) дерново-глеєвими грунтами, які
характеризуються поганою аерацією. Як домішка у деревному ярусі може траплятися явір (Acer
pseudoplatanus), ясен звичайний (Fracxinus excelsiоr), ялина (Picea abies). Трав‘янистий ярус багатий і
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нараховує до 30 видів, серед яких переважають гігрофільні, мезо- й евтрофні рослини. Чисті
сіровільшаники представлені наступними асоціаціями: сирим мезотрофним сіровільшаником з
трясучкою (Brizeta mediae) й осоками (Carex pilosa), сирі евтрофні сіровільшаники з жіночою
папороттю (Athyrium filix-femina), а також вологі евтрофні сіро вільшаники з переліскою (Mercurialis
perernis) й шавлією (Salvia glutinosa).
1.
2.
3.
4.
5.
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THE CHARACTERISTIC VEGETATION COVER NNP «ZACHAROVANIJ KRAJ»
B.BILJAK,V.SYMKANYCH
The Characteristic vegetation cover NNP «Zacharovanij kraj». Difference in an actual structure of vegetation cover
and persepective for development of ecological network in Ukrainian Carpathians .

УДК 598.2
C.В. БОРИСЕНКО
Приазовський національний природний парк

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЗНАЧУЩОСТІ ВИДІВ ПТАХІВ В УГРУПОВАННЯХ
У дослідженні під значущістю мається на увазі його відносна чисельність, тобто відношення числа пар
виду до загальної чисельності птахів в угрупованні.

За визначенням Р. Уіттекера [1], значущість є групою оцінок, за допомогою яких види в
угрупованні можуть порівнюватися один з одним. У нашому дослідженні під значущістю виду в
угрупованні птахів мається на увазі його відносна чисельність, тобто відношення числа пар виду до
загальної чисельності птахів в угрупованні. При побудові графіків, де залежні змінні – це значущості
видів птахів в угрупованні, які відображені від найбільш значущого до менш значущого в
логарифмічному масштабі, ми отримаємо криві значущості видів або криві домінуваннярізноманіття.
Значущість виду може бути представлена як змінна величина, залежна від частини простору ніші,
яку він займає, і частини ресурсів угруповання, яку використовує. Існують три форми кривих і
відповідно три гіпотези розподілу видів в угрупованні (рис. 1), засновані на припущеннях про різний
характер використання екологічних ніш видами в угрупованні.
1. Гіпотеза випадкових меж між нішами Мак-Артура, так звана модель розламаного стрижня [2].
Межі ресурсів ніші для різних видів розташовані в просторі випадково. Простір ніш поділений на
випадкові та дотичні ділянки, що не перекриваються.
2. Гіпотеза перехоплення ніш Мотомури [3]. Передбачається, що розподіл значущості видів є
геометричною прогресією, тобто найбільш чисельний вид у n разів численніше наступного, а цей, у
свою чергу у n разів численніше третього і т.д. Розміри об'ємів ніш визначаються послідовністю
захоплення видами частин простору ніш (відносний успіх видів у конкуренції). Домінанти займають
більшу частину простору ніші, менш конкурентноспроможні види займають те, що залишилося.
Кожний вид займає перш за все вільну нішу, що не перекривається з іншими.
3. Логнормальний розподіл Престона [2]. Розмір простору ресурсів, зайнятих видом, визначається
числом чинників, що впливають на відносний успіх його конкуренції з іншими видами. Розподіл
видів зазвичай виявляє мало видів із дуже високою значущістю (рідкісних) і багато видів із
середньою оцінкою значущості.
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Рис. 1. Криві значущості видів в угрупованнях
Розташування видів за значущістю точно відображає відносну кількість, видове багатство,
вирівняність і концентрацію домінування в угрупованні, а характер кривих пояснює, яким чином
поділяється простір ніш. Чим вищою є крива і чим більше вона наближається до прямої лінії, тим
більше при даному числі видів загальне різноманіття. Чим крутіша крива, тим менше загальне
різноманіття і сильніше домінування одного або декількох видів. Крива також стає крутішою під
впливом несприятливих умов для угруповань птахів, наприклад погодних чинників або
антропогенної дії.
Так, останній тип кривої (гіпотеза випадкових меж між нішами) характеризує острівні
угруповання птахів, для яких отримано найвищі значення відносної вирівняності та мінімальної
концентрації домінування (рис. 2).

Кількість видів

Рис. 2. Крива значущості угруповань птахів першого типу (острів Китай, Сиваш)
Подібні угруповання птахів існують упродовж тривалого періоду часу, видовий склад птахів відносно стабільний. Угруповання в основному представлені видами птахів, для яких характерні
інтенсивна міжвидова конкуренція та агресивна територіальна поведінка, проте, ураховуючи, що такі
види - еврітопи, тобто їх гніздування не лімітоване розподілом біотопів, це значно знижує рівень
міжвидової конкуренції. Число видів коливається від 3 до 9.
Острівні угруповання птахів другої групи відрізняються високими значеннями концентрації
домінування й низькою відносною вирівняністю. Видовий склад таких угруповань – непостійний,
зазвичай характерним є домінування одного виду при загальному числі видів від 2 до 7. Видидомінанти характеризуються схильністю до експансії та здатні витісняти інші види з місць
гніздування; крім того, через відмінності в термінах гніздування відбувається своєрідне захоплення
гніздової території (рис. 3).
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Рис. 3. Крива значущості угруповань птахів другого типу
(Острова Молочного лиману)
Наведені вище два типи розподілу видів є крайніми випадками, найбільш типовим є наступний –
логнормальний розподіл. Угруповання птахів цієї групи характеризуються середніми значеннями
вирівняності й концентрації домінування (рис. 4).

Кількість видів
Рис. 4. Крива значущості угруповань птахів третього типу
(Чонгарські острова, Сиваш)
У цій групі представлені угруповання птахів, що відрізняються високим динамізмом. Як указано
вище, такі угруповання птахів зазнають сильного впливу чинників середовища й антропогенної дії.
Острівні системи в даних випадках відрізняються високою варіацією площ і конфігурації через вплив
вітрового й водного режиму, що сприяє постійній зміни гніздових біотопів. Значний антропогенний
прес загострює конкурентні відносини й обумовлює динаміку видового складу птахів. Домінує в
подібних угрупованнях група птахів, що складається з 2 - 3 видів.
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DEFINITION AND INTERPRETATION OF THE SIGNIFICANCE OF BIRD SPECIES
S. BORISENKO
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In this study, significance refers to its relative strength of that is ratio the number of pairs of species to the total number
of birds in groups.

УДК 581.93 (477.85)
О.М. ВАНЗАР, В.В. РОМАНЮК
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

БІОМОРФОЛОГІЧНИЙ ТА ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЛОРИ ПУТИЛЬСЬКОГО
НИЗЬКОГІР’Я
Проведено аналіз біоморфологічної та екологічної структури флори Путильського низькогір’я.
Встановлено, що флора Путильського низькогір’я характеризується значною біоморфологічною і екологічною
різноманітністю, що є властивим для флори Українських Карпат.
Ключові слова: Путильське низькогір’я, раритетна флора, систематична структура, біоморфологічний та
екологічний аналіз.

Низькогір'я Путильських Карпат, яке розміщене в центральній частині гірської системи
південніше с.Дихтинець, належить до території Буковинських Карпат, які являють собою
середньовисотну гірську споруду альпійського віку, що займає майже четверту частину
Чернівецької області на південному заході
Рослинний покрив Путильського низькогіря, як і Чернівецької області загалом, є різноманітним і
багатим. На флору даного регіону істотний вплив проявляє людська діяльність, яка здатна змінити
біоморфологічну та екологічну структуру, зумовивши домінування одних екоморф та зникнення
інших [2].
Об'єктом наших дослідженнь, які проводились впродовж 2008-2010рр, слугував рослинний покрив
території Путильського низькогір'я. Предметом дослідженнь була біоморфологічна та екологічна
структура флори Путильського низькогір'я.
Поширення видів рослин на території Путильського низькогір'я досліджували на основі
критичного опрацювання матеріалів гербарію Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича (СНЕR), аналізу л і т е р а т у р н и х д ж е р е л і р е з у л ь т а т і в в л а с н и х
п о л ь о в и х досліджень.
В результаті проведених нами досліджень встановлено, що флора Путильського низькогір‘я
налічує 384 види у складі 62 родин. У флорі даного регіону проявляється переважаюче домінування
аборигенних видів- 347 (90,4%), а частка адвентивних видів є дуже незначною і становить всього 37
видів (9,6%). За таксономічною ознакою найбільш багаточисельними є родини Asteraceae, Fabaceae,
Lamiaceae, Poaceae, Rosaceae та Scrophulariaceae.
Для аналізу біоморфологічної структури нами використана система біологічних типів К.Раункієра
та І. Г. Серебрякова. Біоморфологічна структура флори Путильського низькогір'я типова для
регіональних флор Голарктики [1,3].
При дослідженні спектру життєвих форм флори Путильського низькогіря нами встановлено, що
домінуючими є трав‘янисті види (87,8%), на частку кущів припадає 6,4%, деревні види становлять
4,8%. Найменшою кількістю представлені напівкущі-0,7% (рис.1.).

Рис. 1. Спектр життєвих форм флори Путильського низькогір'я

При характеристиці трав‘янистих видів рослин як основної біоморфи за тривалістю життєвого
циклу нами виявлено значне переважання полікарпічних видів- 350 (83,5%) над монокарпічними-69
(16,5%).
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Рис. 2. Структура біоморф флори Путильського низькогір'я за тривалістю життєвого циклу

При аналізі системи життєвих типів флори Путильського низькогір‘я за Раункієром нами
встановлено, що домінуючими клімаморфами є гемікриптофіти- 173 види (41,3%) та криптофіти- 132
(31,5%). Найменшою кількістю представлені фанерофіти- 44 (10,5%) та хамефіти- 7 видів (1,7%)
(табл.1).
Таблиця 1 Кількісна характеристика клімаморф (життєвих типів) флори Путильського
низькогір'я
Життєві
форми рослин
К-сть видів
%

Фанерофіти
44
10,5

Хамефіти
7
1,7

Гемікриптофіти
173
41,3

Криптофіти
Геофіти Гелофіти
117
15
27,9
3,6

Терофіти
63
15

Наявність значної кількості геофітів (117; 27,9%) зближує флору Путильського низькогір'я з
флорами Давнього Середземномор'я.
Для того, щоб розкрити взаємозв'язок рослин та середовища їхнього існування, виявити ступінь
пристосованості видів до найважливіших екологічних чинників, нами проведено екологічний аналіз
видів досліджуваного регіону. Встановлено, що структура гігроморф флори Путильського
низькогір‘я представлена переважаючою групою мезофітів (83,5%). На частку гігрофітів припадає
13,4%, а ксерофіти представлені всього 3,1% (рис.3).

Рис. 3. Структура гігроморф флори Путильського низькогір'я

Такий розподіл свідчить про те, що досліджуваний регіон характеризується помірним кліматом,
сприятливим для зростання більшості видів рослин. При аналізі структури геліоморф флори
Путильського низькогір‘я встановленo, що переважною більшістю представлені геліофіти- 288 видів
(68,7%), частка сциофітів складає 131 видів (31,3%) (рис.4).

Рис. 4. Структура геліоморф флори Путильського низькогір'я
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Нами також проведено класифікацію флори Путильського низькогір‘я за екоценоморфами.
Виявлено, що у флорі досліжуваного регіону переважають сільванти- 150 видів (35,7%) та пратанти141 (33,7%). Найменшою кількістю (від 1,7 до 0,2%) представлені сільвопетрофанти, степанти,
петрофанти, псамофанти та галофанти (табл. 2).
Таблиця 2.Склад екоценоморф флори Путильського низькогір'я
Екоценоморфи
Сільванти
Пратанти
Синантропофанти
Пратопалюданти
Ріпаріоаквантианти
Пратостепанти
Палюданти
Сільвопетрофанти
Степанти
Петрофанти
Псамопетрофанти
Псамофанти
Степопетрофанти
Галофанти

Кількість видів
150
141
44
18
18
13
12
7
5
4
2
3
1
1

%
35,7
33,7
10,5
4,3
4,3
3,1
2,9
1,7
1,2
1
0,5
0,7
0,2
0,2

На основі вивчення біоморфологічної структури встановлено, що спектр життєвих форм загалом
типовий для флор помірної зони.
Отже, флора Путильського низькогір‘я характеризується значною біоморфологічною і
екологічною різноманітністю, що є властивим для флори Українських Карпат в цілому.
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BIOMORPHOLOGICAL AND ECOLOGICAL ANALYSIS OF THE FLORA OCCASIONAL PUTILSKY
LOW
O.N. VANZAR, V.V. ROMANYUK
The analysis of biomorphological and ecological structure of the flora occasional Putilsky low is conducted.
Established the flora occasional Putilsky low is characterized a considerable biomorphological and ecological variety
which is peculiar for the flora of Ukrainian Carpathians.
Keywords: Putilsky low mountains, rare flora, a systematic structure, biomorphological and ecological analisis.

УДК 502. 743 (477.7)
О.А.ВОВК
Приазовський національний природний парк

ВИТІСНЕННЯ АВТОХТОННИХ ВИДІВ ССАВЦІВ
АДВЕНТИВНИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ ТЕРІОФАУНИ НА ТЕРИТОРІЇ
ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ
У зв’язку зі значною сільськогосподарською освоєністю степової зони автохтонні (аборигенні) види
степових ссавців в минулому і особливо сьогодні продовжують потерпати від антропогенного пресу. Це
призводить до скорочення видового та кількісного складу тварин цієї групи. Тенденції скорочення чисельності
степняків, в тому числі мисливських видів, в історичному плані, спонукали до збагачення їх різноманіття за
рахунок інтродукції (переселення) чужорідних видів. Також кількість чужорідних видів зросла за рахунок
імігрантів. Проте, між тутешніми та невластивими для цієї зони видами сформувалися стійкі конкуруючі
відносини, у зв’язку зі спільною кормовою базою та через те, що біотопи їх накладаються. У відносинах між
деякими конкуруючими видами ссавців одного ряду спостерігається домінування чужорідних видів.
Приазовський національний природний парк, який займає значну частину степової зони є об’єктом природно-
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заповідного фонду. Однією з його задач, є вжиття заходів з оптимізації відносин між автохтонними та
адвентивними видами теріофауни та боротьба з деякими чужорідними видами.
Ключові слова: степова зона, Приазовський національний природний парк, автохтонні ссавці, адвентивні
ссавці, інтродукція, іміграція, адаптаційні можливості, конкуренція.

Про багатство фауни ссавців на півдні України в минулому свідчать багаточисельні
палеонтологічні, археологічні і писемно-історичні дані.
У XII ст. як у південних степах, так і в центральній частині України, де ще зберігались величезні
лісові масиви, водились тури, зубри, лосі, олені, дикі коні, дикі кабани, ведмеді, вовки. В значній
кількості ще зустрічались і промислові хутрові звірі: куниці, бобри, видри, лисиці, білки тощо.
Саме в цей час зубри, що населяли степові і лісостепові райони, були витіснені на північ, у
малонаселені райони хвойних лісів. Дослідження кісткових решток зубрів, свідчать, що ці могутні
степняки, потрапивши в несприятливі умови хвойних лісів, почали дрібнішати і збереглись в кількох
екземплярах у Бєловезькій Пущі до наших днів. Це підтверджується і даними розкопок стародавнього
Гродно, які свідчать, що зубри ще в XII-XV ст. були величезних розмірів, вагою понад тонну, тоді як
вага сучасних зубрів звичайно не перевищує 500 кг (Підоплічко, 1951). Про них пишуть Матвій
Меховський (1517), М. Кромер (1555), Л. Боплан (1660). Причинами зникнення виду було пряме
винищення та низька плодючість. Про масштаби мисливської діяльності людини того часу
переконливо свідчать результати розкопок амвросіївського скупчення кісток зубрів (Донецька
область, 1935-1949 pp.), де виявлено залишки загнаних під час полювання 983 зубрів.
Викопні рештки ще одного представника Копитних – бика тура були знайдені в Запорізькій
області (Підоплічко, 1956). Про його існування в минулому свідчать такі письмові джерела, як
«Заповіт» Володимира Мономаха, «Слово о полку Ігоревім», записи Бліз-де-Віженера (1573) і Л.
Боплана (1660). Цей бик був родоначальником довгорогої сірої української худоби, однієї з
найкрупніших порід великої рогатої худоби. Є припущення, що зник він на початку ХVІІІ ст. [6].
В ХІХ столітті через розорювання степів зник представник степової фауни Гризунів України сіноставець малий (Ochotona pusilla) (В. Каратигін (1910)). В 1919 році через інтенсифікацію
сільського господарства Херсонської та інших областей зник останній екземпляр тарпана в дикій
природі.
На початку ХХ століття в степах України майже цілком були винищені лосі, козулі. Одним з
основних чинників скорочення видового та кількісного складу ссавців цієї зони був антропогенний
фактор. Суть його полягає у трансформації ландшафтів, яка призводить до того, що ссавці цієї зони,
особливо аборигенні, знаходяться у постійному стресовому стані. Отже, сучасна фауна автохтонних
(аборигенних) видів ссавців степової зони, зокрема на території Приазовського національного
природного парку, як об‘єкту природно-заповідного фонду, потребує детального вивчення та
охорони, без яких, деякі представники ризикують перейти до когорти видів, згаданих раніше.
До корінних степових ссавців Приазовського національного природного парку фахівці відносять
24 види: білозубка мала (Crocidura suaveolens), мідиця звичайна (Sorex araneus), заєць-русак (Lepus
europaeus.), білочеревий їжак (Erinaceus concolor), лилик (кажан) пізний (Eptesicus serotinus), лилик
двоколірний (Vespertilio murinus), нетопир малий (звичайний) (Pipistrellus pipistrellus Schreb.), ховрах
сірий [малий] (Spermophilus pygmaeus), мишівка степова (Sicista subtilis), тушкан великий (Allactaga
jaculus), пацюк сірий (Rattus norvegicus), миша хатня (Mus musculus), миша курганцева (Mus
spicilegus), миша мала лісова (Sylvaemus uralensis), миша степова (Sylvaemus arianus), сліпак
звичайний (Spalax microphtalmus), сліпачок звичайний (Ellobius talpinus), хом‘ячок сірий (Cricetulus
migratorius), нориця східноєвропейська (Microtus levis), вовк сірий (Саnis lupus), лисиця (Vulpes
vulpes), ласка (Mustela nivalis), тхір степовий (Mustela eversmanni), дельфін азовка (Phocoena
phocoena).
Одним з представників рідкісної аборигенної фауни парку є тхір степовий, до недавнього дуже
поширений вид, упродовж останньої третини ХХ ст. зник у багатьох місцях бувалого існування. Його
конкурентом в природі є адвентивний вид парку - тхір лісовий. Степовий тхір зберігся на незначних
територіях, зокрема, це степи Приазов‘я, (пасовища, цілинні землі) поблизу узбережжя морів (до 40
км від акваторії). В часи масового розорювання цілини чисельність його почала різко падати.
Ще більш низьку чисельність мають європейська норка та перев‘язка (Vormella peregusna).
Остання зникла з території парку і є взагалі малодослідженим типово степовим видом. Зустрічі її
відмічалися спеціалістами дуже рідко в Приазов‘ї та на Донбасі. Одна з таких знахідок була відмічена
в Мелітопольському районі в 50-х рр. (Волох, 1986). Різке скорочення чисельності перев‘язки
почалося ще в кінці ХІХ ст. під час інтенсивного освоєння степів. Своєю екологією вона тісно
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пов‘язана зі сліпаками (Spalax), в чиїх норах вона знаходить укриття і добуває їжу. Тому повсюдне
вимирання сліпаків після розорювання степів - одна з причин зникнення перев‘язки
Чисельність дельфіна азовки складає менше 10000 тварин. Достовірних відомостей про сучасну
чисельність азовки не має ніхто. Причини різкого скорочення чисельності: загибель внаслідок
браконьєрського рибного лову, в рибальських сітях і від забруднення моря [4].
Скорочення чисельності аборигенних видів, в тому числі і мисливських, послужило причиною для
проведення заходів зі збагачення видового різноманіття тварин в регіоні. З цією метою була
проведена інтродукція деяких видів (переселення видів на нові для них території за участі людини).
Одним з інтродукованих видів є вивірка звичайна (Sciurus vulgaris). З 40-х рр. почали розселяти
вивірку в парках всіх природних зон України, крім Криму, чисельність якої в Приазовському НПП
достатньо висока.
Північноамериканський гризун - ондатра (Ondatra zibethiсa) в Україну була завезена з Курганської
області. Інтродукована ще в 40-х рр. до 90-х рр. заселила майже всі приазовські водойми. Певний
вплив на освоєння видом регіону мали приватні спроби інтродукції тварин на початку 80-х рр. на р.
Солоній (Якимівський р-н). Нащадки цих тварин, вже в кінці 80-х р. зустрічалися на рр. Великому та
Малому Утлюках. Окремі тварини під час розселення були помічені у Азовському морі і у
Молочному лимані. Висока плодючість ондатри та її здатність до подолання географічних перепон
поставили її на перше місце серед мисливських ссавців за швидкістю освоєння біотопів і
формуванню ареалу (Волох, 2001). .
Акліматизацію виходця з Азії собаки єнотоподібного (Nyctereutes procionoides) на півдні України,
почали в гирлі Дніпра в 30-і рр. До того ж, з 1930 року, почалося вирощування єнотоподібних собак в
колгоспах Запорізької заради хутра. У перші дні війни 1941 року, всі тварини були звільнені, що
відіграло важливу роль у формуванні української частини ареалу. До 1949 р. єнотоподібний собака
досяг узбережжя Азовського моря (Роженко І VOLOCH, 1998) і на сьогодні успішно адаптувався до
умов південного українського степу та складає конкуренцію лисиці.
Ще один інтродукований вид з ряду Хижі - норка американська (Mustela vison) вперше у Європу
була завезена на початку ХХ ст. Вона поводить себе доволі агресивно по відношенню до
європейської. Представники європейського виду також виявилися малостійкими до хвороб, які були
завезені з американською. Одна з зустрічей норки європейської на території ПНПП була у 60-і роки в
Бердянському р-ні. В Україні безпосередня інтродукція американської норки ніколи не проводилася.
Вона з`явилася тут в 50-х рр. після розведення у звірогоспі Херсонської області, але особливого
розвитку розведення цього цінного хутрового ссавця набуло у 70-х роках. Велика кількість втікачів
сприяла формуванню нового осередку виду. Місця перебування, екологія і зовнішній вигляд обох
норок характеризуються такою подібністю, що визначити видову належність їх у польових умовах
беруться лише окремі фахівці [1].
З ряду Ратичні на території парку було інтродуковано 4 види: олень шляхетний (Cervus elaphus),
кабан дикий (Sus scrofa), козуля європейська (Capreolus capreolus) та лань (Cervus dama).
Батьківщина лані – Азія. У середні віки лань була привезена до Центральної Європи. Спочатку її
тримали в загонах, а потім успішно виселяли в дику природу.
Чисельність оленя шляхетного, незважаючи на розпочате у 1982 р. полювання, у 1983 р. в
ландшафтному заказнику ―Коса Обитічна‖ на площі 1700 га складала 138 голів, а в 1988 р. – 186
(максимум). За традиційними уявленнями, основними біотопами оленів є ліси, але представники
асканійської форми здатні мешкати за дуже низької лісистості, використовуючи виключно
агроценози, що сприяло їх успішному розселенню в ХХ ст.
Кабан дикий (Sus scrofa) є досить поширеним видом. Після переселення тварин до
Дніпропетровської області у 60-х рр, простір між осередками поширення був заповнений. Таким
чином, кабан з‘явився і на території Запорізької області. Низька чисельність вовка, в певній мірі,
сприяла швидкому розселенню [7].
Козуля європейська (Capreolus capreolus) до 60-х рр. освоїла основні біотопи південного сходу
України до азовського узбережжя в напрямку Кривої коси. В 50-і рр. відбулося переселення тварин в
Запорізьку та інші області, після чого козулі з‘явились в деяких штучних лісах Приазов‘я
(Алтагирське, Старобердянське лісництво) (Авєрін та ін., 1979). Після заборони полювання на
Копитних, яка була встановлена в 1945 р., чисельність козулі почала різко зростати.
Одним з чинників поширення вищезазначених видів на території Приазовського НПП є людський
чинник, наступні ж види дісталися цих місць самостійно (імігранти) і склали достойну конкуренцію
деяким аборигенним та адвентивним (чужорідним) видам.
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Імігрантами на території парку вважаються представники з 3 рядів: Рукокрилі (кажани) – 5 видів
(вухань австрійський (Plecotus austriacus), вечірниця руда (Nyctalus noctula), вечірниця велетенська
(Nyctalus lasiopterus), вечірниця мала (Nyctalus leisleri), нетопир-Куля (білосмугий) (Pipistrellus
kuhlii)), Хижі - 5 (куниця кам‘яна (Martes foina), борсук європейський (Meles meles), шакал звичайний
(Canis aureus), тхір лісовий (Mustela putorius), видра річкова (Lutra lutra) та Парнокопитні – 1 лось
європейський (Alcealces).
Кажани є типовими мешканцями широколистяних лісів та печер. В парку Рукокрилі знаходять
притулок в старих будівлях та лісонасадженнях. Нетопир-Куля є найбільш поширеним видом. З 80-х рр.
нашого століття спостерігається інтенсивне проникнення нетопира-Куля в приморські райони
степової зони. До цього часу для фауни України вид був відомий лише за кількома знахідками
(Нікольський, 1891; Браунер, 1912). Розселився цей вид з Закавказзя і повністю освоїв всі населені
пункти азовського узбережжя, в тому числі споруди баз відпочинку у приморській смузі [2].
З ряду Хижі (Собакоподібні) найбільш чисельними імігрантами є куниця кам‘яна, борсук
європейський та шакал звичайний, який з‘явився відносно нещодавно. В 90-х рр. він проник з Румунії
в Україну, на сході - через Кавказ. Дуже скоро цей вид займає західне узбережжя Азовського моря
(озеро Сиваш) протягом 2000-х рр. Вовк став серйозним конкурентом шакала і навіть його ворогом,
який відганяє останніх з окремих ділянок (GЕPTNER і співавт. 1967). Тим не менше, поширення
шакала припало на час збільшенням числа вовків і з формуванням нових популяцій його на півдні
Україні [5].
Куниця кам‘яна (Martes foina) поширена на степових ділянках, а борсук європейський (Meles
meles) (виходець зі Сходу) в якості біотопу віддає перевагу лісовим насадженням і створює серйозну
конкуренцію лисиці.
Більш рідкісними імігрантами з Собакоподібних виступають тхір лісовий - мешканець лісових
насаджень, агроценозів, населених пунктів, чисельність якого скорочується через зменшення
кормової бази, та видра річкова, яка наприкінці ХХ ст. освоїла багато степових річок і з`явилася
неподалік від морського узбережжя. Тривалий час деінде вона зустрічалась у Карпатах та у
небагатьох степових річках. Після 1990 р. ситуація змінилася кардинально і видра з‘явилася там, де
вона взагалі не була відома людям - степові райони Лівобережжя між р. Самарою та Азовським
морем.
Дуже швидко формуєтьтся ареал видри у Приазов`ї, де тварини ще в 90-х роках ХХ ст. з`явилися
на Приазовській височині і потрапили у витоки річок. Сліди видри були знайдені на р. Молочній
(Токмацький р-н, с. Долина), а пізніше (з 1988 р.) - на притоках р. Вовчої. Унікальною знахідкою
можна вважати зустріч 13 грудня 2002 р. самця видри на льоду р. Великий Утлюк у Якимівському рні. Зокрема на території Запорізької області у 2002 р. за підрахунками мешкало біля 300 особин видри
[3].
З ряду Копитні (Ратичні) імігрантами парку є лось європейський, проникнення якого упродовж 70х років ХХ ст. в степові райони Східної Європи призвело до формування тут стійкої популяції.
Внаслідок нераціональної експлуатації ресурсів, яку розпочато у 1964 р., та браконьєрства, лось був
знищений у більшості місць; нині у межах степової зони можна зустріти лише декілька десятків
лосів.
Підсумовуючи вищезазначене варто відмітити, що чисельність автохтонних видів на території
парку майже дорівнює чисельності чужорідних (19), які досить успішно пристосувалися до тутешніх
природних умов. Швидке розселення адвентивних ссавців пояснюється їх високою плодючістю та
адаптаційною можливістю. Ці можливості проявляються в пластичності по відношенню до кормової
бази, можливості жити поруч з людиною (синантропні види), стійкості до фактору занепокоєння,
хвороб. Стосовно автохтонних видів можна констатувати, що у трансформованій степовій зоні
збереглося дуже небагато оптимальних біотопів найбільш цінними з яких є заплави річок, зарості у
балках, штучні ліси, лісосмуги та ін. місця. Отже, Приазовський національний природний парк, який
знаходиться в межах степової зони, покликаний охороняти рідкісні види ссавців, в тому числі і
збереження цілинних ділянок від сільськогосподарського освоєння, як місць поширення охоронних
представників теріофауни.
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DISPLACEMENT AUTOCHTHONOUS SPECIES OF MAMMALSMAMMAL ALIEN
REPRESENTATIVES ON THE TERRITORY THE SOUTHEASTERN PART OF THE STEPPE ZONE
UKRAINE
O. VOVK
Autochthonous (native) species of steppe mammals in the past and especially today continue to suffer from
anthropogenic pressure due to the significant agricultural use of steppe zone. This leads to a reduction of species
structure and quantity of animals in this group. The declining tendencies of the stepnyaks’ quantity including hunting
species, in historical terms results in the enrichment of their diversity by introduction (migration) of extraneous species.
Also the number of extraneous species is increased by immigrants. However, stable competitive relations are formed
between local and untypical species of this zone due to that common forage reserve and due to the overlapping of their
biotopes. Quantative dominance of the extraneous mammals in the most part of relations inside the similar order is
observed.
Therefore, a particularly important role in this situation plays Priazovsky National Park as the nature protecting
object. One of the aims of Park is an optimization of the relationship between autochthonous and extraneous species.
Keywords: steppe zone, Pryazovsky National Park, autochthonous mammals, adventive mammls, introduction,
immigration, adaptive posibilities, competition.
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ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ГРИБІВ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА
―ҐОРҐАНИ‖
Під час першого мікологічного дослідження природного заповідника ―Ґорґани‖ зареєстровано 342 види
грибів, з них до відділу Ascomycota належить 124 види (Dothideomycetes – 12, Eurotiomycetes – 3, Leotiomycetes –
48, Pezizomycetes – 3, Sordariomycetes – 56, 2 – incertae sedis), а до відділу Basidiomycota – 218 видів
(Agaricomycetes – 175, Pucciniomycetes – 41, Tremellomycetes – 2). Понад 90 видів є рідкісними в Україні, з них 31
– нові для території держави.
Ключові слова: гриби, Ascomycota, Basidiomycota, видовий склад, заповідник, Карпати, Україна

Одним з найважливіших завдань об‘єктів природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ) України,
зокрема природних заповідників, є збереження біорізноманітності (на всіх її рівнях організації), що
історично склалася у відповідних регіонах держави. Звичайно, першим кроком для вирішення цього
завдання є інвентаризація видового складу всіх живих організмів, що розвиваються на території
заповідника, – незалежно від їх таксономічного положення, созологічного статусу, ценотичної ролі
чи якихось інших властивостей. Однак повна інвентаризація за відносно короткі терміни часу на
практиці є нездійсненною з ряду причин. Головна з них – відсутність необхідних фахівців не тільки в
штаті заповідника, а й навіть у державі. Таким чином, інвентаризація розтягується в часі і
здійснюється поетапно з залученням спеціалістів інших закладів, зокрема науково-дослідних
інститутів НАН України. Проте таких фахівців також не вистачає, щоб забезпечити інвентаризаційні
потреби всіх об‘єктів ПЗФ України. Сказане значною мірою стосується інвентаризації грибів –
екологічно надзвичайно важливої групи організмів, які беруть значну участь у підтриманні
гомеостазу в природних екосистемах. Мікологів – фахівців, що вивчають гриби, – у державі
надзвичайно мало. До того ж, специфіка об‘єкта, як і в ентомології, зумовлює значну спеціалізацію за
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великими таксонами грибів. Отже, більш чи менш повну інвентаризацію можуть здійснювати лише
мікологічні комплексні експедиційні колективи. Однак і при цьому значна частина груп грибів
лишається поза увагою. Сказане завжди повинні мати на увазі керівники об‘єктів ПЗФ при
плануванні мікологічного обстеження.
На наш погляд, прикладом досить вдалого початку інвентаризації грибів може бути Природний
заповідник ―Ґорґани‖, де наприкінці серпня – на початку вересня 2010 р. за значного сприяння
адміністрації заповідника працювала група мікологів, які є авторами даного повідомлення. При
цьому сумчасті гриби досліджували В.П. Гайова і В.П. Гелюта, іржасті – Ю.Я. Тихоненко, базидієві
макроміцети – В.П. Гелюта та В.Б. Маланюк.
Хоча мікологічні дослідження в Українських Карпатах мають понад столітню історію, гриби
заповідника ―Ґорґани‖ до останнього часу залишалися зовсім невивченими, що викликає певне
здивування, оскільки ця заповідна територія є надзвичайно цікавою за багатьма показниками.
Заповідник організовано порівняно недавно, в 1996 р., в басейні р. Бистриці Надвірнянської на
загальній площі 5344,2 га. Він розташований на висотах від 710 до 1754 м н.р.м. і охоплює три
висотні рослинні пояси: широколистяних лісів, хвойних лісів та субальпійський. Ліси займають 86%
площі, понад 11% припадає на кам‘яні розсипи. Серед лісових формацій абсолютно переважають
ялинові ліси (Piceeta abietis), а вільхові, букові, ялицеві і соснові (Alneta incanae, Fageta sylvaticae,
Abieta albae, Pineta sylvestris, Pineta cembrae та Pineta mugi) представлені лише фрагментарно. Флора
судинних рослин заповідника налічує 451 вид 266 родів з 79 родин. 30 видів занесені до ―Червоної
книги України‖ (Клімук та ін., 2006). Звичайно, при значній різноманітності біотопів та таких багатих
флористичних показниках слід очікувати і великої видової різноманітності грибів. Якщо виходити
навіть з відомого мінімального співвідношення видів рослин і грибів (1 : 4), то останніх на території
заповідника ―Ґорґани‖ має бути щонайменше 1800 видів.
Як уже згадувалося, заповідник обстежували наприкінці літа – на початку осені 2010 р. (з 24
серпня по 2 вересня). При цьому інвентаризаційні роботи велися лише на території Ґорґанського
відділення та його найближчих околиць. У результаті проведеного обстеження знайдено 342 види
грибів з різних систематичних груп, що належать до відділів Ascomycota та Basidiomycota. Крім того,
відмічено сім видів грибоподібних організмів з царств Protozoa і Chromista. 31 вид грибів є новими,
60 – рідкісними для України. Три з виявлених видів, Lactarius lignyotus Fr., Leucoagaricus nympharum
(Kalchbr.) Bon та Russula turci Bres., занесені до ―Червоної книги України‖ (2009). Частково відомості
про деякі групи грибів заповідника (насамперед сумчасті та іржасті) були опубліковані нами дещо
раніше (Тихоненко, Гелюта, 2011; Hayova, 2011; Tykhonenko, 2011).
За результатами здійсненого мікологічного обстеження на даний час відділ Ascomycota (сумчасті
гриби) у заповіднику ―Ґорґани‖ представлений 124 видами з 70 родів, що належать до 24 родин, 14
порядків, 4 класів цього відділу або мають невизначене таксономічне положення в його межах.
Найбільше виявлено представників класів Sordariomycetes – 56 і Leotiomycetes – 48 видів, до класу
Dothideomycetes належать 12 видів, Eurotiomycetes та Pezizomycetes – по 3 і Ascomycota genera incertae
sedis – 2 види. З-поміж порядків найбільшими були Diaporthales (40 видів), Erysiphales (32), Xylariales
(22) та Rhytismatales (8 видів). Сумчасті гриби, крім порядку Erysiphales, представлені переважно
сапротрофними чи гемібіотрофними видами. Понад дві їх третини (72 види) – телеоморфні, решта є
анаморфними. Крім того, 15 видів плеоморфних грибів знайдені в обох стадіях розвитку.
Зареєстровані нами представники відділу Ascomycota приурочені переважно до деревних субстратів.
Хоча більшість із виявлених видів сумчастих грибів є досить звичайними та поширеними і в
інших регіонах України, проте є й нові для України та такі, що трапляються тут зрідка чи були
зареєстровані з обмеженої кількості місцезнаходжень. Новими виявилися Actinocladium rhodosporum
Ehrenb., Anisogramma virgultorum (Fr.) Theiss., Anthostoma amoenum (Nitschke) Sacc., Bactrodesmium
betulicola M.B. Ellis, Diaporthe larseniana Munk, Eupropolella vaccinii (Rehm) Höhn., Herpotrichia
macrotricha (Berk. et Broome) Sacc., Massaria aucupariae Voglmayr et Jaklitsch, Monodictys paradoxa
(Corda) S. Hughes і Taeniolella alta (Ehrenb.) S. Hughes. Їхні детальні описи, живильні рослини та
оригінальні ілюстрації опубліковані окремо (Hayova, 2011). До рідкісних належать Stenocybe pullatula
(Ach.) Stein, Durella connivens (Fr.) Rehm, Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf, Colpoma juniperi (P. Karst.
ex P. Karst.) Dennis, C. crispum (Pers.) Sacc., Coccomyces leptideus (Fr.) B. Erikss., Nitschkia confertula
(Schwein.) Nannf. та ін. Із названих видів єдиний біотрофний вид, Colpoma juniperi, зібраний на живих
гілках Juniperus sibirica Burgsd., виявився ураженим мікотрофним гіперпаразитом, що належить до
базидіоміцетів, – Tremella karstenii Hauerslev. Дана знахідка є другою в Україні, причому обидва
локалітети цього гриба знаходяться в регіоні Українських Карпат. Цікавими виявилися й інші
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мікофільні гриби, зокрема два види роду Nitschkia G.H. Otth ex P. Karst на стромах Annulohypoxylon
multiforme (Fr.) Y.M. Ju, J.D. Rogers et H.M. Hsieh та Cosmospora purtonii (Grev.) Rossman et Samuels
на стромах анаморф Valsa abietis Nitschke. Деякі види є рідкісними в Європі, наприклад, Camarops
tubulina (Alb. et Schwein.) Shear (порядок Boliniales), зібраний нами в заповіднику на повалених
стовбурах Picea abies (L.) H. Karst. В Україні цей гриб був знайдений вперше А. Пілатом (Pilát, 1940)
на території теперішньої Закарпатської обл. Удруге він був зареєстрований у тому ж регіоні (поблизу
м. Рахів) на гниючому стовбурі Abies alba Mill. (Holec, 2005). Отже, дана знахідка є третьою в
Україні. Camarops tubulina входить до червоних списків грибів шести європейських країн (Данії,
Німеччини, Польщі, Словаччини, Чехії та Швеції) як уразливий вид чи такий, що перебуває під
загрозою зникнення і потребує охорони. Цей гриб вважається біоіндикатором природних лісових
екосистем в Європі (Holec, 2005). До видів, що трапляються зрідка в Європі, належать і деякі з
тих, що були знайдені нами в заповіднику вперше в Україні, зокрема, Anthostoma amoenum,
Diaporthe larseniana, Eupropolella vaccinii і Massaria aucupariae, відомі з декількох країн Європи в
обмеженій кількості місцезнаходжень.
Серед борошнисторосяних грибів, які є виключно облігатними паразитами квіткових рослин,
переважали представники родів Erysiphe s.l. (14 видів), Podosphaera s.l. (8) та Golovinomyces (U.
Braun) Heluta (6 видів). Роди Blumeria Golovin ex Speer, Neoerysiphe U. Braun, Phyllactinia Lév. та
Sawadaea Miyabe налічували лише по одному виду. Такий розподіл видів за родами значною мірою
відповідає загальноукраїнському, при дещо збільшеній частці видів роду Podosphaera s.l. Зазначимо,
що на дослідженій території борошнисторосяних грибів виявлено на 9 видів більше, ніж у схожому за
умовами Карпатському біосферному заповіднику. Серед зібраних матеріалів відносно рідкісними в
Україні є Erysiphe baeumleri (Magnus) U. Braun et S. Takam., E. cruchetiana S. Blumer, E.
(Microspshaera) divaricata (Wallr.) Link, E. hyperici (Wallr.) S. Blumer, E. urticae (Wallr.) S. Blumer,
Golovinomyces simplex (V.P. Heluta) V.P. Heluta, Podosphaera (Sphaerotheca) balsaminae (Wallr.) U.
Braun et S. Takam., P. myrtillina Kunze та P. (S.) spiraeae (Sawada) U. Braun et S. Takam. Два види є
рідкісними. Це E. (M.) magnusii (S. Blumer) U. Braun et S. Takam. та E. (M.) viburni Duby. Перший з
них розвивається на видах роду Lonicera L. і до цього часу в Україні наводився на L. nigra L. лише з
смт. Ворохта Івано-Франківської обл. (Марченко, 1963, 1974). Другий паразитує переважно на
Viburnum opulus L. і знайдений в Україні лише десять разів на Західному та Центральному Поліссі, в
Карпатських лісах, Лівобережному і Правобережному Лісостепу та в Старобільському злаковолучному Степу (Гелюта, 1989). Деякі з видів зібрані на нових в Україні рослинах-живителях. Так,
борошнисторосяні гриби раніше тут не наводилися на Poa compressa L., Caltha laeta Schott, Nyman et
Kotschy, Hypericum maculatum Crantz, Homogyne alpina (L.) Cass., Senecio ovatus (P. Gaertn., B. Mey. et
Scherb.) Willd., Prenanthes purpurea L. та Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm.
На сьогодні для заповідника ―Ґорґани‖ відомо 41 вид 13 родів іржастих грибів. Переважають
представники роду Puccinia Pers. (19 видів). Роди Melampsora Castagne, Phragmidium Link та
Uromyces (Link) Unger налічують по 4 види, Melampsoridium Kleb. – два, а Coleosporium Lév.,
Kuehneola Magnus, Triphragmium Link, Gymnosporangium R. Hedw. ex DC., Naohidemyces S. Sato,
Katsuya et Y. Hirats., Pucciniastrum G.H. Otth, Uredinopsis Magnus та Tranzschelia Arthur – по одному
виду. Зазначимо, що родове багатство іржастих грибів заповідника є відносно високим і не
поступається такому для всіх разом узятих заповідників та національних природних парків
Лівобережної України, де зареєстровано також 13 родів даної групи (Дудка та ін., 2009). Привертає
увагу досить низька частка видів роду Uromyces (10%), тоді як у степових регіонах України та Криму
вона сягає 25%.
Переважна більшість видів відзначені в урединіальній і теліальній стадіях, лише чотири види
(Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern, Puccinia dioicae Magnus, P. poarum E. Nielsen та P.
punctiformis (F. Strauss) Röhl.) розвивали спермогонії та еції, що є цілком закономірним, оскільки
польові роботи проводилися наприкінці літа. Крім того, у G. cornutum, як і в інших представників
цього роду, на відміну від більшості іржастих грибів, спермогонії та еції в нормі з‘являються не
навесні, а в другій половині вегетаційного сезону.
Цікавими є знахідки двох рідкісних для України видів – Uredinopsis filicina (Niessl) Magnus та
Kuehneola uredinis (Link) Arthur, які не реєструвалися тут уже понад 90 років. Перший із них розвиває
урединії і телії винятково на папороті Phegopteris connectilis (Michx.) Watt і відомий з Карпат
(Wróblewski, 1913, 1915, 1916; Petrak, 1925). Цікавою особливістю цього виду є наявність у циклі
розвитку двох типів урединіоспор: первинних тонкостінних, на верхівці з довгим, часто злегка
зігнутим вістрям, які виходять з урединію з‘єднаними у довгі білі завитки, та товстостінних
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вторинних з добре помітними проростковими порами. Він поширений у Північній Європі, на гірських
масивах Центральної Європи та в Східній Азії (Далекий Схід Росії, Японія, Корея і Китай). Kuehneola
uredinis паразитує на ожинах з підроду Rubus L., відзначений у Карпатах (Wróblewski, 1913) та на
Розточчі (Wróblewski, 1922). Його загальний ареал охоплює Європу, Азію і Північну Америку, гриб
занесений також у Південну Африку, Аргентину, Австралію та Нову Зеландію.
Ще два види, Melampsoridium hiratsukanum S. Ito ex Hirats. f. та Uromyces junci Tul. et C. Tul., поки
що відомі в Україні лише із заповідника ―Ґорґани‖. Перший із них було виявлено на Alnus incana (L.)
Moench, а другий – на адвентивному північноамериканському Juncus tenuis Willd., який останнім
часом дуже поширився по всій території України. Описи та ілюстрації цих видів наведені в наших
попередніх публікаціях (Тихоненко, Гелюта, 2011; Tykhonenko, 2011).
Досить багато представлені в заповіднику макроскопічні гриби (макроміцети) з відділу
Basidiomycota. Не зважаючи на досить несприятливі для їх розвитку погодні умови, що склалися на
момент обстеження масиву, нам вдалося зареєструвати 176 їх видів. Вони належали до 80 родів з 40
родин та 12 порядків. Найбільше видів налічували порядки Agaricales (72 представники), Russulales
(46), Boletales (20) та Polyporales (19 видів). Зазначимо, що серед знайдених макроміцетів було досить
багато рідкісних (понад 60 видів), у тому числі й нових для України. Новими виявилися Amanita
battarrae (Boud.) Bon, Cortinarius camphoratus (Fr.) Fr., Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk,
Hygrocybe helobia (Arnolds) Bon, Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr., Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm.,
Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.) P. Karst., Laccaria montana Singer, Lactarius deterrimus Gröger,
Lactarius picinus Fr., Leccinum variicolor Watling, Mycena viridimarginata P. Karst., Ramaria flavescens
(Schaeff.) R.H. Petersen, Russula amoenicolor Romagn., R. aquosa Leclair, R. illota Romagn., R. rhodopus
Zvára, R. velenovskyi Melzer et Zvára та Tremella karstenii Hauerslev.
Як бачимо з викладеного вище, мікобіота заповідника ―Ґорґани‖ є багатою і досить своєрідною. З
огляду на те, що плодоношення різних видів грибів може виявлятися в короткі терміни і не щорічно,
потрібно продовжувати обстеження території заповідника з метою подальшої їх інвентаризації, у
тому числі й грибоподібних організмів.
Автори висловлюють щиру вдячність адміністрації Природного заповідника ―Ґорґани‖ за
підтримку даного дослідження, а також молодшому науковому співробітнику заповідника О.М.
Слободян та інженеру Я.М. Дзебчуку, які були провідниками під час трьох найбільших екскурсій.
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FIRST RESULTS ON THE INVENTORY OF FUNGI IN THE GORGANY NATURE RESERVE.
V.P.HELUTA, V.P.HAYOVA, Yu.Ya.TYKHONENKO, V.B. MALANIUK.
A total of 342 species were recorded during the first mycological study in the Gorgany Nature Reserve (west
Ukraine) in late August – early September 2010: Ascomycota – 124 species (Dothideomycetes – 12, Eurotiomycetes – 3,
Leotiomycetes – 48, Pezizomycetes – 3, Sordariomycetes – 56, 2 – incertae sedis), Basidiomycota – 218 species
(Agaricomycetes – 175, Pucciniomycetes – 41 and Tremellomycetes – 2). Over 90 species of fungi found to be rare in
Ukraine including 31 species reported in the country for the first time.
Key words: fungi, Ascomycota, Basidiomycota, species composition, nature reserve, Carpathians, Ukraine
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Ю.М. ГЕРЯК, І.Л. СТЕФУРАК
Львівське відділення Українського ентомологічного товариства
Національний природний парк "Гуцульщина"

НОКТУОЇДНІ ЛУСКОКРИЛІ (LEPIDOPTERA: NOCTUOIDEA) НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ "ГУЦУЛЬЩИНА"
Проведено загальний огляд фауни Noctuoidea Національного природного парку "Гуцульщина", де
зареєстровано 270 видів із 4 родин. Проаналізовано поширення видів надродини Noctuoidea у досліджуваних
масивах парку.
Ключові слова: лускокрилі, Noctuoidea, Національний природний парк "Гуцульщина", поширення.

Лускокрилі (Lepidoptera) є однією з таксономічно найбагатших груп комах, що налічує приблизно
150 000 видів. При тому, надродина Noctuoidea, за кількістю видів, займає провідне місце у
макролепідоптерофауні, як Палеарктики загалом, так і України, зокрема. В тому числі й Українських
Карпат, звідки, на сьогодні, відомо 558 видів із 38 підродин і 4 родин [4]. Разом з тим,
ноктуоїдофауна різних районів Українських Карпат вивчена дуже нерівномірно. На території
Передкарпаття та Покутсько-Буковинських Карпат, у різний час проводили дослідження досить
багато ентомологів [1-3, 5, 8, 9, 11-13 та ін.]. Проте, власне, на території, що зараз входить до складу
НПП ―Гуцульщина‖, до початку наших досліджень, вивчення лепідоптерофауни носило дуже
фрагментарний характер. За літературними даними, з різних околиць парку відомі 38 видів
Noctuoidea. Зокрема, з околиць м. Косів вказані: Shargacucullia prenanthis (Boisduval, 1840) [12] та
Eucarta amethystina (Hübner, [1803]) (Noctuidae) [12, 13]; на г. Михалків Верх біля м. Косів знайдені:
Eublemma purpurina (Denis & Schiffermüller, 1775) та Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) (Erebidae) [2, 3];
в околицях смт. Кути зареєстровані: Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) (Erebidae), Polymixis
flavicincta ([Denis & Schiffermüller], 1775) [11], Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850), Dypterygia
scabriuscula (Linnaeus, 1758), Hoplodrina ambigua ([Denis & Schiffermüller], 1775), Apamea monoglypha
(Hufnagel, 1766), Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758), Amphipoea fucosa (Freyer, 1830), Archanara
sparganii (Esper, [1790]), Luperina testacea ([Denis & Schiffermüller], 1775), Lacanobia contigua ([Denis
& Schiffermüller], 1775), L. thalassina (Hufnagel, 1766), Mythimna conigera ([Denis & Schiffermüller],
1775), M. pallens (Linnaeus, 1758), M. ferrago (Fabricius, 1787), M. albipuncta ([Denis & Schiffermüller],
1775) (Noctuidae) [5]; в ок. с. Пістинь виявлені: Schrankia taenialis (Hübner, [1809]), Catocala electa
(Vieweg, 1790) (Erebidae), Amphipyra perflua (Fabricius, 1787) та Archanara sparganii (Noctuidae) [12]; в
ур. Сокільське біля с. Тюдів знайдений Euplagia quadripunctaria [12]; в околицях с. Розтоки виявлені:
Catocala electa [3] і Mormo maura (Linnaeus, 1758) (Noctuidae) [1], а на г. Трепіт, поблизу с. Розтоки
також: Lygephila viciae (Hübner, [1822]) (Erebidae), Autographa pulchrina (Haworth, 1809), Protodeltote
pygarga (Hufnagel, 1766), Eucarta amethystina, Elaphria venustula (Hübner, 1790), Hoplodrina
octogenaria (Goeze, 1781), Rusina ferruginea (Esper, [1785]), Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766),
Apamea monoglypha, Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761), Sideridis reticulata (Goeze, 1781),
Mythimna turca (Linnaeus, 1761), Lasionycta imbecilla (Fabricius, 1794), Agrotis clavis (Hufnagel, 1766),
Anaplectoides prasina ([Denis & Schiffermüller], 1775) та Eugraphe sigma ([Denis & Schiffermuller ],
1775) (Noctuidae) [5].
Протягом вегетаційного періоду 2009-го року на території Національного природного парку
―Гуцульщина‖, нами проводились дослідження лепідоптерофауни. Основну увагу приділяли
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вивченню надродини совкових (Noctuoidea). Попутно, також досліджувались й інші групи
лускокрилих, зокрема, представники надродин: Hepialoidea, Zygaenoidea, Cossoidea, Drepanoidea,
Lasiocampoidea та Bombycoidea.
Збір матеріалу проводили за стандартними, для даної групи комах, методиками [10]. Зважаючи на
переважно нічну активність імаго досліджуваних об‘єктів, основним і найефективнішим був метод
приваблювання до штучних джерел світла (збір на освітлений екран та світлопастки). На території
Косівського (ок. с. Пістинь та с. Соколівка) та Старокутського (ок. с. Старі Кути) ПНДВ було
встановлено стаціонарні світлопастки, що працювали щоночі протягом усього вегетаційного періоду
і, за допомогою яких, була зібрана основна частина матеріалу. Крім того, під час денних екскурсій,
застосовували збір сачком активних вдень та пошуки сплячих імаго, а також збір передімагінальних
стадій з наступним виведенням у лабораторних умовах. Разом з тим, впродовж досліджень, постійно
велись візуальні спостереження над лепідоптерофауною. Також, були використані матеріали зборів
на світло в ок. с. Шешори (04-06.09.2008) та с. Яблунів (14.08.2010), люб‘язно надані Ю. В.
Канарським та О. В. Андріановим, за що висловлюємо їм щиру подяку.
У період досліджень, на території НПП ―Гуцульщина‖, виявлено 310 видів із 14 родин і 7
надродин ряду Lepidoptera, в тому числі, 264 види із 4 родин, надродини Noctuoidea (Таблиця 1). Ще
6 видів Noctuoidea відомі з території національного парку за літературними даними [1, 5, 11, 12].
Таблиця 1. Репрезентативність досліджуваних родин Lepidoptera НПП “Гуцульщина”
Надродина
Hepialoidea
Zygaenoidea
----Cossoidea
Drepanoidea
----Lasiocampoidea

Родина
Hepialidae
Limacodidae
Zygaenidae
Cossidae
Thyatiridae
Drepanidae
Lasiocampidae

Види
2
1
4
3
8
7
9

Надродина
Bombycoidea
--------Noctuoidea
-------------

Родина
Endromididae
Saturniidae
Sphingidae
Notodontidae
Nolidae
Erebidae
Noctuidae

Види
1
1
10
31
5
55
173

Серед виявлених на території НПП ―Гуцульщина‖ видів надродини Noctuoidea, широко
розповсюдженими та відносно звичайними, у період досліджень, були: Drymonia dodonaea ([Denis &
Schiffermüller], 1775), Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1758), N. ziczac (Linnaeus, 1758), Pheosia
tremula (Clerck, 1759), P. gnoma (Fabricius, 1776), Pterostoma palpina (Clerck, 1759), Ptilodon capucina
(Linnaeus, 1758), Phalera bucephala (Linnaeus, 1758), Clostera pigra (Hufnagel, 1766) (Notodontidae),
Meganola albula ([Denis & Schiffermüller], 1775), Pseudoips prasinanus (Linnaeus, 1758), Earias clorana
(Linnaeus, 1761) (Nolidae), Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758), Rivula sericealis (Scopoli, 1763),
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758), Euproctis similis (Fuessly, 1775), Porthetria dispar (Linnaeus,
1758), Lymantria monacha (Linnaeus, 1758), Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758), Spilosoma lubricipeda
(Linnaeus, 1758), S. lutea (Hufnagel, 1766), Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758), Diacrisia sannio
(Linnaeus, 1758), Arctia caja (Linnaeus, 1758), Miltochrista miniata (Forster, 1771), Lithosia quadra
(Linnaeus, 1758), Eilema depressa (Esper, [1787]), E. lurideola (Zincken, 1817), E. complana (Linnaeus,
1758), E. sororcula (Hufnagel, 1766), Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782), H. grisealis ([Denis &
Schiffermüller], 1775), Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758), P. strigilata (Linnaeus, 1758), Laspeyria
flexula ([Denis & Schiffermüller], 1775), Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) (Erebidae), Abrostola tripartita
(Hufnagel, 1766), A. triplasia (Linnaeus, 1758), Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850), Diachrysia
chrysitis (Linnaeus, 1758), D. stenochrysis (Warren, 1913), Autographa gamma (Linnaeus, 1758),
Protodeltote pygarga, Deltote bankiana (Fabricius, 1775), Calocasia coryli (Linnaeus, 1758), Moma alpium
(Osbeck, 1778), A. psi (Linnaeus, 1758), A. leporina (Linnaeus, 1758), Acronicta megacephala ([Denis &
Schiffermüller], 1775), A. rumicis (Linnaeus, 1758), Craniophora ligustri ([Denis & Schiffermüller], 1775),
Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766), Pseudeustrotia candidula ([Denis & Schiffermüller], 1775), Caradrina
morpheus (Hufnagel, 1766), Paradrina clavipalpis (Scopoli, 1763), Hoplodrina octogenaria, H. blanda
([Denis & Schiffermüller], 1775), H. ambigua, Rusina ferruginea, Charanyca trigrammica, Trachea
atriplicis (Linnaeus, 1758), Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758), Apamea crenata (Hufnagel, 1766), A.
sordens (Hufnagel, 1766), A. monoglypha, Oligia strigilis (Linnaeus, 1758), O. latruncula ([Denis &
Schiffermüller], 1775), Amphipoea fucosa, Cirrhia icteritia (Hufnagel, 1766), Agrochola circellaris
(Hufnagel, 1766), A. macilenta (Hübner, 1809), A. litura (Linnaeus, 1758), A. helvola (Linnaeus, 1758),
Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761), Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766), Cosmia trapezina (Linnaeus,
1758), C. pyralina ([Denis & Schiffermüller], 1775), Mniotype satura ([Denis & Schiffermüller], 1775),
Orthosia incerta (Hufnagel, 1766), O. gothica (Linnaeus, 1758), O. cerasi (Fabricius, 1775), O. cruda
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([Denis & Schiffermüller], 1775), Anorthoa munda ([Denis & Schiffermüller], 1775), Egira conspicillaris
(Linnaeus, 1758), Tholera decimalis (Poda, 1761), Anarta trifolii (Hufnagel, 1766), Polia nebulosa
(Hufnagel, 1766), Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766), L. oleracea (Linnaeus, 1758), L. contigua ([Denis
& Schiffermüller], 1775), L. thalassina, Melanchra persicariae, Hada plebeja (Linnaeus, 1761), Mamestra
brassicae (Linnaeus, 1758), Sideridis rivularis (Fabricius, 1775), Mythimna turca, M. albipuncta, M. pallens,
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758), A. segetum ([Denis & Schiffermüller], 1775), Axylia putris
(Linnaeus, 1761), Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761), Diarsia brunnea ([Denis & Schiffermüller], 1775),
D. rubi (Vieweg, 1790), Noctua pronuba (Linnaeus, 1758), Xestia baja ([Denis & Schiffermüller], 1775), X.
stigmatica (Hübner, [1813]), X. xanthographa ([Denis & Schiffermüller], 1775), X. ditrapezium, X. c-nigrum
(Linnaeus, 1758) (Noctuidae). Деякі з них (Pseudoips prasinanus, Rivula sericealis, Lymantria monacha,
Calliteara pudibunda, Phragmatobia fuliginosa, Autographa gamma, Protodeltote pygarga, Calocasia
coryli, Acronicta rumicis, Pseudeustrotia candidula, Cosmia trapezina, Conistra vaccinii, Orthosia incerta,
O. gothica, O. cerasi, O. cruda, Lacanobia oleracea, Hada plebeja, Mythimna albipuncta, M. pallens,
Agrotis exclamationis, Axylia putris, Ochropleura plecta, Xestia ditrapezium, X. c-nigrum), були дуже
чисельними, місцями, навіть масовими, а в пік лету ставали фоновими у своїх стаціях. Також,
виявлено низку видів – мігрантів: Protoschinia scutosa ([Denis & Schiffermüller], 1775), Helicoverpa
armigera (Hübner, [1808]), Mythimna vitellina (Hübner, [1808]), Dichagyris flammatra ([Denis &
Schiffermüller], 1775), Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) (Noctuidae), чисельність яких у регіоні не є
стабільною, а суттєво різниться у різні роки, та підтримується за рахунок мігруючих з півдня, особин.
Крім того, на території НПП ―Гуцульщина‖ виявлено низку маловідомих, локально поширених та
нечисельних у регіоні видів: Cerura vinula (Linnaeus, 1758), C. erminea (Esper, 1783), Furcula bicuspis
(Borkhausen, 1790), Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775), Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766), D.
obliterata (Esper, 1785), D. querna ([Denis & Schiffermüller], 1775), Notodonta torva (Hübner, 1803), N.
tritophus ([Denis & Schiffermüller], 1775), Leucodonta bicoloria ([Denis & Schiffermüller], 1775), Ptilodon
cucullina ([Denis & Schiffermüller], 1775), Odontosia carmelita (Esper, 1799), Spatalia argentina ([Denis
& Schiffermüller], 1775), Gluphisia crenata (Esper, 1785), Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
(Notodontidae), Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847), Nycteola revayana (Scopoli, 1772) (Nolidae),
Hypena crassalis (Fabricius, 1787), Thumatha senex (Hübner, 1808), Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758),
Schrankia taenialis, Idia calvaria ([Denis & Schiffermüller], 1775), Eublemma purpurina, Lygephila
pastinum (Treitschke, 1826), Minucia lunaris ([Denis & Schiffermüller], 1775), Catocala promissa ([Denis
& Schiffermüller], 1775) (Erebidae), Diachrysia chryson (Esper, 1789), Autographa jota (Linnaeus, 1758),
Aedia funesta (Esper, [1766]), Acronicta cuspis (Hübner, [1813]), A. strigosa ([Denis & Schiffermüller],
1775), A. aceris (Linnaeus, 1758), Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763), Cucullia lucifuga ([Denis &
Schiffermüller], 1775), C. lactucae ([Denis & Schiffermüller], 1775), Schargacucullia. prenanthis,
Amphipyra perflua, A. livida ([Denis & Schiffermüller], 1775), Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766),
Brachionycha nubeculosa (Esper, [1785]), Eucarta amethystina, E virgo (Treitchke, 1835), Callopistria
juventina (Stoll, 1782), Enargia paleacea (Esper, [1788]), Thalpophila matura (Hufnagel, 1766), Hyppa
rectilinea (Esper, 1788), Atypha pulmonaris (Esper, [1790]), Apamea lithoxylaea ([Denis & Schiffermüller],
1775), A. remissa (Hübner, 1809), A. scolopacina (Esper, [1788]), Mesoligia furuncula ([Denis &
Schiffermüller], 1775), Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761), Chortodes fluxa (Hübner, [1809]), Gortyna
flavago ([Denis & Schiffermüller], 1775), Nonagria typhae (Thunberg, 1784), Brachylomia viminalis
(Fabricius, 1776), Atethmia centrago (Haworth, 1809), Cirrhia ocellaris (Borkhausen, 1792), Tiliacea
citrago (Linnaeus, 1758), T. aurago ([Denis & Schiffermüller], 1775), Agrochola lota (Clerck, 1759),
Agrochola litura (Linnaeus, 1758), Conistra rubiginea ([Denis & Schiffermüller], 1775), Lithophane
furcifera (Hufnagel, 1766), L. consocia (Borkhausen, 1792), Polymixis flavicincta, Mniotype adusta (Esper,
(1790), Polia hepatica (Clerck, 1759), Pachetra sagittigera (Hufnagel,1766), Lacanobia aliena (Hübner,
[1809]), Sideridis reticulata, Conisania luteago ([Denis & Schiffermüller], 1775), Mythimna impura
(Hübner, [1808]), Actebia praecox (Linnaeus, 1758), Agrotis cinerea ([Denis & Schiffermüller], 1775),
Agrotis clavis, Cerastis leucographa ([Denis & Schiffermüller], 1775), Noctua janthina ([Denis &
Schiffermüller], 1775), Eurois occulta (Linnaeus, 1758), Graphiphora augur (Fabricius, 1775) (Noctuidae)
тощо.
На території НПП ―Гуцульщина‖ також зареєстровано 5 видів Noctuoidea, що занесені до Червоної
Книги України [6]: Pericallia matronula (Linnaeus, 1758), Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758),
Catocala sponsa (Linnaeus, 1767), Catocala fraxini (Erebidae) та Euchalcia variabilis (Piller, 1783)
(Noctuidae). Усі вони, а також Peridea anceps (Goeze, 1781) (Notodontidae) та Mormo maura (Noctuidae)
занесені й до Червоної книги Українських Карпат [7]. Крім того, у період досліджень, виявлено ще 6,
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занесених до Червоної Книги України [6], видів лускокрилих, з інших надродин і родин: Parnassius
mnemosyne (Linnaeus, 1758), Papilio machaon Linnaeus, 1758, (Papilionidae, Papilionoidea), Apatura iris
(Linnaeus, 1758), Limenitis populi (Linnaeus, 1758) (Nymphalidae, Papilionoidea), Endromis versicolora
(Linnaeus, 1758) (Endromididae, Bombycoidea) та Aglia tau (Linnaeus, 1758) (Saturniidae, Bombycoidea).
При порівнянні видового складу Noctuoidea Старокутського та Косівського ПОНДВ, відзначені
досить суттєві відмінності, що, очевидно, пов‘язано перш за все з різними геоботанічними
особливостями обидвох масивів. Старокутське ПОНДВ знаходиться у поясі дубових лісів, у
Передкарпатті та відрізняється наявністю багатьох термофільних, неморальних видів. Найбільш
характерними представниками Noctuoidea, тут є: Peridea anceps, Notodonta tritophus, Drymonia querna,
D. ruficornis, Gluphisia crenata, Harpyia milhauseri, Spatalia argentina, Nycteola revayana, Zanclognatha
lunalis (Scopoli, 1763), Minucia lunaris, Catocala sponsa, C. promissa, Aedia funesta, Acontia trabealis
(Scopoli, 1763), Acronicta cuspis, A. aceris, Tyta luctuosa ([Denis & Schiffermüller], 1775), Amphipyra
perflua, Asteroscopus sphinx, Eucarta amethystina, E virgo, Sideridis reticulata, Lacanobia splendens,
Conisania luteago тощо. У Косівському ПОНДВ, що знаходиться в поясі букових лісів у ПокутськоБуковинських Карпатах, разом з багатьма температними, представлені також деякі бореомонтанні
види совкових. Характерними представниками ноктуоїдних лускокрилих, тут є: Stauropus fagi
(Linnaeus, 1758), Notodonta torva, Drymonia obliterata, Ptilophora plumigera ([Denis & Schiffermüller],
1775), Ptilodon cucullina, Clostera anachoreta ([Denis & Schiffermüller], 1775) (Notodontidae), Nola
confusalis (Nolidae), Hypena crassalis, Pericallia matronula, Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758), Pelosia
muscerda (Hufnagel, 1766), Eilema griseola (Hübner, 1803), Lygephila viciae (Erebidae), Diachrysia
chryson, Euchalcia variabilis, Autographa pulchrina, A. jota, A. bractea ([Denis & Schiffermüller], 1775),
Panthea coenobita (Esper, 1766), Cucullia lucifuga, Cucullia prenanthis, Callopistria juventina, Allophyes
oxyacanthae (Linnaeus, 1758), Hyppa rectilinea, Apamea crenata (Hufnagel, 1766), Brachylomia viminalis,
Lithophane consocia, Mniotype adusta, Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758), Polia hepatica, Pachetra
sagittigera, Ceramica pisi (Linnaeus, 1758), Leucania comma (Linnaeus, 1761), Actebia praecox, Agrotis
cinerea, Diarsia brunnea, D. florida (Schmidt, 1859), D. mendica (Fabricius, 1775), Anaplectoides prasina,
Eugraphe sigma (Noctuidae), тощо.
Враховуючи власні результати опрацювання зібраного матеріалу, а також літературні дані, на
території НПП ―Гуцульщина‖ зареєстровано 270 видів із 4 родин надродини Noctuoidea, що
становить майже половину від усієї ноктуоїдофауни Українських Карпат.
Зважаючи на відносно короткий період досліджень, а також, враховуючи велику площу та значну
різноманітність природних умов різних масивів НПП ―Гуцульщина‖, при подальших дослідженнях,
можемо сподіватись тут знахідок ще близько 100 видів Macrolepidoptera, перш за все з надродини
Noctuoidea (не рахуючи представників надродин Geometroidea, Hesperioidea та Papilionoidea,
спеціальні дослідження котрих, тут досі взагалі не проводилися).
Таким чином, одним з пріоритетних завдань інвентаризації фауни НПП ―Гуцульщина‖ повинно
бути проведення подальших досліджень, з метою вивчення лепідоптерофауни, зокрема, ноктуоїдних
лускокрилих, як однієї з найбільших її груп.
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THE NOCTUOID MOTHS (LEPIDOPTERA, NOCTUOIDEA) OF THE NATIONAL PARK
“HUTSUL’SHCHYNA”.
YU. GERYAK, I. STEFURAK.
Summary information on the Noctuoid-moths fauna of the National Park ―Hutsul’shchyna‖ is given here. 270
species of 4 families of superfamily Noctuoidea have been recorded. Species distribution in different massifs of the
National Park ―Hutsul’shchyna‖ is analysed.
Key words: Lepidoptera, Noctuoidea, National Park ―Hutsul’shchyna‖, distribution.
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ІСТОРИЧІ СОРТИ ПІВОНІЇ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ КВІТНКОВОГО ОФОРМЛЕНЯ
СТАРОВИННИХ МАЄТКІВ ТА ПАЛАЦОВО-ПАРКОВИХ КОМПЛЕКСІВ
В статті розглядається історія квітникового оформлення старовинних маєтків і палацово-паркових
комплексів та можливість відтворення його з використанням історичних сортів півонії. Ключові слова:
історичні сорти, півонія, квітникове оформлення, старовинні маєтки.

Садово-паркове мистецтво зародилося у сивій давнині. У Вавілоні, стародавніх Єгипті, Китаї, та
Японії, а пізніше у Греції та Римі вже існували штучно створені парки, в яких росли різноманітні
дерева і кущі, були влаштовані квітники. Після періоду занепаду паркобудівництва в Середньовіччі з
настанням епохи Відродження з новою силою стрімко почалось розвиватися садово-паркове
мистецтво й паркобудівництво. Особливого розквіту вони набули на межі ХVII – XVIII століть. У цей
час були створені чудові пейзажні або ландшафтні парки в Англії, Франції, Німеччині, Польщі .
З часом сади і парки зазнавали значних трансформацій, спричинених їх природним єством, що
весь час розвивалися і перероджувалися із зміною стилів та смаків господарів. Крім того, багато садів
і парків поступово насичувалися творами архітектури та пластики, нові віяння збагачували їх
семантичний лад та композицію. Таким чином, пам‘ятки садово-паркового мистецтва ставали
синтезом багатоманітної і різночасової культури.
Своєрідність садибної архітектури і садово-паркового мистецтва України полягає в тому, що вони
розвивалися у контексті загальноєвропейської культури і відбирали її ідейно-художню
різноманітність. Деякі стильові риси цих видів мистецтва прийшли в Україну із Заходу раніше, ніж у
Росію. Садибне садово-паркове мистецтво України відрізняється великим стильовим розмаїттям,
особливо поглибленою розробкою середньовічних, ренесансних та барокових традицій [ 8,9].
Ще з глибокої давнини були відомі сади Київської Русі, які засновувались при монастирях,
храмах, заміських княжих дворах. Протягом багатьох століть вони мали практичний господарський
напрямок, а з початку XVII століття сади стають водночас і розважально-декоративними. В них
значно розширюється асортимент деревних, чагарникових та квітникових рослин. Квітникове
оформлення було важливим елементом старовинних садів та палацово-паркових комплексів.
На початку XVII століття із Китаю до Франції, Англії, Німеччини, Голландії було завезено перші
сорти півонії молочноквіткової, які стали надзвичайно популярними в Європі. В цей період
розпочинається інтенсивна селекційна робота по створенню нових сортів, а вкінці XVII століття їх
вже вирощують в московських садах. Так, у Верхньому саду побудованому в 1685 році при хоромах
тринадцятилітнього царя Петра I, росли грецькі горіхи, кущі шипшини і ―пионы махровые и
семенные‖ [2].
В архівних матеріалах Садової контори, Оружейної палати, кабінету і канцелярії Петра I та інших
знаходимо цікаві дані про квітникові рослини, які завозились в Росію в той час. Саме за часів Петра I
для оздоблення садів і парків із Голландії і Німеччини в широкому асортименті ввозили насіння,
цибулини, кореневища квітникових рослин. Із ―Ведомости села Измайловского‖, яка була складена в
1770 році за наказом Катерини II, дізнаємось про асортимент всіх чотирьох садів. Серед різноманіття
квітникових рослин у Виноградному саду росло 200 екземплярів півонії з повними квітками, в
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Просянському саду – 100, в Острівному – 150. У реєстрі Покровського саду (за описом 1761р.) було
багато махрових і простих троянд, бузку, півоній, тюльпанів і нарцисів [1].
У міських мешканців також були невеличкі сади. На плані такого двору м. Москви XVII століття
позаду будівель був сад, в якому росли плодові культури, а також квітникові рослини – півонії, лілії,
гвоздики та інші [ 4 ].
В цей час в історії культури України починається нова епоха - утвердження класицизму. Цьому
сприяв державний указ ―про створення планів міст, їх вулиць та будівель у кожній губернії окремо‖,
тобто за типовими проектами. З інтронізацією Катерини II класицизм став панівним напрямком і в
садово-парковому мистецтві. Перед палацами влаштовували парадні двори з розкішними
квітниковими партерами [ 8,9,11].
У 1752-1755 рр. у Києві було побудовано Царський палац з садом, в якому ―вся местность
представляла собой море самой разнообразной растительности, преимущественно розы, сирень,
пионы …‖. Фантастичні палаци і величезні парки були влаштовані українськими гетьманами
[5,6,7,10,11].
В Україні, в період широкого розквіту регулярних садів, а пізніше в садах ландшафтного типу,
півонії висаджувались колоритними групами на партерах або ж безпосередньо перед маєтками та
господарськими будівлями. В квітниках того періоду переважали квіти яскравих теплих кольорів.
Поряд з великими садово-парковими ансамблями існували численні відносно скромні сади і парки
у маєтках українських поміщиків. Півонії в них висаджували головним чином біля будинку у
невеликих клумбах [3,7].
У зв‘язку з тим, що сьогодні активно відроджуються старовинні палацово-паркові комплекси та
маєтки слід добре проаналізувати елементи їх квітникового оформлення в ті часи, а також важливо
враховувати особливості ландшафтів та задуми архітекторів.
Колекція півонії НБС ім. М.М. Гришка НАН України нараховує 10 видів та біля 600 сортів, і є
найбільшою в Україні та однією з найбагатших серед країн ближнього зарубіжжя та Східної Європи.
В ній представлені всі садові групи півоній як в історичному плані, так і на рівні найсучасніших
досягнень світової селекції. Колекція репрезентує біля 60 історичних сортів, які було створено
селекціонерами Франції, Англії, Голландії, Німеччини в XVII-XVIII століттях. Коротка
характеристика окремих сортів півонії наведена в таблиці. Вони завозились в ті часи в Україну для
оформлення палаців, замків та маєтків. Існує три основні способи використання півоній в озелененні
– це одиночні солітерні посадки, групові посадки і посадки в квітники.
Коротка характеристика історичних сортів півонії
№

Сорт

п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Adolphe Roussean
Agnes Mary Kelway
Albatre
Albert Crousse
Armandine Mechin
Baroness Schroeder
Belle Douaisienne
Canari
Clementine Gillot
Duc de Wellington
Duchesse de Nemоurs
Duc de Wellington
Edouard Andre
Edulis Superba
Felix Crousse
Festiva Maxima
Gismonda
Jeanne d`Arc
Le Cygne
Linne
Livingstone
Louis van Houtte
Marechal Mac Mahon

Автор, рік реєстрації
сорту
Dessert & Mechin,1890
Kelway,1888
Crousse,1885
Crousse,1893
Mechin,1880
Kelway,1889
Calot,1861
Guerin,1861
Crousse,1885
Calot,1859
Calot,1856
Guerin,1850
Mechin,1874
Lemon,1824
Crousse,1881
Miellez,1851
Crousse,1895
Calot,1858
Lemoine,1907
Verdier,1860
Crousse,1879
Calot,1867
Calot,1867
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Колір квітки
темно-червоний
світло-рожевий
білий
рожевий
червоний
білий
рожевий
білий
рожевий
білий
білий
рожевий
темно-червоний
рожевий
червоний
білий
рожевий
білий
білий
темно-рожевий
світло-рожевий
червоний
червоний

24.
Marie Lemoine
25.
Madame Crousse
26.
Madame de Verneville
27.
Madame Forel
28.
Mons.Andre
29.
Mons.Charles Levegue
30.
Mons.Dupont
31.
Mons.Jules Elie
32.
Mons.Martin Cahuzac
33.
Mont Blanc
34.
Reine Hortense
35.
Rubens
36.
Rubra Triumphans
37. Triomphe de l`Exposition de Lille
38.
ZoeCalot

Calot,1869
Calot,1866
Crousse,1885
Crousse,1881
Guerin,1862
Calot,1861
Calot,1872
Crousse,1888
Dessert,1899
Lemoine,1899
Calot,1857
Delache,1854
Delache,1854
Calot,1865
Miellez,1855

білий
білий
білий
світло-рожевий
світло-рожевий
світло-рожевий
білий
бузково-рожевий
червоний
білий
світло-рожевий
рожевий
червоний
червоний
рожевий

У одиночних посадках краще використовувати сорти з пишними крупними квітками красивої
форми: Belle Douaisienne, Duchesse de Nemоurs, Festiva Maxima, Le Cygne, Linne. У групових
посадках розмір групи визначається місцем її розташування, забарвленням квітки, габітусом рослин і
довкіллям. На невеликій ділянці досить, щоб в групі було 3-5 рослин. У парках при віддаленості від
пішохідних доріжок групи мають бути великими. Групи поблизу огляду і в місцях відпочинку
повинні мати дивовижно красиві квітки бажано з приємним ароматом. Слід враховувати, що зблизька
кожна квітка розглядається окремо, і як правило, більшість відвідувачів прагнуть її понюхати. Для
таких посадок можна запрпонувати сорти: Agnes Mary Kelway, Albatre, Clementine Gillot, Edulis
Superba, Madame de Verneville, Marechal Mac Mahon, Mons. Andre.
Для групових посадок віддаленого плану важливі не краса і аромат окремої квітки, а рясність
цвітіння і забарвлення квіток, що створюють яскраві або ніжні плями. Для таких посадок можна
використати прекрасні сорти: Albert Crousse, Clementine Gillot, Duc de Wellington, Gismonda, Festiva
Maxima, Linne, Mons.Andre, Rubens.
В рабатки висаджують рослини не лише одного сорту або однотонних по забарвленню сортів, а
також можна створювати довгий ряд за принципом посилення, наприклад, від чисто-білого тону до
рожевого і червоного. У міксбордерах півонії висаджують з хостами, баданом, нарцисами,
тюльпанами та іншими культурами, тут є можливість підбирати сорти за висотою рослин, кольором
квітки, строками початку цвітіння.
Таким чином, історичні сорти півоній не поступаються за декоративними якостями сучасним і з
успіхом можуть використовуватись при реконструкції та відновленні квітникового оформлення
старовинних маєтків і палацово-паркових комплексів.
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НАЗЕМНІ ТА ПРІСНОВОДНІ МОЛЮСКИ НПП “СВЯТІ ГОРИ” ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ
Враховуючи власні дані та матеріали інших дослідників, на території НПП ―Святі Гори‖ та в його
найближчих околицях зареєстровано 27 видів наземних і 17 видів прісноводних молюсків. Серед них 7 видів,
занесених до Червоної книги Донецької області. Обговорюється можливе значення парку для збереження
видової різноманітності наземних і прісноводних молюсків Донецької височини.
Ключові слова: молюски, видове різноманіття, Донецька височина, Україна.

Цілеспрямоване вивчення наземних молюсків південного сходу України вдалося розпочати лише
недавно [10]. З цього часу були з‘ясовані загальні особливості видового складу, географічного та
біотопного розподілу наземних молюсків на Донецькій височині та прилеглих до неї територіях. Була
виявлена низка видів, раніше не відомих для науки [1], на території України загалом [5; 6] або для
дослідженої території [3]. Суттєво поповнилася зборами з південного сходу України також
конхологічна колекція Державного природознавчого музею НАН України (надалі в тексті – ДПМ)
[4].
Не зважаючи на це, досі бракує узагальненої інформації щодо наземної малакофауни окремих
природних або антропізованих територій [2; 9]. Особливу цінність мають подібні зведення для
природоохоронних територій різного рангу. Однією з таких територій є розташований у північній
частині Донецької області НПП ―Святі Гори‖. Окремі відомості щодо наземних молюсків парку та
його околиць опубліковані нами раніше [1; 10]. Зокрема, саме з околиць НПП ―Святі Гори‖ був
описаний новий для науки вид з роду Helicopsis [1]. Проте на даний час нами накопичений набагато
більший об‘єм інформації щодо наземних молюсків цієї території, який вимагає окремого
узагальнення.
Наявні в літературі відомості щодо прісноводних молюсків Донецької височини та прилеглих до
неї територій на сході України стосуються переважно басейну Сіверського Донця загалом [7 та ін.].
Набагато рідше згадуються конкретні місця збору молюсків, переважно – у Харківській або
Луганській областях. Тому ми наводимо також попередні відомості щодо прісноводних молюсків
НПП ―Святі Гори‖ та його найближчих околиць, не зважаючи на те, що їх дослідження носили поки
що фрагментарний характер.
Наземних молюсків збирали на території НПП ―Святі Гори‖ та в його найближчих околицях у
період з 2002 до 2011 р., прісноводних молюсків – у 2010-2011 рр.; більша частина зібраних
матеріалів знаходиться зараз у фондах ДПМ [4]. Збори проводили в околицях наступних населених
пунктів: Артемівський р-н, с. Дронівка; Краснолиманський р-н, с. Крива Лука, смт Ямпіль;
Слов‘янський р-н, с. Богородичне, с. Глибока Макатиха, с. Маяки, м. Святогірськ (кол.
Слов‘яногірськ), с. Сидорове, с. Стародубівка. Крім того, у малакологічному фонді ДПМ [4]
зберігаються зараз черепашки Planorbis planorbis, Anisus septemgyratus (м. Красний Лиман), Gyraulus
rossmaessleri (м. Святогірськ), зібрані в 2004 р. к.б.н. О.І.Уваєвою (Житомирський державний
університет).
НПП ―Святі Гори‖ розташований на півночі Донецької області у межах Слов‘янського та
Краснолиманського р-нів і простягається уздовж русла р. Сіверський Донець від Харківської області
на північному заході до Луганської – на сході. Його загальна площа становить 40589 га, що дозволяє
парку повно відобразити ландшафтну, біогеоценотичну та біологічну різноманітність прируслової
частини басейну р. Сіверський Донець. Широкий спектр екологічних умов – від перезволожених
заплавних лук і водойм до ділянок ксерофільної степової рослинності на плакорах і крейдових
оголеннях – забезпечує багатство і різноманітність малакофауни.
За результатами проведених досліджень вдалося скласти попередній видовий список наземних і
прісноводних молюсків НПП ―Святі Гори‖ та його найближчих околиць (таблиця). Він нараховує 24
види наземних і 16 видів прісноводних молюсків (серед останніх 11 видів належать до класу
Gastropoda, 5 видів – до класу Bivalvia). За усним повідомленням к.б.н. І.О.Балашова (Інститут
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зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України), на дослідженій території зустрічаються ще 3 види
наземних молюсків, відсутні в наших зборах: Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801), Perpolita
hammonis (Ström, 1765), P. petronella (L. Pfeiffer, 1853). В околицях с. Богородичне раніше також був
зареєстрований дрібний двостулковий молюск Pisidium personatum Malm, 1855 [11].
Видовий склад молюсків НПП “Святі Гори” та його найближчих околиць за результатами
власних зборів і фондовими матеріалами ДПМ
Види молюсків
Найближчі населені пункти
Клас Gastropoda, підклас Prosobranchia
Родина Neritidae
Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)
Святогірськ*
Родина Bithyniidae
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
Богородичне*, Святогірськ*
Підклас Pulmonata
Родина Lymnaeidae
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)
Богородичне*, Святогірськ*
L. pallustris (O.F.Müller, 1774)
Дронівка*, Святогірськ*
L. corvus (Gmelin, 1791)
Святогірськ*
Родина Planorbidae
Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)
Святогірськ*
Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)
Дронівка*, Красний Лиман*, Святогірськ*
Anisus vortex (Linnaeus, 1758)
Богородичне*, Сидорове*
A. septemgyratus (Rossmässler, 1835)
Красний Лиман*
! Gyraulus rossmaessleri (von Auerswald, 1852)
Святогірськ*
Segmentina nitida (O.F.Müller, 1774)
Богородичне*
Родина Carychiidae
Carychium minimum O.F.Müller, 1774
Святогірськ*
Родина Succineidae
Succinea putris (Linnaeus, 1758)
Богородичне*, Святогірськ
Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)
Святогірськ
Родина Cochlicopidae
Cochlicopa lubrica (O.F.Müller, 1774)
Дронівка*, Святогірськ*, Стародубівка
C. lubricella (Porro, 1838)
Дронівка*, Маяки
! C. nitens (Gallenstein, 1848)
Святогірськ*
Родина Valloniidae
Vallonia costata (O.F.Müller, 1774)
Крива Лука*, Маяки, Святогірськ*
V. pulchella (O.F.Müller, 1774)
Крива Лука*, Святогірськ
Родина Pupillidae
Pupilla triplicata (Studer, 1820)
Крива Лука*
Родина Enidae
Chondrula tridens martynovi Gural-Sverlova et Gural,
Богородичне*, Маяки*, Ямпіль
2010
Родина Clausiliidae
! Cochlodina laminata (Montagu, 1803)
Богородичне*, Маяки*, Стародубівка*
Vestia gulo (E.Bielz, 1859)
Богородичне*
Родина Discidae
! Discus ruderatus (Férussac, 1821)
Маяки*
Родина Arionidae
Arion subfuscus (Draparnaud, 1805)
Богородичне, Дронівка, Глибока Макатиха,
Святогірськ
Родина Vitrinidae
Vitrina pellucida (O.F.Müller, 1774)
Святогірськ
Родина Gastrodontidae
Zonitoides nitidus (O.F.Müller, 1774)
Святогірськ*, Маяки, Стародубівка*
Родина Zonitidae
Aegopinella minor (Stabile, 1864)
Богородичне, Маяки*
Родина Limacidae
Limax maximus Linnaeus, 1758
Святогірськ
Родина Agriolimacidae
Deroceras laeve (O.F.Müller, 1774)
Глибока Макатиха, Сидорове

120

Родина Bradybaenidae
Богородичне*, Маяки, Святогірськ*
Родина Hygromiidae
! Helicopsis martynovi Gural-Sverlova, 2010
Богородичне*, Маяки*, Святогірськ*
Pseudotrichia rubiginosa (A.Schmidt, 1853)
Дронівка*, Маяки, Святогірськ*
Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801)
Богородичне, Маяки*
Родина Helicidae
Cepaea vindobonensis (Férussac, 1821)
Богородичне*, Маяки*, Святогірськ
Клас Bivalvia
Родина Dreissenidae
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)
Святогірськ*
D. bugensis Andrusov, 1897
Святогірськ*
Родина Unionidae
Unio pictorum (Linnaeus, 1758)
Святогірськ*
Unio tumidus Philipsson, 1788
Святогірськ*
Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)
Святогірськ*
Fruticicola fruticum (O.F.Müller, 1774)

Примітки: зірочкою позначено матеріали, наявні в малакологічному фонді Державного природознавчого музею НАН України [4]; знаком
оклику – види молюсків, занесені до Червоної книги Донецької області.

У безпосередній близькості від границь парку знаходиться типове місцезнаходження Helicopsis
martynovi [1]. Цей вид, а також Gyraulus rossmaessleri, Cochlicopa nitens, Cochlodina laminata, Discus
ruderatus, Perpolita hammonis, Pisidium personatum занесені до Червоної книги Донецької області.
Наразі не відомо, наскільки далеко за межі дослідженої території виходить ареал H. martynovi. Це
пов‘язано з тим, що молюски роду Helicopsis переважно потрапляють до зборів лише у вигляді
порожніх черепашок, а надійне визначення їх видової належності часто можливе лише із залученням
анатомічних ознак [1]. Хоча на південному сході України часто зустрічаються молюски з роду
Helicopsis, молоді особини яких мають кіль або чітко виражений кут на периферії останнього оберту
(ознака, властива H. martynovi), не можна відносити їх до цього виду без проведення належних
анатомічних досліджень. Кіль або тупий кут на периферії можуть мати молоді особини також інших
видів роду Helicopsis, присутні на території України. До з‘ясування розмірів ареалу H. martynovi
необхідно забезпечити його охорону на дослідженій території.
Такі види наземних молюсків, як C. laminata, D. ruderatus, P. hammonis не вимагають особливої
охорони на загальнодержавному рівні. Вони досить широко розповсюджені на території України, не є
рідкісними в її лісовій та лісостеповій зонах. У степовій зоні України вказані види зустрічаються
значно рідше, що пов‘язано з особливостями їх екології. C. laminata, D. ruderatus можна віднести до
лісових видів молюсків, хоча вони можуть заселяти також інші форми деревно-чагарникової
рослинності. У степову зону подібні види наземних молюсків заходять переважно по долинах річок.
На відміну від цих двох видів, P. hammonis не демонструє такого чіткого зв‘язку з деревночагарниковою рослинністю. Зокрема, на заході України його можна зустріти також у відкритих
біотопах. Проте макрокліматичні параметри різних регіонів України можуть накладати свій відбиток
й на характер біотопного розподілу наземних молюсків. Тому на південному сході України
P. hammonis, можливо, приєднується до групи лісових видів. Поки що усі відомі нечисленні знахідки
цього виду в Донецькій та Луганській областях пов‘язані із заплавними, рідше – байрачними лісами.
C. nitens заселяє біотопи з підвищеною вологістю, спорадично зустрічається по берегах річок та
інших водойм на більшій частині України.
Прісноводний молюск G. rossmaessleri досить широко розповсюджений по території України,
проте усюди зустрічається дуже мозаїчно та з відносно невисокою щільністю популяцій [4; 12].
Спорадично розповсюджений по території України також джерельний вид P. personatum, який
найчастіше зустрічається на гірських і височинних ділянках (Карпати, Крим, Подільська височина)
[8]. Обидва згадані види пропонували занести також до Червоної книги України [8; 12].
Серед видів, зареєстрованих на території НПП ―Святі Гори‖, найбільш несподіваною була
знахідка Vestia gulo [4]. Загалом сучасні ареали молюсків з роду Vestia досягають на сході лише
Вінницької області. Яким чином молюски потрапили на схід України, наразі не відомо. Не виключена
можливість антропохорії, хоча представники родини Clausiliidae відносно рідко розповсюджуються
таким шляхом.
Загалом на території НПП ―Святі Гори‖ та в його найближчих околицях зареєстрована досить
висока видова різноманітність наземних молюсків, приймаючи до уваги загальну збідненість
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видового складу наземних молюсків степової зони. Тут відмічено близько 46% видів наземних
молюсків, відомих на даний час для Донецької височини та прилеглих до неї територій на сході
України. Прісноводні молюски парку досліджені значно гірше, ніж наземні. Це не дозволяє поки що
оцінити загальний рівень їх видової різноманітності.
Враховуючи власні дані та матеріали інших дослідників, на території НПП ―Святі Гори‖ та в його
найближчих околицях зареєстровано 27 видів наземних і 17 видів прісноводних молюсків. Складений
видовий список не є остаточним. Вимагають ретельнішого дослідження прісноводні молюски.
На дослідженій території зустрічаються G. rossmaessleri, C. nitens, C. laminata, D. ruderatus,
P. hammonis, H. martynovi, P. personatum, занесені до Червоної книги Донецької області. Присутність
цих видів, а також досить високе для степової зони видове багатство наземних молюсків підкреслює
важливість НПП ―Святі Гори‖ для збереження видової різноманітності наземних і прісноводних
молюсків Донецької височини.
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
1. Гураль-Сверлова Н.В. Обзор наземных моллюсков рода Helicopsis (Hygromiidae) Донецкой возвышенности
и прилегающих территорий с описанием новых видов // Ruthenica. – 2010. – Т. 20, № 1. – С. 13-26.
2. Гураль-Сверлова Н.В. Моллюски // Молодан Г.Н., Приходько С.А., Третьяков С.В. и др. Ландшафты,
растительный покров и животный мир регионального ландшафтного парка «Меотида». – Донецк: Ноулидж,
2010. – С. 173-175.
3. Гураль-Сверлова Н.В., Балашев И.А., Гураль Р.И. Современное распространение наземных моллюсков
семейства Agriolimacidae на территории Украины // Ruthenica. – 2009. – Т. 19, № 2. – С. 53-61.
4. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Наукові колекції Державного природознавчого музею. Вип. 4.
Малакологічний фонд. – Львів, 2012. – 253 с.
5. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Первая находка моллюсков рода Elia (Clausiliidae) на территории
Украины // Ruthenica. – 2009. – Т. 19, № 1. – С. 31-35.
6. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Первая находка наземных моллюсков рода Gibbulinopsis
(Gastropoda, Pulmonata, Pupillidae) на территории Украины // Зоол. журн. – 2010. – Т. 89, № 6. – С. 758-761.
7. Жадин В.И. Моллюски пресных и солоноватых вод СССР. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – 376 с. –
(Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР; Вып. 46.)
8. Корнюшин А.В. О видовом составе пресноводных двустворчатых моллюсков Украины и стратегии их
охраны // Вестн. зоологии. – 2002. – Т. 36, № 1. – С. 9-23.
9. Полищук Е.В., Агеева Л.А., Гураль-Сверлова Н.В. Эколого-фаунистический обзор наземных моллюсков г.
Дружковка и окрестностей (Донецкая область) // Матер. Всеукр. наук. конф. «Зоологічна наука у сучасному
суспільстві» (м. Київ – м. Канів, 15-18 вересня 2009 р.). – Київ-Канів, 2009. – С. 379-383.
10. Сверлова Н.В., Мартинов В.В., Мартинов О.В. До вивчення наземної малакофауни (Gastropoda, Pulmonata)
південно-східної частини України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2006. – Вип. 22. – С. 35-46.
11. Стадниченко А.П. Перлівницеві. Кулькові. (Unionidae, Cycladidae). – К.: Наук. думка. – 1984. – 373 с. –
(Фауна України. Т. 29. Молюски. Вип. 9).
12. Уваева А., Гураль Р. Особенности распространения и экология моллюсков семейства Planorbidae
(Gastropoda, Pulmonata) Украины // Ruthenica. – 2008. – Т. 18, № 2. – С. 25-38.
LAND AND FRESHWATER MOLLUSCS OF NATIONAL NATURE PARK “SVYATI GORY” AND ITS
NEIGHBOURHOODS
Taking into consideration the own data and the materials of the other researchers on the territory of the national
nature park ―Svyati Gory‖ and its nearest neighbourhoods 27 species of the land molluscs and 17 species of the
freshwater molluscs were registrated. 7 species from them were entered in the Red Book of the Donetsk Region. The
possible significance of the park for the conservation of the species diversity of the land and freshwater molluscs of the
Donetsk Upland are discussed.

УДК 502:635.8
Л.М. ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ, В.В. ПРОРОЧУК, С.І. ФОКШЕЙ
Національний природний парк «Гуцульщина»

ЗАСАДИ ОХОРОНИ І ПРИМНОЖЕННЯ ЗАПАСІВ МАКРОМІЦЕТІВ В НАЦІОНАЛЬНОМУ
ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «ГУЦУЛЬЩИНА»
Флора макроміцетів НПП «Гуцульщина» попередньо налічує 302 види, з них 8 видів занесені до ЧКУ.
Описані стратегія та заходи охорони і збереження рідкісних макроміцетів.
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Першочерговим завданням природно-заповідних установ є охорона і збереження раритетних видів
біорозмаїття, розроблення та здійснення заходів відтворення і примноження запасів у природних
умовах. Флора макроміцетів НПП «Гуцульщина», станом на 01.01.2012 року налічує 302 види. В
тому числі 8 видів є рідкісними і занесені до Червоної книги України: Anthurus archeri (Berk.) E.
Fischer, Boletus parasiticus Fr., Catathelasma imperіale (Fr.) Sing., Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk.,
Grifola umbellata (Fr.) Pilat, Hericium coralloides (Fr.) Gray, Sparassis crispa (Fr.) Fr., Strobilomyces
floccopus (Vahl. ex Fr.) P. Karst. Серед них на території парку дуже рідко трапляються (відомі 1 – 2
локалітети) Boletus parasiticus Fr. , Hericium coralloides (Fr.) Gray, Sparassis crispa (Fr.) Fr. (2, 3, 5).
Загрозою для існування зазначених та інших видів є руйнування пнів, дерев з грибницею, знищення
біотопів, очищення лісових площ від пнів та залишків деревини, збирання плодових тіл. Найбільші
проблеми і занепокоєння викликають охорона Hericium coralloides, Sparassis crispa, Polyporus
umbellatus, Catathelasma imperіale, які є добрими їстівними грибами, дуже цінуються серед населення
і в кулінарії, застосовуються в народній та офіційній медицині.
Герицій коралоподібний (Hericium coralloides (Fr.) Gray.) рідкісний (3 категорія) базидіальний
гриб, поширений у Євразії та Північній Америці. Маловідомий гриб, трапляється дуже рідко, на
території НПП «Гуцульщина» наразі виявлено лише два локалітети. В одному з локалітетів гриб ріс
на двох розколотих колодах бука лісового, в другому на стоячому стовбурі сухого бука. Щодо
природних субстратів, на яких росте гриб у літературі є розбіжності. За Визначником грибів України
(1) Hericium coralloides (Fr.) Gray. росте на пнях, стовбурах та гілках листяних дерев, а за третім
виданням Червоної книги України – на відмерлих пнях та стовбурах ялиці (5). В НПП «Гуцульщина»
Hericium coralloides (Fr.) Gray. виявлений лише на відмерлій деревині бука, а на ялиці – інший вид
Hericium alpestre Pers. Плодові тіла появляються восени, вони деревовидно розгалужені, величиною
до 20 см в діаметрі й більше, білі, при висиханні тверді, жовтуваті. У засушливий період плодове тіло
краще розвивається у затінених місцях, або на стороні колоди, що прилягає до землі (2, 5).
Загрозою для існування виду в першу чергу є руйнування пнів, дерев з грибницею, знищення
біотопів, очищення лісових площ від пнів та залишків деревини бука і інших листяних порід,
збирання плодових тіл. Щоправда, через рідкісність, населення майже не знає цього гриба і не збирає
його. У відмічених локалітетах впродовж 4-х років плодові тіла не були зірвані чи пошкоджені. Вид
достатньо вивчений, високо цінується в кулінарії, застосовується в народній та офіційній медицині
деяких країн, введений в культуру.
Листочня кучерява (грибна капуста) (Sparassis crispa (Wulfen) Fr.) зникаючий (1 категорія)
базидіальний гриб, з дезюнктивним ареалом, поширений у Євразії та Північній Америці. Трапляється
дуже рідко, на території НПП «Гуцульщина» наразі виявлено два місцезростання у мішаних вологих
буково-ялицево-смерекових деревостанах, неподалік від стовбурів ялиці. Плодові тіла великі (до 50
см і більше у діаметрі, вагою 1 – 6 кг), неправильно кулясті до 20 см заввишки, від основи дуже
розгалужені, появляються в липні-листопаді. Відгалуження тонкі, плоскуваті з хвилястим зубчастим
краєм прикріплені до м‘ясистої стерильної основи. Колір плодових тіл кремовий, вохряно-жовтий,
згодом бурий, внутрішніх тканин білий. Характерною особливістю Листочні є те, що її плодові тіла
тривалий час не загнивають і не пошкоджуються тваринами, очевидно через наявність антибіотичних
речовин, детергентів, антифідантів і ін. Біологічно активні речовини мають лікувальні властивості,
тому гриб використовується у фунготерапії (1, 4, 5).
Загрозою для існування виду в першу чергу є руйнування грибниці, знищення біотопів збирання
плодових тіл. Вид достатньо вивчений, високо цінується в кулінарії, застосовується в народній та
офіційній медицині деяких країн.
Трутовик зонтичний (баранячі роги, бараняча голова) ( Polyporus umbellatus) (Pers.) Fr. Рідкісний
(I категорія) базидіальний гриб, з диз‘юнктивним ареалом, поширений у Євразії та Північній Америці
трапляється значно частіше ніж попередні два види, дуже популярний серед населення. Сапротроф
або слабо фітопатогенний і добрий їстівний гриб. Polyporus umbellatus росте біля основи, на корінні
листяних порід (граба, дуба, бука, клена), або як сапротроф на мертвій деревині (1, 2, 5). В НПП
«Гуцульщина» виявлений у мішаних вологих букових, грабових, дубових деревостанах, неподалік від
стовбурів дерев. Плодові тіла великі, до 50 см у діаметрі, деревоподібно розгалужені з бульбовидною
основою та численними циліндричними ніжкоподібними відгалуженнями, які закінчуються
невеликими (1,5.-.4 см у діаметрі) шапинками. Плодоносить в липні-жовтні. Загрозою для існування
виду в першу чергу є збирання плодових тіл, руйнування грибниці, знищення біотопів. Вид високо
цінується в кулінарії, застосовується в народній та офіційній медицині деяких країн.
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Катателазма царська (місцеві назви: гардеман, пістряк, тунт, коров‘як, скрипун і ін..)
(Catathelasma imperіale (Fr.) Sing.,) - рідкісний (ІI категорія) базидіальний гриб, поширений у Євразії
та Північній Америці. Гриб маловідомий з дез'юнктивним ареалом, зустрічається дуже рідко.
Сапротроф, утворює мікоризу із шпильковими породами (сосною, ялиною). В Україні трапляється
здебільшого у гірських хвойних, рідше мішаних лісах (Карпати, Крим). В НПП «Гуцульщина»
виявлений у Космацькому лісництві на невилученій території у ялиново-сосновому насадженні.
Плодові тіла в молодому віці у вигляді опуклої шапинки діаметром 5-15 см із підігнутим краєм та
щільної, твердої циліндричної ніжки діаметром 2-4 см висотою – 3-7 см. З віком шапинка стає
опуклорозпростерта, 10 – 20 см у діаметрі , з товстим опушеним краєм, виїмкою у центрі, оливковокаштанова або коричнева. Пластинки розміщені зісподу шапинки, тонкі, спускаються на ніжку,
вузькі, густі, білі або кремові. Ніжка циліндрична, луската з подвійним кільцем (5).
Добрий їстівний гриб з приємним специфічним запахом і смаком. Гірське населення Карпат
високо цінує катателазму та ставить його за значенням на першому місці за його смакові якості й
лікувальні властивості. Гриб перспективний для культивування, застосування у кулінарії і медицині
(фунготерапії).
Окрім описаних вище видів на території парку є дуже рідкісним трутовик лакований (Ganoderma
lucidum Karst), який є цінним об‘єктом фунготерапії і фармацевтичної промисловості. Гриб
неїстівний, культивується для отримання біологічних добавок і лікарських препаратів, спектр
позитивної дії яких на людський організм дуже широкий (1).
Беручи до уваги значні обсяги вилучення грибів із природних екосистем для кулінарії та
фунготерапії (лікування грибами) необхідно вжити заходи щодо попередження знищення місцевих
популяцій рідкісних видів популярних макроміцетів з унікальними лікувальними властивостями. З
цією метою в НПП «Гуцульщина» розроблена і здійснюється відповідна стратегія (3), яка включає:
1. Картування природних локалітетів грибів.
2. Створення спеціальних заказників для розмноження грибів.
3. Організація надійної охорони місцезростань рідкісних видів грибів.
4. Одержання чистої культури місцевих популяцій грибів.
5. Вирощування інокуляту грибів для потреб культивування та відтворення видів у природних
умовах.
6. Налагодження екстенсивного та інтенсивного культивування грибів.
7. Ведення моніторингу за природними локалітетами грибів та штучно інокульованими субстратами,
пнями, деревами.
8. Пропаганду природоохоронних заходів, надання методичної та практичної допомоги щодо
культивування грибів, підготовку та видання методичних посібників.
Виконання комплексу заходів сприятиме зменшенню обсягів вилучення грибів із природних
місцезростань, попередженню руйнування природних локалітетів рідкісних видів. Окрім
природоохоронного ефекту це матиме важливе господарче і оздоровче значення. Штучне
вирощування їстівних і лікувальних грибів може стати важливим чинником покращення зайнятості
населення, створення робочих місць, піднесення економіки, оздоровлення населення та рекреантів.
На часі виготовлення біологічних добавок, профілактичних препаратів із грибів, облаштування оселі
фунготерапії тощо. Нині велика кількість харчових добавок, профілактичних та лікувальних
препаратів виготовляється із культивованих грибів, здебільшого, іноземного походження, які
коштують досить дорого. Не кожен у теперішніх умовах має можливість їх придбати, тоді як
культивування і споживання свіжих чи перероблених грибів сприятиме вирішенню цієї проблеми.
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In the paper describing the strategy and principles for protection, conservation of rare macromycetes in National
park ―Hutsulshchyna‖. A flora of macromycetes preliminary is 302 species and 8 species from them are entered on a
list of Red Data Book.
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Вища Школа Екології та Управління у Варшаві,
Львівський Національний Університет імені Івана Франка

ПЕРЕЗВОЛОЖЕНІ ЛАНДШАФТИ БАСЕЙНУ ЗАХІДНОГО БУГУ ТА ЇХ БІОРОЗМАЇТТЯ
Представлені результати аналізу передумов формування перезволожених територій у межах верхів’я
басейну Західного Бугу, визначено особливості біорозмаїття та шляхи збереження водно-болотних угідь
Ключові слова: перезволожені території, ландшафти, річкові басейни, водно-болотні угіддя, біорозмаїття,
флора-фауна, фітоценоз.

З кожним роком посилюється вплив людини на всі види ландшафтів, що призводить до знищення
цінних природних територій. Особливу увагу слід приділяти басейнам річок, як унікальним
ландшафтно-гідрологічним системам, зокрема таким як басейн Західного Бугу – річки, яка є однією з
восьми рік, визначених як екокоридори у Всеєвропейській екологічній мережі (Софія, 1995).
Вивчення сучасного стану рослинного покриву басейну Зах. Бугу, визначення його фітосозологічної
цінності, аналіз існуючих природоохоронних територій, започаткування фітосозологічного
моніторингу є актуальним з огляду на розбудову в Україні національної екологічної мережі та
транскордонного екокоридору (Україна, Білорусь, Польща). Ці дослідження особливо важливі для
найменш вивчених і забезпечених охороною рослинних угруповань перезволожених територій, які
вирізняються конкретними природно-історичними та ландшафтно-екологічними умовами, відіграють
визначальну роль у міграційних процесах і формуванні сучасного рівня біорозмаїття.
Басейн Зах. Бугу (у межах Львівської області), що є об‘єктом нашого дослідження,
характеризується значними площами водно-болотних угідь, які є середовищем існування
водоплавних птахів і ресурсом великого економічного, культурного, наукового та рекреаційного
значення, втрата якого була б непоправною. Тут знаходять притулок багато перелітних птахів, у
акваторії проживає понад 50 видів риб, наявні представники Червоної та Зеленої Книг України.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Історія досліджень рослинного покриву верхів‘я басейну Західного Бугу, що мали флористичний,
фітоценотичний, фітоіндикаційний та созологічний характер, охоплює понад 180 років. Результати
цих досліджень представлені у багатьох публікаціях (Lobarzewski, 1849; Rehman, 1870, 1871; Trusz,
1888; Raciborski, 1910; Szafer, 1928; Kulczyński, Motyka, 1936; Mądalski, 1938; Шишова, 1954, 1956,
1972; Амелін, 1963, 1966; Зеленчук, 1982, 1987, 1991; Кагало, 1990, 1991, 1996; Загульський, 1988:
Кузярін, 1993-2008 та ін.).
У зв‘язку із сучасною стратегією розбудови транскордонного пан‘європейського екокоридору в
межах долини Західного Бугу вийшли публікації, в яких висвітлено геоекологічний (Kowalczuk, 1996)
і екологічний (Bogucki et al., 1996; Гриб, 2002; Вознюк, 2006) стани басейну (долини) річки,
ландшафти (Mucha, 1996), інтеграційну модель природоохоронної мережі Єврорегіону Буг (Zińko et
al., 1996), загальні характеристики флори та рослинності долини Західного Бугу (―Bug …‖, 2002)
тощо [1].
Аналіз літературних джерел показав, що рослинний покрив басейну верхів‘я Західного Бугу
досліджений лише фрагментарно, причому значна частина даних є застарілими. Найменш
дослідженими є заплавні фітосистеми, зокрема їх таксономічний та синтаксономічний склад,
просторова структура, екологічна диференціація, сучасні динамічні тенденції і созологічна цінність.
Польовий рекогноскувальний маршрут проводився влітку 2008 року в рамках Угоди про
співпрацю між географічним факультетом ЛНУ ім. І.Франка та факультетом екології ВШЕіЗ (Wyższa
Szkoła Ekologii i Zarządzania) у Варшаві. Метою експедиційних досліджень на території Львівської
частини басейну Західного Бугу був вибір типових перезволожених ділянок з різним режимом
зволоження та різним характером господарського використання для подальшого вивчення стану
біорізноманіття на них.
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Були закладені чотири ключові ділянки. Три з них – у басейні Зах. Бугу: біля його витоків в межах
ландшафтного заказника місцевого значення ―Верхобузьке болото‖; у старичному пониженні біля
Добротвірського водосховища та у долині річки Болотня в межах Волицького ботанічного заказника
загальнодержавного значення. Одна ключова ділянки була закладена у контактній зоні на стику
басейнів Зах. Бугу і Стира в околицях смт. Олесько. Ключові ділянки розміром 10х10м закладалися
серед візуально однорідного рослинного покриву. Однорідність визначалась за одноманітним
видовим складом, рельєфом, ступенем зволоженості субстрату і т.д. В межах ділянок складалися
флористичні списки та геоботанічні описи за методикою Браун-Бланке.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Перезволожені та заболочені території в межах Верхньобузької котловини (Малого полісся)
різноманітні за живленням в силу своїх місцеположень та генезису. Джерелами живлення служать
води атмосферних опадів, ґрунтові та підземні води. У різних ландшафтах Малого полісся
перезволожені та заболочені території займають різну площу, утворилися внаслідок різного генезису
чи переважання різних чинників перезволоження в конкретних ландшафтах [2].
Фізико-географічна область Мале Полісся отримала свою назву через подібність за основними
ознаками до Великого Полісся, що займає всю північну частину України, зокрема Волинське,
Житомирське, Київське, Чернігівське, простягається на північ в Білорусь та на захід у Польщу [3, 4].
Для нього характерним є плоскорівнинна поверхня, значна перезволоженість та заболоченість,
поширення піщаних алювіальних відкладів, еолових форм, торфовищ, соснових та вільхових лісів.
Причиною такої подібності став подібний генезис, який пройшли обидві території в
четвертинному періоді, коли вони перебували в периґляціальній зоні покривних материкових
зледенінь. Саме в цій ситуації сформувались потужні зандри, які згодом були дещо переоформлені
флювіальними та еоловими процесами, створивши невеликі заглиблення річкових долин та підняття
надм (дюн).
Піщаний субстрат поверхневого плаща території обох «полісь» зарегламентував процес розвитку
території і продовжує визначати більшість їх гідрофізичних та теплофізичних властивостей.
Найважливішою з них є швидка міграція води в пісках, що призводить до встановлення приблизно
одного рівня (глибини) дзеркала поверхні ґрунтових вод під різними нерівностями земної поверхні і
виклинювання на поверхню та стояння цих вод у пониженнях. Таких замкнутих і напівзамкнутих
знижень різної величини на Малому Поліссі є дуже багато. Виникли вони внаслідок блукання
флювіогляціальних вод і формування їх відкладів, а також внаслідок вітрового перевіювання пісків з
утворенням котловин видування, чи надмових (дюнних) горбів, що перекривали корита стоку
поверхневих вод. У замкнутих зниженнях нагромаджувалися води і утворювалися невеликі й
неглибокі плоскодонні озерця. Ці процеси призвели до формування торфових боліт та
перезволожених межиріч по сусідству з сухими сосновими борами на піщаних горбах.
Ще однією важливою особливісю поліських територій можна вважати мозаїчність температурного
поля над поліссями: сухі піщані та супіщані території швидко нагріваються на сонці і, нагріваючи
приземний шар повітря, сприяють інтенсифікації випаровування з усіх поверхонь, що контактують з
приземним шаром повітря. Сирі і мокрі місцеположення швидко не нагріваються, бо затрачають
тепло на випаровування наявної вологи і на проникнення тепла вглиб завдяки їх високій
теплопровідності. Таким чином, починаючи з весни і впродовж літа відбувається посилення місцевої
циркуляції вологи, пришвидшення контрастування вологозабезпечення і теплозабезпечення. Разом з
тим неглибоке прогрівання висушених пісків не сприяє теплонагромадженню і при створенні мов для
тепловіддачі (безхмарні ночі чи адвекція холодного повітря) увібране тепло швидко випромінюється,
створюючи теплові контрасти з вологими і сирими місцеположеннями, де тепло проникло на більші
глибини і не випромінилося поверхневим шаром ґрунту.
В силу цих властивостей створюється своя особливість сезонного перебігу водо – і теплообмінних
процесів: від початку весни Мале Полісся стає більш теплим в порівнянні з навколишніми
ландшафтами (підтверджується швидшим руйнуванням снігового покриву, висиханням ріллі,
настанням і проходженням фенофаз рослин, цвітінням садів); літом тут спостерігаються найбільші
контрасти тепла і вологи від одних урочищ до інших; восени тепло довше зберігають сирі і мокрі
території. З настанням холодів і снігопадів сніговий покрив встановлюється спочатку на відкритих
полях, потім на вологих луках а в останню чергу – на болотах.
Дуже показово зміну вологозабезпечення піщаних просторів демонструє зміна рослинних ценозів
при переході від піщаних горбів (надм) до низьких рівнів. Типовим є наступний послідовний ряд:
сухі соснові лишайникові бори на верхніх частинах горбів – сухі соснові бори зеленомохові – вологі
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соснові бори вересові – вологі соснові субори чорничникові – сирі соснові субори осокові – сирі і
мокрі сосняки вільхові з лохинниками і багонниками – осокові і купинно-осокові болота. Для
формування повного названого ряду достатньо перевищення 10 – 15 м та горизонтальної віддалі 50 –
70 м. В умовах менших перевищень і віддалей формуються неповні ряди ценозів, але з названою
послідовністю. Відповідно до змін рослинних поєднань формуються ґрунти: промивного типу на
підвищеннях (дерново-слабопідзолисті піщані) і з періодично промивним та застійним водним
режимами на зниженнях, де рівень ґрунтових вод встановлюється на поверхні, або в межах
ґрунтового профілю. Таким чином, літологічні особливості території (піщаний субстрат) в силу своїх
властивостей самі забезпечують свою «поліську самобутність».
У Передподільському ландшафті значні площі займають широкі плоскі зниження, часто
перезволожені, а в попередні століттях – заболочені. На даний час переважна більшість цих низинних
природних комплексів видозмінена прокладанням осушувальних каналів і зниженням рівня
ґрунтових вод. Причин формування перезволоження у Передподільському ландшафті можна назвати
кілька: реліктово-геологічні, геоморфологічні, кліматичні.
Реліктовим можемо вважати залишкове перезволоження з періоду міграції флювіогляціальних вод
і перебудови річкової сітки. Однією з версій формування Подільського уступу була наявність
великого водотоку, що простягався вздовж підніжжя Подільського уступу і вирівнював цю
територію. Як наслідок, вирівняна територія не мала вираженого нахилу до річкових долин системи
Бугу, що мінімізувало або виключало поверхневий стік, сповільнювало дренаж і сприяло
формуванню застійних поверхневих вод та заболочення. Після проведення у 70-тих – 80-тих років
ХХ ст. тотальних осушувальних робіт на Малому Поліссі різко знизився рівень ґрунтових вод навіть
на тих ділянках, де осушувальні роботи не виконувались. У зв‘язку з цим заболоченість
передуступних знижень на теперішній час практично відсутня або проявляється посезонно.
Свідченням колишнього заболочення можуть служити товщі торфів, які на даний час зазнають
швидкої мінералізації, що супроводжується ущільненням і зменшенням товщі.
Геологічними умовами, які сприяють нагромадженню поверхневих і ґрунтових вод, є наступні:
неглибоке (0,5 – 3 м) залягання мергелів, поверхневий шар яких в умовах постійного зволоження і
звітрення виконує роль водотривкого горизонту; наявність потужного шару тріщинуватої мергельної
товщі, яка в умовах формування напірних підземних вод сприяє їх відносно легкій міграції, в т.ч.
знизу вверх; контакт і вихід в бік Малого Полісся складчастої товщі девонських відкладів, по яких
мігрують підземні води Поділля, що є основною причиною формування напірних вод тріщинуватих
мергелів і утворення потужних джерел, в т.ч. і витоків Бугу.
Геоморфологічними причинами, які сприяють формуванню перезволоження є майже ідеальна
вирівняність поверхонь, відсутність урізів долин водотоків, наявність крутого схилу Подільського
уступу, поверхневий стік з якого збігає до перезволоженого підніжжя. Кліматичні умови
забезпечують приблизну рівність кількості опадів і випаровування, а тому прихідні складові водного
балансу переважають над витратними.
Ще одним типом перезволожених територій, що поширений на Малому Поліссі, є долиннотерасовий. Перезволожені ділянки тут формуються на низьких заплавах, колись на значну частину
року затоплюваних через підняття рівня води в річках під час весняних повеней і дощових паводків.
Тому таке перезволоження має на більшості відрізків долин добре виражений сезонний характер. На
даний час інтенсивність перезволоження значно ослабла і період перезволоження скоротився до 1 – 2
місяців.
Значні перезволожені площі в долині річки Зах. Буг поширені вздовж водозбірника Добротвірської
ТЕС, яке простягається майже на 25 км. Це перезволоження обумовлене підняттям рівня ґрунтових
вод і підтопленням водами низьких і міжвалових просторів водою з водозбірника.
У минулому столітті великі площі перезволоження простягались в днищах долин Солокії, Болотні
і Рати, що є лівими притоками Бугу в північній частині Верхобузької котловини. Вони витікають з
Розточчя і течуть на схід протікаючи по долинах, вироблених флювіогляціальними потоками. Ці
долини мають широкі і плоскі днища, дуже мале падіння, а тому мінімальну швидкість течії в руслах,
що колись сильно меандрували, а при весняних сніготаненнях і сильних дощах виходили з берегів,
надовго затоплюючи всю долину. Через це в долинах були умови для торфонагромадження і
створення кількаметрового шару торфу. Відзначимо, що стан заболоченості названих рік зростав від
півночі до півдня у напрямку зниження гіпсометричного рівня цих широтних долин. В долині Рати
торфовища тонкі, багато заболочених мінеральнх ґрунтів У долині Болотні товщина торфовищ
збільшена до 2 м, менше ділянок з мінеральними ґрунтами. В долині Солокії мінеральні ґрунти
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практично відсутні, а торфовища найпотужніші. На даний час усі три долини осушені системою
каналів за винятком долини р.Болотні в межах Волицького заказника створеного для збереження
популяції Oxycoccus microcarpus.
З генетичних причин у рослинному покриві регіону збереглося багато реліктових елементів й
одночасно – сформувалося багато оригінальних рослинних угруповань. За даними О. Кузяріна (2008)
заплавна рослинність у верхів‘ї Зах. Бугу представлена широким синтаксономічним спектром, що
охоплює 14 класів 19 порядків, 33 союзи, 1 підсоюз, 94 асоціації, 11 субасоціацій, 22 варіанти, 29
базальних та 3 дериватні угруповання. Серед них 8 синтаксонів (2 асоціації та 6 субасоціацій) є
новими для науки, а 19 (17 асоціацій та 2 субасоціації) – новими для території України. [1].
Із загальної кількості синтаксонів до гігрофільної рослинності належать угруповання класу
Phragmito-Magnocaricetea (34 асоціації), Scheuchzerio-Caricetea nigrae (3 асоціації), MolinioArrhenatheretea (10 асоціації). Разом з тим до цієї ж категорії відносяться угруповання класу Salicetea
glutinosae а також Alnetea glutinosae. Найбільше созологічне значення мають угруповання класу
Caricion davallianae, серед флористичного складу яких домінують види, що знаходяться на межі
ареалу, зокрема Schoenus ferrugineus, Cladium mariscus, Carex davalliana.
Гігрофільні фітоценози долини Зах. Бугу містять багато рідкісних видів. З болотними
екосистемами цієї території пов‘язані кальцефільні види гірського походження (Carex davalliana,
Carex hostiana, Cochlearia pyrenaica s. l. (polonica auct.), Juncus subnodulosus, Pinguicula bicolor,
Swertia perennis, Tofieldia calyculata i in.), що знаходяться на східній межі поширення, бореальні види
(Carex dioica i in.) що мають тут південну межу свого поширення, а також ізольовані локалітети
Cladium mariscus та інші реліктові види. Загалом, 120 видів судинних рослин належать до категорії
охоронюваних різного статусу.
На досліджуваній території проводилась також оцінка видового різноманіття хижих жуків.
Встановлено присутність видів пов‘язаних з відкритими та вологими біотопами. Проведений аналіз
трьох родин жуків: Coccinellidae, Cleridae i Malachiidae. Найчисельнішою у видовому відношенні
виявилася родина Coccinellidae, серед представників якої типовим гігрофільним видом є Hippodamia
tredecimpunctata. Родина Cleridae представлена одним синантропним видом, а родина Malachiidae –
двома видами
ВИСНОВКИ
Басейн верхів‘я Західного Бугу – надзвичайно важлива у природоохоронному значенні територія.
Особливості її генезису та рельєфу зумовили диференціацію специфічного режиму зволоження,
перезволожених та заболочених територій, рідкісних біоценозів.
Внаслідок проведення осушувальної меліорації на Малому Поліссі майже 80% водно-болотних
територій було осушено, що може призвести до втрати рідкісних ландшафтних комплексів та
екосистем. Очевидно, на даний час водно-болотних територій залишилося мало. Для збереження
унікальних ландшафтів, які ще не втратили своєї природної цінності, необхідні практичні заходи,
направлені перш за все на відновлення рівня ґрунтових вод.
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Кузярін О.Т. Заплавна рослинність басейну верхів'я Західного Бугу: еколого-ценотична структура, динамічні

тенденції, охорона. Автореф. дис. ... канд. біол. наук, Київ, 2008. – 20 с.
2. Муха Б. Ландшафтна карта Львівської області масштабу 1 : 200 000. Вісник Львівського університету. Сер.
географ. вип. 29, ч. 1, Львів, 2003. – С. 58 – 65.
3. Senchyna B. Przyrodnicza wartość zlewni rzek Rata i Solokiya dla organizacji monitoringu ekologicznego Kotliny
Górnego Bugu. / Senchyna B., Mukha B. // Zlewnie rzek Bugu i Narwi. Zasoby wodne i przyrodnicze. Monografia.
Seria: Monografie Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, Warszawa 2007. – S. 377–383.
4. Dyguś Kazimierz H. The wetland genesis of the upper Bug basin and theirs biodiversity (Western Ukraine) /
Kazimierz H. Dyguś, Wojciech B. Jędryczkowski, Alexander Kagalo, Bogdan Mucha, Bogdana Senczyna // Natural
environment of transfrontier river catchments in Poland and Ukraine. Środowisko przyrodnicze transgranicznych zlewni
rzecznych Polski i Ukrainy: Monograph edited by Kazimierz H. Dyguś. – Warszawa, 2010. – S. 47-62.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК “СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ” – ПОЛІГОН ДЛЯ
ДОВГОТРИВАЛОГО МОНІТОРИНГУ ЗМІН ТАКСОНОМІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ
МІКСОМІЦЕТІВ
Наведені відомості про видовий склад і субстратну екологію міксоміцетів (Myxomycetes) національного
природного парку „Сколівські Бескиди‖ (Львівська обл., Україна). На території парку під час експедиції у
вересні 2010 р. зібрано 27 видів міксоміцетів, з них 10 видів виявлені тут вперше. Разом з колекцією Й. Крупи
(1885-1888 рр.) зараз для парку відомо 60 видів міксоміцетів. До найбільш масових видів на дослідженій
території належать Lycogala epidendrum, Fuligo septica, Trichia varia, Arcyria denudata, Cribraria purpurea.
Ключові слова: міксоміцети, мікорізноманітність, національний природний парк „Сколівські Бескиди‖.

Вищими рівнями сучасної категорійної системи об‘єктів природно-заповідного фонду є біосферні
і природні заповідники та національні природні парки. Заповідники є охоронюваними територіями,
на яких зберігається типовий або рідкісний для конкретної зони природний комплекс (ландшафти,
флора і фауна в цілому, у тому числі види рослин, грибів і тварин, занесені до Червоних книг або
списків). Важливою ознакою заповідників є заборона на їх території будь-якої господарської
діяльності, включаючи полювання, збір рослин і грибів, випасання свійських тварин, вирубання
дерев тощо. Діяльність заповідників спрямована на збереження і відновлення еталонних природних
екосистем, на охорону генетичного багатства всього пулу живих організмів, характерного для даної
зони. Національні природні парки – поліфункціональні території, діяльність яких охоплює і вирішує
проблеми екологічного виховання, відпочинку і пізнання природи, екологічного туризму. Відомий
російський природознавець, теоретик і практик природоохоронної справи М.Ф. Реймерс дав таке
визначення природним паркам: ―особая форма интенсивного хозяйства, рассчитанного не на
получение материальных ценностей, а на получение прямых и косвенных доходов из приятного и
полезного для людей отдыха‖ (Реймерс, 2006, с.34). Водночас функціональне зонування
національних природних парків, встановлене згідно Закону України ―Про природно-заповідний фонд
України‖ (1992), крім зон регульованої та стаціонарної рекреації і господарської зони, виділяє в
парках також заповідну зону. Призначення цієї зони, як сформульовано в зазначеному законі, полягає
в охороні і відновленні найбільш цінних природних комплексів, а її режим регулюється вимогами, які
встановлюються на території природних заповідників. Отже, заповідні зони національних парків в
умовах інтенсивного антропогенного стресу також є унікальними територіями для збереження
таксономічної різноманітності живих організмів.
Враховуючи поліфункціональність національних природних парків, завданням яких є не тільки
забезпечення екологічної освіти та рекреації населення, а й вивчення і збереження генетичного фонду
їх екосистем, дослідження таксономічної різноманітності грибоподібних організмів класу
Myxomycetes відділу Myxomycota (Kirk, Cannon, David, Stalpers, 2001) здійснювалися на території
низки національних природних парків Українських Карпат (Леонтьєв, Дудка, Кочергіна, Кривомаз,
2010; Леонтьєв, Дудка, Маланюк, Кочергіна, 2011). Вивчення цієї групи організмів проводилось
також в Карпатському біосферному заповіднику (Krzeminiewska, 1934; Дудка, Кривомаз, 1996;
Dudka, Leontyev, 2011). Національний природний парк (далі НПП) ―Сколівські Бескиди‖ також був
включений до числа НПП Українських Карпат, де були проведені мікологічні обстеження для
встановлення видового складу міксоміцетів. На відміну від попередніх об‘єктів природнозаповідного фонду регіону (НПП ―Синевир‖, Галицький НПП, Карпатський біосферний заповідник)
дослідження міксоміцетів на території, де наприкінці ХХ ст. був організований НПП ―Сколівські
Бескиди‖, проводилися ще у ХIX ст. Перші відомості з цього питання опублікував польський міколог
Й. Крупа (Krupa, 1886, 1888, 1889). Зведений список цих грибоподібних організмів, виявлених тут Й.
Крупою в результаті мікологічних обстежень різних типів лісу в 1885-1888 рр., складає 50 видів.
Наявність такого чималого списку міксоміцетів створює можливість здійснити порівняння сучасного
стану їх таксономічної різноманітності з даними, отриманими більше, ніж 110 років тому, і виявити
певні зміни в їх видовому складі з урахуванням того, що на обстеженій території згідно Указу
Президента України № 157/99 від 11 лютого 1999 р. був створений НПП ―Сколівські Бескиди‖.
НПП ―Сколівські Бескиди‖ займає площу 35 684 га, з яких 24 702 га відведені у постійне
користування парку, а 10 982 га приєднані до парку без вилучення у Сколівського військового
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лісгоспу, який вважається постійним землекористувачем. Землі НПП розташовані в межах трьох
районів Львівської області – Дрогобицького, Сколівського і Турківського. За фізико-географічним
районуванням територія НПП належить до Верхньодністровських та Сколівських Бескид, займає їх
північні макросхили з абсолютними висотами від 600 до 1200 м. Домінуючим в парку типом
рослинності є ліси. Покриті ними площі складають 21 833 га (88,4% від усієї території парку).
Панують в НПП ліси неморального флороценотичного комплексу. До найважливіших лісотвірних
порід належать Fagus sylvatica, Abies alba і Picea abies. Переважають букові ліси, представлені, з
одного боку, чистими бучинами, а з іншого – мішаними ялицево-смереково-буковими, рідше
трапляються яворові бучини. Ялицеві ліси характеризуються значною участю бука лісового і
утворюють мішані ялицево-букові або буково-ялицеві деревостани. Серед смерекових лісів
переважають монодомінантні штучні насадження, корінні смерекові ліси трапляються в парку
нечасто (басейн р. Кам‘янка). З лісової рослинності парку варто згадати також вільхові ліси,
представлені тут угрупованнями вільхи чорної (Alnus glutinosa) та вільхи сірої (Alnus incana). Перші
пов‘язані, насамперед, з рівнинами, другі виростають уздовж гірських потоків (Дейнека, Мілкіна,
Приндак, 2006; Воронцов, 2011).
Домінування в НПП букових лісів забезпечує достатню масу мертвої деревини (старих стовбурів,
дерев, що відмирають чи стоять вже мертві, стовбурів і гілля, що впали на землю). За даними
досліджень, проведених в букових пралісах Угольки (Карпатський біосферний заповідник), запаси
мертвої деревини тут складають 13% від загального її об‘єму; при цьому найбільше деревини
знаходиться на кінцевій стадії розкладу – 200(-300) м³/га (Сommormot et al, 2005). В звичайних
старовікових букових лісах, які є типовими для НПП ―Сколівські Бескиди‖, цей показник становить
136 м³/га. Мертва деревина формує ―один з найбагатших – і, поки що, недооцінених – біотопів для
біорізноманіття Європи. ...особливо важлива мертва деревина для малопомітної більшості видів, що
живуть у деревині: комах, особливо жуків, грибів та лишайників‖ (Dudley, E. Vallauri, D. Vallauri,
2004, с. 3).). До цього переліку організмів, пов‘язаних з мертвою деревиною, належать і міксоміцети,
які виділяють в окрему субстратну групу ксилофілів. На мертвій деревині зараз відомо більше 300
видів цих грибоподібних організмів. Спостерігається певна спеціалізація окремих видів до деревини
хвойних або широколистяних порід.
Збір міксоміцетів у НПП ―Сколівські Бескиди‖ було здійснено у вересні 2010 р. в чотирьох із
шести лісництв парку. В Сколівському лісництві були обстежені смереково-буковий ліс в урочищі
Журавлине біля с. Кам‘янка, ялицево-буковий ліс з домішкою смереки на околиці м. Сколе біля
лісового озера, ялицево-буковий ліс на березі р. Кам‘янка між с. Дубина і с. Кам‘янка, ялицевобуковий ліс в урочищі Павлів потік, чорновільховий ліс у цьому ж урочищі. В Бутивлянському
лісництві збір міксоміцетів проводився в ялицево-буковому лісі вздовж дороги на г. Парашка через
урочище Житня. В Завадківському лісництві міксоміцети були виявлені в буковому та ялицевобуковому лісі з домішкою смереки на г. Селім біля с. Завадка та в смерековому лісі перед полониною
біля с. Росохач. Основним місцем збору міксоміцетів у Майданському лісництві стало урочище
Малмансталь, де було обстежено ялицево-буковий ліс з домішкою смереки біля с. Майдан та буковий
ліс на березі р. Рибник. По дорозі до Майданського лісництва було обстежено на наявність
міксоміцетів старі вербові дерева вздовж потока в с. Урич. Всього було зібрано 68 зразків. Внаслідок
їх ідентифікації в НПП ―Сколівські Бескиди‖ було виявлено 27 видів міксоміцетів, які наведені в
таблиці разом з видами, зібраними у ХIХ ст. Й. Крупою. Види, зареєстровані нами, позначені
зірочкою.
Зареєстровані в парку міксоміцети продемонстрували чітко виявлені субстратні уподобання до
мертвої деревини Fagus sylvatica, на якій було зібрано 15, та Abies alba – 14 видів. На деревині інших
порід кількість виявлених міксоміцетів була значно меншою: Alnus glutinosa – 3, Alnus incana, Picea
abies, Populus tremula, Salix sp. – по 2, Сarpinus betulus – 1 вид.. Більшість видів міксоміцетів була
зібрана на деревині одної лісотвірної породи, проте деякі розвивалися на деревині кількох видів. Так,
Lycogala epidendrum знайдена в парку на деревині буку, ялиці, вільхи чорної, осики, верби, грабу;
Trichia varia – на деревині буку, ялиці, верби; Fuligo septica – на деревині ялиці, смереки та вільхи
сірої. Декілька видів з інших екологічних груп міксоміцетів розвивалися на недеревних субстратах:
Craterium minutum – на листовому опаді, Didymium difforme та D. squamulosum – на черешках листків
всохлого борщовика (Heracleum sp.).
Міксоміцети НПП “Сколівські Бескіди”
№

Сучасні назви відомих в НПП ―Сколівські
Бескіди― видів міксоміцетів
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Назви видів міксоміцетів, під якими
вони подані в роботах Й. Крупи (1886,

1888, 1889 рр.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

*Arcyria affinis Rostaf.
*A. cinerea (Bull.) Pers.
*A. denudata (L.) Wettst.
*A. ferruginea Saut.
*A. incarnata (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.
A. obvelata (Oeder) Onsberg
A. pomiformis (Leers) Rostaf.
Badhamia capsulifera (Bull.) Berk.
*Craterium minutum (Leers) Fr.
Comatricha laxa Rostaf.
Cribraria argillacea (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.
*C. aurantiaca Schrad.
C. cancellata (Batsch) Nann.-Bremek.
C. microcarpa (Schrad.) Pers.
*C. purpurea Schrad.
C. vulgaris Schrad.
Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf.
Dictydiaethalium plumbeum (Schumach.) Rostaf.
Diderma radiatum (L.) Morgan
Diderma spumarioides (Fr.) Fr.
*Didymium difforme (Pers.) S.F Gray
D. melanospermum (Pers.) T. Macbr.
D. serpula Fr.
*D. squamulosum (Alb. & Schwein.) Fr.
*Fuligo leviderma H. Neubert, Nowotny & K. Baumann
*F. septica (L.) F.H. Wigg.
*Hemitrichia calyculata (Speg.) M.L. Farr
H. clavata (Pers.) Rostaf.
*H. serpula (Scop.) Rostaf.
Lepidoderma tigrinum (Schrad.) Rostaf.
Lindbladia tubulina Fr.
*Lycogala epidendrum (L.) Fr.
*Metatrichia vesparia (Batsch) Nann.-Bremek.
Mucilago crustacea F.H. Wigg.
*Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf.
P. depressa Lib.
P. vermicularis (Schwein.) Rostaf.
Physarum album (Bull.) Chevall.
Ph. bivalve Pers.
*Ph. cinereum (Batsch) Pers.
Ph. citrinum Schumach.
Ph. contextum (Pers.) Pers.
Ph. gyrosum Rostaf.
*Ph. leucophaeum Fr.
Ph. mutabile (Rostaf.) G. Lister
Ph. viride (Bull.) Pers.
Stemonitis axifera (Bull.) T. Macbr.
*S. fusca Roth
Stemonitopsis typhina (F.H. Wigg.) Nann.-Bremek.
*Symphytocarpus impexus Ing & Nann.-Bremek.
Trichia affinis de Bary
T. botrytis (J.F. Gmel.) Pers.
*T. decipiens (Pers.) T. Macbr.
T. favoginea (Batsch) Pers.
*T. lutescens (Lister) Lister
*T. persimilis P.Karst.
*T. scabra Rostaf.
*T. subfusca Rex
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A. cinerea (Dulliard)
A. punicea Persoon

A. nutans (Bulliard)
A. pomiformis (Roth)
B. hyalina Pers.
C. vulgare Ditm.
C. laxa Rfski
C. argillacea Persoon
C. aurantiaca Schrader
Dictydium cernuum (Persoon)
C. microcarpa (Schrad.)
C. purpurea Schrader
C. vulgaris Schrader
D. leucopus (Bull.)
Clathroptychium rugulosum (Wallroth)
Chondrioderma radiatum (L.)
Chondrioderma spumarioides (Fr.)
Ch. difforme (Persoon)
D. farinaceum (Schrad.)
D. companatum (Batsch)
D. effusum (Lnk)
F. varians Sommerfeld
H. clavata (Persoon)
H. serpula (Scopoli)
L. tigrinum (Schrader)
L. effuse (Ehrh.)
L. epidendrum Bux.
Hemitrichia rubiformis (Persoon)
Spumaria alba (Bull.)
P. fusco-atra (Siubth.)
P. depressa Libert
P. Friesiana Rfski
Timadoche nutans (Pers.), T. pini (Schum.)
Ph. sinuosum (Bull.)
Ph. cinereum (Batsch)
Ph. Schumacheri Spr.
Ph. contextum Pers.
Ph. gyrosum Rfski
Ph. leucophaeum Fr.
Craterichea mutabilis Rfski
Timadoche mutabilis Rfski
S. ferruginea Ehrenberg
Comatricha typhina (Roth)
T. affinis De Bary
T. fragilis (Sowerby)
T. fallax Persoon
T. Jackii Rfski

T. scabra Rfski

59. *T. varia (Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.
T. varia Persoon
60. Tubifera ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel.
Tubulina cylindrica Bulliard
* - Види міксоміцетів, зібрані в НПП ―Сколівські Бескиди‖ авторами статті

Аналіз наведеного в таблиці списку свідчить, що нам вдалося виявити лише 17 видів з тих, які
були зібрані Й. Крупою на території, що в ХХ ст. відійшла до НПП ―Сколівські Бескиди‖. 33 види зі
списку Й. Крупи в зборах 2010 р. були відсутні. Водночас, 10 видів (Arcyria affinis, A. ferruginea, A.
incarnata, Fuligo leviderma, Hemitrichia calyculata, Stemonitis fusca, Symphytocarpus impexus, Trichia
lutescens, T. persimilis, T. subfusca), зареєстрованих в різних типах лісу в 2010 р., Й. Крупою не були
виявлені, тобто вперше наводяться для НПП.
Поки що важко сказати, чим пояснюються такі зміни в складі міксоміцетів парку. Адже список Й.
Крупи базується на результатах опрацювання чотирирічних зборів (1885-1888 рр.), наші збори 2010 р.
були здійснені протягом 10 днів. Проте не викликає сумніву можливість подальшого використання
території НПП ―Сколівські Бескиди‖ як полігону для довготривалого моніторингу динаміки
таксономічного різноманіття міксоміцетів.
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SPECIES COMPOSITION AND SUBSTRATUM ECOLOGY OF MYXOMYCETES IN THE NATIONAL
NATURE PARK “SKOLIVSKI BESKYDY” (LVIV REGION OF UKRAINE) ARE PRESENTED.
Within the territory of the park during the expedition organized in the September 2010 27 myxomycetous species
were collected, among them 10 species were found in park at first. Now 60 species of Myxomycetes are known for the
park mycobiota together with J. Krupa’s collection (1885-1888). The most abundant species were Lycogala
epidendrum, Fuligo septica, Trichia varia, Arcyria denudata, Cribraria purpurea.
Key words: myxomycetes, mycodiversity, national nature park ―Skolivski Beskydy‖.
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КАВКАЗЬКІ СОРТИ ГРУШІ - КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА НАРОДУ
У статті наводиться обґрунтування збереження кавказьких сортів груші, які є культурною спадщиною
народу. Запропоновано різні способи застосування сортів з урахуванням їх біологічних особливостей.
Кавказ, місцеві сорти груші, збереження генетичного різноманіття.
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Кавказ є географічним районом, розташованим на стику між Європою та Азією. Його характерною
особливістю є величні гірські ланцюги, від яких і походить назва регіону. Високі (більше 5000
метрів) гори захищають регіон від впливу північного континентального клімату, а завдяки
різноманітності грантів і ландшафтів (гори, рівнини, низини і узбережжя) в регіоні забезпечується
унікальне поєднання різноманітних кліматичних умов, від сухого до вологого клімату і від
субтропічного до високогірного. Крім того, завдяки цим географічним особливостям Кавказ є одним
з центрів походження багатьох видів рослин [1].
Кавказ включає Північно - Кавказький економічний район Російської Федерації (Краснодарський і
Ставропольський краї; Республіки Адигея, Дагестан, Карачаєво-Черкесія, Чеченська (Ічкерія),
Інгушетія, Північна Осетія (Аланія), Кабардино-Балкарія) і Південний Кавказ (в советс. літературі Закавказзі ): Грузія, Вірменія, Азербайджан, а також Іран і Туреччина [2].
Н.І. Вавилов розглядав цю територію як головну базу формування видів і різновидів ряду
дикорослих плодових рослин, в тому числі, груші. Передня Азія, включаючи Кавказ, є центром
зростання багатьох поліморфних видів груші: P. caucasica Fed. - Груша кавказька, P. elaeagnifolia Pall.
- Груша лохолистная, P. nivalis Jacq. - Груша сніжна, P. pyraster Burgsd. - Груша звичайна лісова, P.
salicifolia Pall. - Груша иволистная, P. syriaca Boiss. - Груша сирійська [3].
Спільне виростання великого числа видів призвело до появи різноманітних гібридів, які стали
відмінним матеріалом для відбору кращих форм. З часом цей сортимент поширювався, збагачувався і
вдосконалювався, представляючи відмінний матеріал для відбору [7].
У багатьох сортів груші Кавказу за подібністю морфологічних ознак досить легко визначити
вихідний вид. Так, груша кавказька за всіма ознаками є вихідним видом багатьох місцевих
черкеських сортів: Бжелякокуж, Черкеська Урожайна, Бергамот Черкеський та інших. Місцеві сорти
плодових культур Кавказу і Дону були отримані шляхом відбору серед дикорослих форм, що
зустрічаються і понині в північнокавказьких передгір'ях.
На думку А.С. Туза (1972) в походженні закавказьких сортів Бжо, Дидвана, Хатура, Мехвінская
пізня, Мени армуд явно простежується участь видів груша кавказька і груша иволистная. Це
підтверджується анатомічними дослідженнями нижнього епідермісу листя зазначених сортів і
вихідних видів [88].
Великоплідні форми груші лохолистная дали початок багатьом аборигенним сортам Малої Азії та
Криму: Буйнакську, Гордзама, Кок Сулу, Ак Сулу і іншим.
Груша сирійська також має форми, що дають великі й смачні плоди. Ознаки цього виду добре
простежуються у деяких вірменських і грузинських сортів: Сини Єреванська, Нана армуд, Лятанзі,
Наназір, Малачі.
На думку А.С. Туза (1983), на формування сортименту груші в Закавказзі, Передній і Малій Азії
мали великий вплив сорти груші туркменської, а також сорти східно-азіатських видів і їх гібридів, які
в період ісламізації проникли далеко за межі Середньої Азії [7].
Участь представників східно-азіатських видів і груші туркменської проглядається у кавказьких
сортів Ляйті Гені, Гімрінская, Нар армуд, Гирмизи, Ашаропай та багатьох інших.
У більшості ж сортів важко визначити видову приналежність, що говорить про їх більш складне
походження. А.С. Туз вважав, що кавказька група сортів володіє більшим ступенем поліморфізму в
порівнянні з європейською. На його думку, в походженні місцевих сортів груші більшу роль зіграла
поліплоїдія, що пояснюється специфічними місцевими умовами формоутворення, в тому числі,
температурними контрастами та іншими факторами [7].
При створенні сортів груші Кавказу і Закавказзя відбувався відбір і збереження кращих місцевих
форм. Для цього регіону, багатого різноманітними дикорослими плодовими рослинами, цілком
природно було розвиток садівництва. І дійсно, як показує огляд літературних джерел, садівництво в
різній мірі було розвинене у всіх народів Кавказу.
Першими селекціонерами були, швидше за все, найдавніші народи Передкавказзя - хазари, алани,
касоги, стародавні Адиги. В цьому процесі брали участь і понтійські греки, їхні колонії на
Чорноморському узбережжі (Тамань, район Новоросійська, Сочі) активно займалися садівництвом.
У Вірменії археологічні знахідки часів існування племен хетів і Урарту, вік яких становить від
трьох до чотирьох тисяч років, показують, що сільське господарство того часу було вже добре
розвинене. У розкопках урартської фортеці Тейшебаіні на території Єревана (VIII-VII ст. до н. е.).
Виявлена добре збереглася намистина, виточена з кісточки персика. У IV ст. До н. Е. Олександр
Македонський вивіз абрикос з Вірменії до Греції під назвою "Мала Вірменія ", а звідти він потрапив в
Рим [1].
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Кавказькі сорти груші є древнім культурною спадщиною народу, яке дуже легко забути і набагато
важче зберегти і знайти застосування. Місцеве населення завжди використовувало дикі плоди і
методом народної селекції намагалося поліпшити їх смакові якості і врожайність, на що вказують
залишки старих черкеських садів на території Адигеї. Особливістю кавказьких сортів є їх сильне
зростання і пізніше (на 8 - 10 рік) вступ у фазу плодоношення. Негативною характеристикою деяких
місцевих сортів є гранульована м'якоть, низький рівень кислотності ці органолептичні параметри
знижують комерційну цінність плодів. Дані параметри не відповідають сьогоднішньому розвитку
садівництва заснованого на слаборослих деревах, плодоносних на 3-5 рік мають великі плоди і
відмінний смак. У зв'язку з цим кавказькі сорти втратили свою значимість і стали забуватися,
частково зберігаючись у місцевого населення і в колекціях наукових установ. Для збереження
біорізноманіття та повернення втраченого слід знайти їм застосування в світі інтенсивних технологій
плодівництва.
Збереженням старих сортів плодових культур у вигляді джерела генетичної різноманітності і
продовольства стурбована Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО).
На офіційному сайті організації http://www.fao.org представлені різні програми та проекти.
На сьогоднішній день існує проект Bioversity Intеrnаtiоnаl / ЮНЕП-ГЕФ «In situ / Оn farm
збереження і використання агробіоразнообразія (плодові культури та їх дикі родичі) у Центральній
Азії», який здійснюється в п'яти країнах регіону - Казахстан, Киргизстан, Таджикистан,
Туркменістан, Узбекистан і координується Bioversity Intеrnаtiоnаl за фінансової та технічної
підтримки Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (UNEP). Основною
метою проекту є надання підтримки фермерам у їх діяльності щодо збереження та сталого
використання місцевих сортів плодових культур і диких видів, які є цінним генетичним фондом,
успадкованим нами від наших предків. Доцільним є збереження місцевих сортів та їх диких родичів в
місцях їх формування та розвитку. Це дозволить ефективно не тільки зберігати цей цінний генофонд,
але і використовувати його в сільськогосподарському виробництві. Дуже важливо також організувати
навчання фермерів і розширювати їхні знання про наявний розмаїтті плодових культур, що дозволить
їм збагатити сортовий сортимент плодових культур в їх садах.
Також ФАО проводить роботу і на Кавказі, підкреслює важливість збереження генетичних
ресурсів Південного Кавказу і закликає провести диверсифікацію сільського господарства та
виробництва продовольства на основі раціонального використання місцевих природних умов.
Ботанічний сад Польської академії наук у Варшаві займається збереженням біорізноманіття, у них
зібрані численні колекції охоронюваних і знаходяться під загрозою зникнення рослин. У тому числі
велика колекція близько 550 старих сортів яблуні, які вирощувалися до Другої світової війни. 195 з
цих старих сортів були виведені шляхом селекції в наукових установ Польщі, а також у сусідніх
країнах. Решта сорти зібрані з приватних садів з усієї Польщі [4].
Скорочення числа культур і порід відбувається у всьому світі, і катастрофічно швидко. У США, за
деякими оцінками, зникло близько 90 відсотків традиційних сортів овочів і фруктів. З 7000 сортів
яблук, поширених тут у XIX столітті, залишилося менше сотні. На Філіппінах колись росли тисячі
різновидів рису, зараз їх - не більше сотні. З полів Китаю за останні сто років пропали практично 90
відсотків сортів пшениці. За оцінками вчених, за минуле століття ми втратили більше половини
світового розмаїття продуктів [6].
Законопроект «Про генетичних ресурсах рослин та про внесення змін в окремі законодавчі акти
Російської Федерації», розроблений Міністерством сільського господарства РФ, спрямований на
регулювання відносин, пов'язаних із збиранням, збереженням, вивченням та раціональним
використанням генетичних ресурсів культурних рослин на території Російської Федерації. На
сьогоднішній день на правовому рівні дані питання фактично не регламентуються, що створює
передумови для зниження рівня продовольчої безпеки Російської Федерації. Ознайомитися з
законопроектом можна на сайті http://zakon.government.ru/laws/o-geneticheskikh-resursakh/
Вивчення кавказьких сортів груші проводили в колекційному саду Майкопської дослідної станції
ВИР (МОС ВИР). МОС ВИР знаходиться в передгірській частині Республіки Адигея (ПівнічноЗахідний Кавказ, між 45013/ і 43046/с. ш. і 38041/ і 40046/ с.д.). Грунти світло-сірі горнолесние,
механічний склад важкий, глинистий. Реакція грунтової середовища кисла (рН 5-6). Клімат району
помірно-теплий, вологий, середньорічна температура 10,60 С, загальна кількість опадів 830-850 мм в
рік.
Об'єктами дослідження є 94 кавказьких сорти груші, різних за термінами дозрівання, виведених
шляхом народної селекції в Дагестані, Азербайджані, Грузії, Криму, Ставропольському краї,
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Краснодарському краї та Республіці Адигея. Кожен зразок представлений трьома деревами. В якості
підщеп використані сіянці Р. сaucasica. Сад закладений в 1980 - 1986 рр.. (5х7 м). Сади незрошувані.
Дослідження проводили протягом 2007-2010рр. згідно з Програмою та методики сортовивчення
плодових, ягідних і горіхоплідних культур [5].
В результаті вивчення ми можемо запропонувати використовувати кавказькі сорти груші в
селекції, в лісовому господарстві і в аматорському садівництві.
Любительське садівництво має свої особливості. Дерева повинні бути врожайними і мати якісні
плоди. Хороший товарний вигляд у сортів: Ахун армуд, Багір армуд (ефектна забарвлення), Бергамот
Місцевий, Буйнакську, Гімрінская, Гордзама (великі плоди). При впровадженні певної агротехніки
(видалення зав'язі) можна домогтися збільшення розміру плоду і однорідності розміру, що підвищить
якість плодів. Також можна рекомендувати представників з великої групи сортів річного терміну
дозрівання з дрібними плодами (Сасело, Скороспілка Кубанська, Скороспілка Черкеська та ін.) З
підвищеним вмістом цукрів, які не потребують дозрівання, не лежких, але врожайних, з яких можна
приготувати різні консервовані продукти: варення, компоти, виготовляти сухофрукти. Можна
використовувати любителям і фермерам сорти, які дозрівають восени або взимку. Ця такі сорти як
Дзмернук, Нар армуд, Хечечурі. У цих плодів щільна, соковита м'якоть з кислуватим смаком і термін
зберігання від 2 до 4 місяців.
Сорти груші, у яких фенологічні фази збігаються з сезонним календарем регіону, і вони повністю
адаптовані в кліматичних умов можна використовувати в лісогосподарстві, в облаштуванні лісосмуг.
У лісосмугах ярусність яскраво виражена. Перший ярус утворює види домінанти: береза, сосна,
тополя, дуб, в'яз мелколістний, жовту акацію. Другий ярус - дерева меншої висоти. Далі йдуть
чагарники і трави. Кавказькі сорти груші, що володіють активною силою зростання, що досягають
висоту 10 метрів, такі як Черкеська, Кафараджірі, Барака, Сині армуд можна використовувати в
першому ярусі лісосмуг.
Вивчення аллелопатіческого активності дозволило визначити вплив біологічних речовин в листках
груші сортів Шабандутца Кар, Декбуцан, Гарджін Джохара, Латіфа на рослинність. Застосування
даних сортів у другому ярусі лісопосадок дасть можливість не використовувати випалювання
рослинності (сільськогосподарські пали), так як трав'яниста рослинність буде пригнічувати
природним шляхом. Застосування плодових порід в закладці лісосмуг буде приносити безперечну
користь, так як з часом, можна буде використовувати плоди дерев.
Серед сортів, що зустрічаються на Кавказі, є стійкі до парші, однією з найнебезпечніших хвороб
плодових, вони можуть використовуватися в програмах генетичного удосконалення європейських
сортів груші. Це сорти Ахун армуд, Ашаропай Зелений, Бергамот Місцевий, Каціс тава, Кумиш
армуд.
Деякі сорти груші через крупноплідність і чудового аромату, як у Хан армуд, Гел армуд,
Каладжінская, Ляйті Гені, Каціс тава, Кирмизи також можуть представляти цінність для селекції.
В останнє десятиліття відбувається глобальна зміна клімату на Землі. Проявляється це у вигляді
аномальних кліматичних зимових і літніх явищ. Літні посухи стають частим явищем в нашому
регіоні. Екстремально холодні і теплі зими також несприятливо впливають на плодові рослини,
погіршують умови зростання, призводять до зниження врожайності насаджень, у зв'язку з цим
актуальним питанням стоїть підбір сортів володіють найбільш високими адаптивними якостями, такі
як зимостійкість і жаростійкість. Зимостійкі сорти Куш Бурун армуд, Міхрікі, Самед армуд і
жаростійкі Ашаропай Зелений, Шакар Гені, Шемахи Захрі можуть комплексно використовуватися як
в селекції, так і в лісовому господарстві.
У результаті можна зробити висновок, що слід організовувати лекції, виставки та екскурсії з
метою інформування громадськості про збереження старих сортів груші і рекомендувати їх для
невеликих приватних садів з метою збереження культурної спадщини народу.
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CAUCASIAN VARIETY PEARS - CULTURAL HERITAGE OF THE PEOPLE
I.N. D'YAKOVA, S.A. KAZAN
The article provides a rationale for conservation of Caucasian pear varieties, which are the heritage of the people.
Various methods of application types based on their biological characteristics.
Caucasus, the local varieties pears, preserving genetic diversity.

УДК 595.793.591.5
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ДО ЗООГЕОГРАФІЇ TENTHREDINIDAE (HYMENOPTERA, INSECTA) ПІВНІЧНОГО
МЕГАСХИЛУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ
Дана стаття є продовженням вивчення зоогеографії Справжніх пильщиків фауни північного мегасхилу
Українських Карпат і прилеглих територій. Беручи до уваги не лише хорологічний підхід, але й особливості
екології та біології видів, їх філогенетичні зв’язки, автором праці вперше проведено аналіз ареалів 195-ти видів
тентредінід місцевої фауни з використанням підходу, запропонованого О. Г. Радченком (2008) [11] для
класифікації ареалів Formicidae фауни України.
Ключові слова: північний мегасхил Українських Карпат, фауна, Tenthredinidae, зоогеографія, зоогеографічні
комплекси, ареали, аналіз.

На даний час дані про зоогеографічні комплекси справжніх пильщиків фауни Карпат стосуються
лише в основному праць В. Єрмоленка, що датуються ще минулим століттям [6, 7].
Автор даної статті розпочала вивчення зоогеографії пильщиків-тентредінід північного мегасхилу
Українських Карпат ще у 2007 році [9]. Запропонована праця є продовженням досліджень місцевої
фауни пильщиків-тентредінід і присвячена виділенню у її складі зоогеографічних комплексів у
залежності від поширення та походження тих чи інших елементів фауни. Усі види пильщиків
досліджуваної території віднесені до трьох фауногенетичних класів, у кожному з яких було виділено
один чи кілька зоогеографічних комплексів.

Рис. 1. Розподіл видів фауни Tenthredinidae північного мегасхилу Українських Карпат та прилеглих
територій за зоогеографічними комплексами

Проведено аналіз 195-ти (із 220 відомих) видів тентредінід фауни північного мегасхилу
Українських Карпат та прилеглих територій Лісостепу. Дані про поширення справжніх пильщиків
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одержано з літературних джерел: [1-8, 10, 12, 14, 15]. У роботі використано підхід, запропонований
О. Г. Радченком (2008) [11] для класифікації ареалів Formicidae фауни України.
Зоогеографічний аналіз Tenthredinidae північного мегасхилу Українських Карпат та прилеглих
територій проведено з урахуванням не лише хорологічного підходу, але й особливості екології та
біології видів, їх філогенетичних зв‘язків. Усі види пильщиків досліджуваної території віднесені до
трьох фауногенетичних класів, у кожному з яких ми виділили один чи кілька зоогеографічних
комплексів за Радченко (2008) [11], Czechowski et al (2009) [13]. Нами виділено також
трансголарктичний елемент (див. далі).
Нижче подана коротка характеристика зоогеографічних комплексів, що розглядяються в даній
роботі.
І. Клас зони хвойних лісів
Трансголарктичний – види, поширені на півночі Голарктики і приурочені до тайгових лісів та
частково до зони мішаних та листяних лісів.
Борео-монтанний – види, поширені на півночі Палеарктики, від Атлантики до Тихого океану, і
приурочені до тайгових лісів.
Монтанний – види, поширені виключно в горах Європи та Кавказу.
Північнопалеоарктичний – загалом транспалеарктичні форми, поширені в тайговій зоні та
частково в зоні мішаних і листяних лісів
Північноєвропейський – види, чиє поширення можна розглядати як західний варіант бореомонтанного поширення, оскільки на схід воно не сягає далі від Уральських гір
ІІ. Клас зони мішаних та листяних лісів
Амфіпалеоарктичний – види, чиє поширення (Європа – Далекий Схід) приурочене в основному до
широколистяних лісів
Європейський – види, поширені в основному у листяних та мішаних лісах, але зустрічаються і в
Лісостеповій зоні Європи
Євро-Сибірський – види, поширення яких охоплює європейську частину зони мішаних та
листяних лісів, а в Лісостеповій частині ареалу простягається дещо далі на схід (Сибір до Алтайських
гір, і навіть до оз. Байкал)
Євро-Кавказький – форми, поширені в основному в листяних лісах, а також мішаних лісах Європи
й Кавказу
Центральноєвропейський – види, в основному приурочені до зони мішаних та листяних лісів
Центральної та частково Південної Європи
Південноєвропейський – види, поширені в основному в зоні сухих світлих лісів і ксеротермальних
асоціацій Південної й частково Центральної Європи
Південнопалеоарктичний – транспалеарктичні форми, чиє поширення охоплює в основному
південну частину лісової зони та зони Лісостепу. Екологічно пов‘язані з сухими світлими лісами та
сухими луками
ІІІ. Клас субаридної та аридної зон Євразії
Середземноморський – види, що населяють біотопи середземноморського типу (сухі ліси,
чагарники, кам‘янисті гірські схили, ксеротермальні асоціації).
До аналізу не включені види з мультирегіональним поширенням та голарктичний вид Nematus
tibialis Newman, 1837, оскільки цей вид був інтродукований з Неарктики до Палеарктики. Вид Caliroa
cerasi (Linnaeus, 1758) є вторинним космополітом. Його первинний ареал належить до ЄвроСибірського зоогеографічного комплексу.
За результатами проведеного зоогеографічного аналізу місцевої фауни тентредінід встановлено,
що найчисленнішими є види Північнопалеарктичного та Євро-Сибірського зоогеографічних
комплексів. Найменше представлений амфіпалеарктичний та південноєвропейський зоогеографічні
комплекси.
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ADDITIONS TO ZOOGEOGRAPHY OF TENTHREDINIDAE (HYMENOPTERA, INSECTA) OF
NORTHERN MEGASLOPE OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS AND ADJACENT TERRITORIES
V. V. ZABRODA
The article is a further study on zoogeography of Tenthredinidae of Northern megaslope of the Ukrainian
Carpathians and adjacent territories. Taking into account not only chorological approach but peculiarities of ecology,
biology and origin as well, the author of present article held the analysis of ranges of 195 tenthredinid sawfly species.
In analysis, the approach elaborated by A. Radchenko (2008) [12] for the classification of Formicidae ranges was
used.
Ключові слова: Northern megaslope of the Ukrainian Сarpathians, fauna, Tenthredinidae, zoogeography,
zoogeographical complexes, areas, analysis.
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ДИСКОМІЦЕТИ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Наведені дані про видовий склад дискоміцетів Шацького національного природного парку (Волинська обл.,
Україна). На території парку зареєстровано 38 видів дискоміцетів з 29 родів 6 порядків (Rhytismatales,
Leotiales, Helotiales, Incertae sedis, Pezizales, Orbiliales) відділу Ascomycota, з яких 32 вперше наводяться для
парку, 2 види виявились новими для України.
Ключові слова: дискоміцети, видова різноманітність, Шацький національний природний парк

Дослідження різноманітності всіх груп грибів, зокрема аскоміцетів, є важливим етапом сучасної
мікології. Виступаючи як сапротрофи, паразити рослин, мікоризні симбіонти, а також мікобіонти
більшості лишайників, гриби відіграють важливу роль в функціонуванні екосистем. Дискоміцети є
групою сумчастих грибів (аскоміцетів), яка характеризується відкритими плодовими тілами –
апотеціями, та специфічним апікальним апаратом сумок. Згідно з сучасними даними, дискоміцети не
є окремим таксоном: під цією назвою поєднані декілька еволюційно незалежних груп аскоміцетів.
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Дискоміцети нараховують біля 5000 видів в світовій мікобіоті і біля 2000 видів в мікобіоті Європи
(Dennis, 1978; Fungi of Switzerland, 1984; Ainsworth…, 2008).
На території України ця група вивчена нерівномірно як в таксономічному так і в географічному
відношенні. Для більшості регіонів України відомості про видовий склад дискоміцетів відсутні, або
мають дуже фрагментарний характер і потребують критичного перегляду. Нами для їх детального
дослідження обрано Західне Полісся України (далі ЗПУ), де ця группа грибів практично не вивчена.
Так, у випуску «Флори грибів України», присвяченому оперкулятним дискоміцетам, для Західного
Полісся наводиться лише 20 видів з 137 відомих для України (Смицкая, 1980). Ще менше відомостей
про іноперкулятні дискоміцети, всього 15 видів (Куда, 1926; Соломахина, 1954; Шевченко, 1960;
Визначник грибів України , 1969; Fungi of Ukraine, 1996; Minter, 2000 а, б).
Вивчення таксономічної різноманітності дискоміцетів ЗПУ було розпочато з мікологічного
обстеження природоохоронних територій цього ботаніко-географічного регіону, зокрема з Шацького
національного природного парку (далі ШНПП).
ШНПП знаходиться на північному заході Волинської обл., на кордоні з Білорусією та Польщею.
Парк був створений у 1983 році на площі 32830 га, з метою збереження та охорони унікального
комплексу озер. Згодом, у 1999 році, площа була розширена до 48977 га. Згідно фізико-географічного
районування територія парку знаходиться в межах Верхньоприп‘ятського району Поліської провінції
зони мішаних лісів; за геоботанічним районуванням – Ратнівсько-Любешівського геоботанічного
району соснових лісів чорницево-зеленомохових та евтрофних осокових боліт, що в свою чергу
належать до Ковельсько-Сарненського округу соснових та дубово-соснових лісів та евтровних боліт
Поліської підпровінції Східноєвропейської провінції Європейської широколистяної області. ШНПП
притаманні всі типові риси ЗПУ, зокрема значна залісненість території, наявність великих болотних
комплексів та лучних ценозів, тобто всі умови, які необхідні для розвитку дискоміцетів.
Домінуючими є ліси з сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), вільхи чорної (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.),
дуба черещатого (Quercus robur L.) та берези повислої (Betula pendula Roth) (Фіторізноманіття…,
2006).
Відомості про дискоміцети ШНПП дуже обмежені. За даними літератури та Національного
гербарію України (KW), для парку наводяться 6 видів дискоміцетів: Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.,
Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall., Peziza repanda Wahlenb., Lachnea tenuis (Fuckel) Sacc.
(сучасна назва - Geopora tenuis (Fuckel), Mollisia scirpina (Peck) Sacc. та Belonium orbilioides Rehm
(Соломахина, 1954; Сміцька, 1975; Смицкая, 1980; Дудка, 2001)
Збір матеріалу в ШНПП проводився в червні 2009 р., а також в червні та серпні 2011 року,
переважно у лісових ценозах парку. Збір та гербаризація матеріалу здійснювались за
загальноприйнятими методиками. Визначення зразків проводилось з використанням вітчизняних та
зарубіжних статей, визначників, атласів (Визначник, 1969; Сміцька, 1975; Смицкая, 1980; Dennis,
1978; Fungi, 1984; Ellis, 1997; Nordic, 2000 ). В результаті опрацювання власних гербарних матеріалів,
а також включення відомих з літератури видів дискоміцетів, був складений видовий список цих
грибів та проведений його систематичний аналіз.
Всього на території парку зареєстровано 38 видів дискоміцетів з 29 родів 6 порядків
(Rhytismatales, Leotiales, Helotiales, Incertae sedis, Pezizales, Orbiliales) відділу Ascomycota, з яких 32
вперше наводяться для парку, 2 види виявились новими для України. Детальна систематична
структура дискоміцетів ШНПП подана в таблиці. Як видно з таблиці, домінуючим порядком є
Pezizales, що на території парку представлений 4 родинами (Pyronemataceae, Pezizaceae, Rhizinaceae,
Helvellaceae).
Систематична структура дискоміцетів Шацького НПП
Порядок
Rhytismatales

Leotiales
Helotiales

Родина
Rhytismataceae

Leotiaceae
Incertae sedis

Рід
К-сть видів
Coccomyces De Not.
1
Colpoma Wallr.
1
Rhytisma Fr.
1
Lophodermium Chevall.
2
Leotia Pers.
1
Ascocoryne J.W. Groves & D.E. Wilson
1
Bisporella Sacc.
1
Chlorociboria Seaver ex C.S. Ramamurthi, Korf & L.R.
1
Batra
Pyrenopeziza Fuckel
1
Belonium Sacc.
1
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Hyaloscyphaceae
Dermataceae
Helotiaceae

Incertae sedis
Pezizales

Rutstroemiaceae
Incertae sedis
Pyronemataceae

Pezizaceae

Orbiliales
6

Rhizinaceae
Helvellaceae
Orbiliaceae
13

Lachnum Retz.
Mollisia (Fr.) P. Karst.
Calloria Fr.
Hymenoscyphus Gray
Rutstroemia P. Karst.
Naemacyclus Fuckel
Tarzetta (Cooke) Lambotte
Anthracobia Boud.
Scutellinia (Cooke) Lambotte
Pyronema Carus
Otidea (Pers.) Bonord.
Humaria Fuckel
Geopora Harkn.
Neottiella (Cooke) Sacc.
Peziza Fr.
Plicaria Fuckel
Rhizina Fr.
Helvella L.
Orbilia Fr.
29

2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
3
1
38

З родини Pyronemataceae в парку виявлені види з 8 родів (Tarzetta, Anthracobia, Scutellinia,
Pyronema, Otidea, Humaria, Geopora, Neottiella). Рід Tarzetta представлений на території парку одим
видом - T. catinus (Holmsk.) Korf & J.K. Rogers, числені апотеції якого були знайдені на грунті в
мішаному лісі. На кострищі було відмічено пірофільний дискоміцет Anthracobia maurilabra (Cooke)
Boud. За літературними даними, розвиток представників роду Anthracobia на місцях згарищ
починається з 20 тижня після пожежі, на відміну від ще одного відміченого пірофіла Pyronema
omphalodes (Bull.) Fuckel, для якого характерним є формування плодових тіл вже на 1-2 тиждень
після горіння субстрату (Богачева, 2008). Яскраві апотеції Scutellinia scutellata (L.) Lambotte та
Humaria hemisphaerica (F.H. Wigg.) Fuckel були неодноразово знайдені на залишках деревини,
переважно листяних порід, та на грунті, відповідно. Два види роду Otidea були одночасно виявлені на
грунті в мішаному лісі. O. alutacea (Pers.) Massee звичайний для листяних лісів України вид, а O.
bufonia (Pers.) Boud (Jamoni, 2001) вперше відзначена на території України. Варто зауважити, що
даний вид є нещодавно описаним, і наразі відмічений лише у Франції, Іспанії та Фінляндії. Ще одним
новим для України видом виявився бріофіл Neottiella vivida (Nyl.) Dennis, дрібні яскраві апотеції
якого були зібрані серед куртин Polytrichum piliferum Hedw. Geopora tenuis (Fuckel) T. Schumach.
включена до списку за даними літератури, нам її зібрати не вдалося.
На території парку виявлено 4 види дискоміцетів, що належать до родини Pezizaceaе. Так,
представники роду Peziza, були відібрані як на грунті серед листяного та гілкового відпаду (P.
repanda Wahlenb., P. varia (Hedw.) Fr) так і на місці вогнища –P. echinospora P. Karst. разом з
представником іншого роду Plicaria endocarpoides (Berk.) Rifai.
Родина Rhizinaceae представлена в парку одним видом - Rhizina undulata Fr., що може поводити
себе як грунтовий сапротроф, пірофіл та паразит молодих паростків сосни.
Для видів родини Helvellaceae характерним є розділення плодового тіла на чітко виражену
шапинку і ніжку. В парку на грунті, було знайдено 3 види з роду Helvella: H. elastica Bull., H. lacunosa
var. sulcata (Afzel.) S. Imai та H. crispa (Scop.) Fr.
Наступним за кількістю видів є порядок Helotiales, що представлений 4-ма родинами з точним
систематичним положенням (Hyaloscyphaceae, Dermataceae, Helotiaceae, Rutstroemiaceae) та родиною
Incertae sedis з невизначеним систематичним положенням в рамках цього порядку.
З родини Hyaloscyphaceae в парку було зареєстровано два види роду Lachnum L. virgineum (Batsch)
P. Karst. та L. capitatum (Peck) Svrček, які формують числені, дрібні, світлі апотеції на рослинних
залишках.
Представники родини Dermataceae - Mollisia scirpina (Peck) Sacc. та M.cinerea (Batsch) P. Karst.
також були відмічені на рослинних залишках.
З родини Helotiaceae, в ШНПП виявлено два види з родів Calloria (Calloria neglecta (Lib.) B. Hein),
відмічена на минулорічних стеблах кропиви, та Hymenoscyphus (Hymenoscyphus fructigenus (Bull.)
Gray) на опалих жолудях дуба. Обидва види масово плодоносять у парку.
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Представники родини Rutstroemiaceae, Rutstroemia conformata (P. Karst.) Nannf. та R. petiolorum
(Roberge ex Desm.) W.L. White, були знадені у вологих біотопах на опалому листі.
До родини Incertae sedis на території парку належать види 5 родів - Ascocoryne, Bisporella,
Chlorociboria, Pyrenopeziza, Belonium. Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson,
Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp., Chlorociboria aeruginosa (Oeder) Seaver ex C.S.
Ramamurthi, Korf & L.R. Batra, Pyrenopeziza rubi (Fr.) Rehm , відомі як деструктори деревини, є
широко розповсюдженими, як на території України, так і в парку. Тільки Belonium orbilioides Rehm,
що відомий для парку лише з літератури, розвивався на занурених в воду гнилих трав‘янистих
рештках.
Меншою кількістю родів і видів представлений в парку порядок Rhytismatales. Згідно літературних
даних, види цього порядку можуть бути як сапротрофами на вже відмерлих рослинних рештках, так і
паразитами на живих частинах рослин. Нами було відмічено 5 видів з 4 родів (Coccomyces ,Coploma,
Rhytisma, Lophodermium). Coccomyces coronatus (Schumach.) De Not., Lophodermium petiolicola Fuckel
та Colpoma quercinum (Pers.) Wallr. розвивались на листі та гілках дуба. Rhytisma acerinum (Pers.) Fr.
відмічена на листі клена, як в стадії анаморфи, так і телеоморфи. Lophodermium pinastri (Schrad.)
Chevall. спричинював в парку масове ураження хвої сосни.
Три інших порядки представлені на даній території одним видом кожний. Так, Leotia lubrica
(Scop.) Pers. (порядок Leotiales), була знайдена на грунті в мішаному лісі, де його яскраві апотеції,
розвивалися групами. Типовим представником порядку Orbiliales є Orbilia delicatula (P. Karst.) P.
Karst., яка масово розвивається на зволоженій деревині. Naemacyclus fimbriatus (Schwein.) DiCosmo,
Peredo & Minter належить до порядку, що немає точного систематичного положення в рамках класу
Leotiomycetes, формує плодові тіла формуються на минулорічних опалих шишках.
Наведена систематична структура не відображає повної різноманітності дискоміцетів ШНПП.
Подальші дослідження в інші вегетаційні сезони (весна, осінь), дозволять поповнити цей список
новими знахідками, серед яких можливі рідкісні і навіть нові для України види
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DISCOMYCETES FROM SHATSKY NATIONAL NATURE PARK
M.A. ZYKOVA, A.A. GORUN
Data about species diversity of discomycetes from Shatsky national nature park (Volun region, Ukraine) are
presented. 38 species of discomycetes belonging to 29 genera, 6 orders (Rhytismatales, Leotiales, Helotiales, Incertae
sedis, Pezizales, Orbiliales) have been recorded, 32 species from general numbers were found on this territory at first,
2 species are new for Ukraine.
Key words: discomycetes, species diversity, Shatsky national nature park

УДК 595.768.12
Я. КАПЕЛЮХ
Природний заповідник "Медобори", смт.Гримайлів, Україна

ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ ЛИСТОЇДІВ
(COLEOPTERA,CHRYSOMELIDAE) ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА "МЕДОБОРИ"
У статті проаналізовано історію вивчення Chrysomelidae на теренах природного заповідника "Медобори"
та наведено видовий склад комах родини, відомий на даний час.
Ключові слова: заповідник, дослідження, листоїди, вид.

Листоїди – одна з найбільших родин твердокрилих в ентомофауні. Вона охоплює як дрібних так і
середньої величини жуків з коренастим, рідше продовгуватим тілом. Однією з найсуттєвіших ознак є
тонкі вусики, які ніколи не перевищують половини довжини тіла комахи і ховаються під її нижню
сторону тіла. В Україні їх налічується близько 570 видів з 87 родів, Жуки найчастіше зустрічаються
на листках і квітах рослин, личинки їх знаходяться як на поверхні так і в листках кормових рослин та
їх стеблах, а також у ґрунті та підстилці [1].
Історія вивчення листоїдів на території та в околицях заповідника розпочалася в середині XIX
століття. Початок їй поклали дослідження А.Андржейовського (A. Andržejowski, 1823),
М.Новицького (M.Nowicki, 1824), A.Ваги (A.Waga, 1870), М.Ломницького (M.Lomnicki, 1866, 1870,
1875, 1886), Вержейського (Wieržejski, 1867). Вони, виконуючи завдання Фізіогеографічної комісії
наукового товариства в Кракові, здійснювали експедиційні поїздки в наш регіон для проведення
описів та збору природного матеріалу. Загалом за цей час було опубліковано 32 статті, де наведено
описи 486 видів жуків з 51 родини.
Після майже столітньої перерви дослідження ентомофауни цього району було відновлено
ентомологами Державного природознавчого музею НАН України (Різун, 1994, Яницький, 1995,
Лазорко, 1962, 1965) і ентомологами Інституту систематики і еволюції тварин ПАН в Кракові
Д.Кубішем, М.Мазуром, Ю.Павловским, А.Кускою - провели дві експедиції (1993, 1996 рр.). В
результаті досліджень на території заповідника ідентифіковано 951 вид твердокрилих, з яких 313
вперше відмічені для даного району [2].
Колекція листоїдів заповідника сьогодні нараховує 66 ідентифікованих видів, зібраних на
території та в найближчих околицях (велика частина, особливо дрібних жуків, ще потребує
визначення). Ми щиро вдячні за допомогу в упорядкуванні та визначенні видів к.б.н. Надєїну К.С.
При написанні статті використані також дані вказаних вище польських ентомологів, а також дані
старих колекцій, які зберігаються в фондах Інституту систематики та еволюції тварин в Кракові,
зібрані у XIX та XX ст. в межах заповідника (позначені *) [2].
Таким чином, фауна листоїдів природного заповідника "Медобори" разом з найближчими
околицями на даний час становить 174 види.
Чорним шрифтом виділені види, які не підтверджені сучасними знахідками. Систематику подано
за А.О.Беньковським (1999) [1].
Родина Листоїди Chrysomelidae
Підродина Donacinae
Рід Donacia F.
1. Donacinae vulgaris (Zschach).
2. Donacinae malinovskyi (Ahr.)
3.*Donacinae bicolora (Zschach.)
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4.*Donacinae dentata (Hoppe.)
5.*Donacinae marginata (Hoppe.)
6.*Donacinae semicuprea (Panz.)
7. Donacinae simplex (F.)
8. *Donacinae thalassina (Germ.)
9.*Donacinae versicolorea (Brahm.)
Рід Plateumaris Thoms.
10. Platentaris discolor (Pz.)
11. Platentaris sericea (L.)
12.*Platentaris bracata (Scop.)
Підродина Criocerinae
Рід Oulema Gozis.
13. Oulema galleciana (Uegd.)
14.*Oulema melanopus (L.)
Рід Lema Т.
15*. Lema cyanella (L.)
Рід Lilioceris Rtf.
16. Lilioceris lilii (Scop.)
17*. Lilioceris mergidera (L.)
Рід Crioceris Müll.
18. Crioceris duodecimpunctata (L.)
Підродина Orsodacninae
Рід Orsodacne Latr.
19. Orsodacne cerasi (L.)
Підродина Clytrinae
Рід Labidostomis Germ.
20. Labidostomis lucida axillaris (Lac.)
Рід Clytra Laich.
21. Clytra quadripunctata (L.)
22. Clytra laeviscula (Ratz.)
Рід Coptocephala Chevr.
23. Coptocephala quadrimaculata (L.)
24.*Coptocephala unifasctata (Scop.)
Підродина Cryptocephalinae
Рід Cryptocephalus Geoffr.
25*.Cryptocephalus sericeus (L.)
26.Cryptocephalus virens (Sffr.)
27.Cryptocephalus aureоlus (Sffr.)
28.Cryptocephalus santinus (Germ.)
29.Cryptocephalus moraei (L.)
30.Cryptocephalus octopunсtatus (Scop.)
31.*Cryptocephalus bipunctatus (L.)
32.*Cryptocephalus chrysopus (Gmel.)
33.*Cryptocephalus violaceus (Laich.)
34.*Cryptocephalus ocellatus (Drap.)
35.*Cryptocephalus pusillus (F.)
36.*Cryptocephalus fulvus (Goese)
37.*Cryptocephalus hypochoeridis (L.)
38. Eumoppus ascleptadeus (Pal.)
39.*Cryptocephalus laevicollis (Gelb.)
Рід Pachybrachis Chevr.
40.*Pachybrachis fimbriolatus (Suffr.)
41.*Pachybrachis hieroglyphicus (Laich.)
42.*Pachybrachis hippophaes (Suffr.)
43.*Pachybrachis sinuatus (Muls. et Rey)
Підродина Eumolpinae

143

Рід Bromius Chevr.
44. Bromius obscurus (L.)
Рід Pachnephorus Chevr.
45.*Pachnephorus pilosus (Rossi)
Рід Eumolpus Ill.
46. Eumolpus ascleptadeus (Pal.)
Підродина Chrysomelinae.
Рід Timarcha Latr.
47. Timarcha rugulosa (H-St.)
Рід Leptinоtarsa Stal.
48. Leptinоtarsa decemlineata (Say.)
Рід Dlochrysa
49.*Dlochrysa fastuosa (Scop.)
Рід Chrysolina Match.
50. Chrysolina polita (L.)
51. Chrysolina fastuosa (Scop.)
52. Chrysolina herbacea (Duff.)
53. Chrysolina varians (Sch.)
54. Chrysolina limbata (F.)
55. Chrysolina sturmi (Westh.)
56.*Chrysolina corealis (L.)
57. Chrysolina graminis (L.)
58. Chrysolina hyреrсі (Forst.)
59.*Chrysolina kuestri (Hell.)
60.*Chrysolina marginata (L.)
61. Chrysolina reitteri (Wse)
62.*Chrysolina sanquinolenta (L.)
Рід Colaphus Dagl.
63.*Colaphus sophiae (Schall.)
Рід Plagiodera Chevr.
64*.Plagiodera versicolora (Laich.)
Рід Linaeidea Motsch.
65. Linaeidea aenea (L.)
Рід Chrysomela L.
66. Chrysomela populi (L.)
67. Chrysomela vigintipunctata (Scop.)
68. Chrysomela saliceti (Sffr.)
69. Chrysomela tremula (F.)
Рід Gastronhysa Chevr.
70*.Gastronhysa viridula (Deg.)
71. Gastronhysa poligoni (L.)
Рід Phratora Chevr.
72*. Phratora vitellinae (L.)
73.*Phratora tibialis (Suffr.)
74. Phratora vulgatissima (L.)
Рід Prasocuris Latr.
75.*Prasocuris junci (Brahm)
76.*Prasocuris phellandrii (L.)
Рід Phaedon Dahl.
77*.Phaedon cochleariae (F.)
78.*Phaedon armoraciae (L.)
Підродина Galerucinae
Рід Galeruca Geoffr.
79. Galeruca pomonae (Scop.)
80. Galeruca tanaceti (L.)
Рід Lochmaea Wse.
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81. Lochmaea suturalis (Thoms.)
82. Lochmaea caprea (L.)
83. Lochmaea crataegi (Först.)
Рід Pyrrhalta Ioann.
84.* Pyrrhalta viburni (Payk.)
Рід Phyllobrotica Chevr.
85.*Phyllobrotica quadrimaculata (L.).
Рід Agelastica Cheur.
86. Agelastica alni (L.)
Рід Lupterus Müll.
87*. Lupterus xanthopoda (Schena)
88*. Lupterus lupterus (Sulz)
Підродина Halticinae
Рід Epitrix Foudr.
89.*Epitrix pubescens (Koch).
Рід Crepidodera Chevr.
90.*Crepidodera aurata (Marsh.).
91.*Crepidodera aurea (Geoffr.).
92.*Crepidodera fulvicomis (F.).
93.*Crepidodera nitidula (L.).
Рід Asiorestia Jcbs.
94.*Asiorestia ferruginea (Scop.).
Рід Altica Müll.
95.*Altica lythri (Aube.)
96.*Altica oleracea (L).
97.*Altica palustris (Weise).
98.*Altica quercetorum (Foudr.)
99.*Altica tamaricis Schrank.
Рід Podagrica Chevr.
100.*Podagrica fuscicornis (L.).
101.*Podagrica fuscipes (¥.).
Рід Hermaeophaga Foudr.
102.*Hermaeophaga mercurialis (F.).
Рід Phyllotreta Chevr.
103.*Phyllotreta armoraciae (Koch
104. Phyllotreta atra (F.).
105.*Phyllotreta cruciferae (Goeze).
106.*Phyllotreta dacica (Heikert.)
107.*Phyllotreta exclamationis (Thunb.).
108.*Phyllotreta nemorum (L.).
109.*Phyllotreta nigripes (F.).
110.*Phyllotreta nodicomis (Marsh.)
111.*Phyllotreta ochripes (Curt)
112.*Phyllotreta undulata (Kutsch.).
113.*Phyllotreta vittula (Redt.).
Рід Aphthona Chevr.
114.*Aphthona euphorbiae (Schrank)
115.*Aphthona lacertosa (Rosenh.)
116.*Aphthona nonstriata (Goeze).
117.*Aphthona placida (Kutsch.).
118.*Aphthona pygmaea (Kutsch.).
119.*Aphthona venustula (Kutsch.).
Рід Longitarsus Berthold.
120.*Longitarsus anchusae (Payk.).
121.*Longitarsus apicalis (Beck).
122.*Longitarsus atricillus (L.).
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123.*Longitarsus brunneus (Duft.).
124.*Longitarsus exsoletus (L.).
125.*Longitarsus longiseta (Weise.)
126.*Longitarsus longipennis Kutsch.
127.*Longitarsus luridus (Scop.).
128.*Longitarsus melanocephalus (Deg.).
129.*Longitarsus nasturtii (F.).
130.*Longitarsus nervosus Woll.
131.*Longitarsus nigrofasciatus (Goeze).
132.*Longitarsus obliteratus (Rosenh.).
133.*Longitarsus parvulus (Payk.).
134.*Longitarsus pellucidus (Foudr.).
135.*Longitarsus pratensis (Panz.).
136.*Longitarsus pulmonariae (Weise.)
137.*Longitarsus succineus (Foudr.).
138.*Longitarsus tabidus (F.).
Рід Sphaeroderma Steph,
139. Sphaeroderma testaceum (F.).
Рід Argopus Fisch.
140. Argopus ahrensii (Germ.).
Рід Chaetocnema Steph,
141.*Chaetocnema aerosa (Letzn.).
142.*Chaetocnema aridula (Gyll.).
143.*Chaetocnema concinna (Marsh.).
144.*Chaetocnema heikertingeri (Ljub.)
145.*Chaetocnema hortensis (Geoffr.).
146.*Chaetocnema tibialis (Illig.).
Рід Dibolia Latr.
147. Dibolia cynoglossi (Koch).
148. Dibolia rugulosa (Redt.)
149. Dibolia schillingii (Letzn.).
Рід Psylliodes Berthold.
150. Psylliodes affinis (Payk.).
151. Psylliodes attenuata (Koch).
152. Psylliodes chalcomera (Illig.).
153*. Psylliodes hyoscyami (L.).
154. Psylliodes napi (F.).
Підродина Cassidinae
Рід Pilemostoma Desbr.
155. Pilemostoma fastuosa (Schall.)
Рід Hypocassidae Wse.
156. Hypocassidae subferrudinea (Schrnk)
Рід Cassida L.
157. Cassida rubiginosa (Müll.)
158.*Cassida canalicullata (Latch.)
159. Cassida flaveola (Thunb.)
160. Cassida azurea (F.)
161. Cassida aurora (Wse.)
162. Cassida stigmatica (Sffr.)
163. Cassidavitata (Viel.)
164. Cassidasubreticulata (Suffr.)
165.*Cassida hemisphaerica (Herbst.)
166.*Cassida lineola (Creutz.)
167.*Cassida murrea (L.)
168.*Cassida nebulosa (L.)
169.*Cassida nobilis (L.)
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170.*Cassida sangninolenta (O.F. Müll.)
171.*Cassida sanguinosa (Suffr.)
172.*Cassida vibex (L.)
173. Cassida viridis (L.)
174.*Cassida vitata (Will.)
Висновки: Наведений перелік листоїдів не є остаточним. Він буде значно поповнений при їх
ціленаправленому зборі та вивченні.
Сподіваємося також на підтвердження сучасними знахідками видів, які раніше тут зустрічалися.
Зважаючи на значне різноманіття жуків родини Chrysomelidae територія заповідника є дуже
важливою для збереження фауни листоїдів у регіоні.
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Карпатський національний природний парк

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ОХОРОНИ РІДКІСНИХ ВИДІВ ТВАРИН НА ТЕРИТОРІЇ
КАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Наводяться дані про стан рідкісних видів тварин на території Карпатського національного природного
парку. Розглянуто стан інвентаризації фауністичного різноманіття. Проаналізовано приуроченість рідкісних
видів до різних функціональних зон. Запропоновано заходи по покращенню стану популяцій рідкісних видів на
території парку.
Ключові слова: Карпатський національний природний парк, тварини, рідкісні види, охорона.

Зникнення видів тварин і рослин завдяки діяльності людини є однією з глобальних екологічних
проблем. Першим кроком до її вирішення є стеження (моніторинг) за змінами чисельності та
розповсюдження видів. На його результатах базується природоохоронна діяльність – міжнародні та
національні програми, практичні заходи тощо. За даними моніторингу оцінюється ефективність
вжитих заходів і, у разі потреби здійснюється їх корегування.
За роки функціонування на території Карпатського НПП закладено мережу моніторингових
ділянок для проведення досліджень як за окремими компонентами екосистемами так і за комплексом
в цілому. Однією з важливих і обов‘язковою частиною таких досліджень є спостереження за станом
тваринного світу.
Всі результати, що накопичуються в результаті польових досліджень, узагальнюються в щорічних
«Літописах природи» у розділах «Фауна» та «Збереження видів рослин і тварин, природних
середовищ, що занесені в чинні для України міжнародні переліки».
Значна увага у моніторингових дослідженнях приділяється знахідкам видів, що занесені у Червону
книгу України, Міжнародні червоні списки. За результатами польових досліджень створюються бази
даних та проводиться картування цих видів.
Багатий та різноманітний твариний світ парку він відрізняється від прилеглих територій видовим
складом. Українські Карпати характеризуються чітко вираженою висотною поясністю клімату,
грунтів та рослинністю. Тварини, як один із компонентів будь-якого біогеоценозу, також приурочені
до природних комплексів і живуть лише в умовах, у яких можливе виживання, існування і
продовження роду.
Українські Карпати, і, зокрема, Чорногірський масив, мають специфічний комплекс бореальнотайгових і гірських видів хребетних, які не зустрічаються на прилеглих територіях. До них належать:
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форель струмкова, тритон альпійський, саламандра плямиста, кумка жовточерева, глухар
карпатський, білоспинний і трьохпалий дятли, горіхівка, білозобий дрізд, тинівка альпійська, плиска
гірська, кутора мала, вивірка карпатська, снігова і мала водяна нориці, олень карпатський, ведмідь
бурий та деякі інші види.
Частина хребетних тварин є ендеміками: тритон карпатський, глухар карпатський, сова
довгохвоста карпатська, дятел білоспинний карпатський, нориця снігова і деякі інші гірські форми.
Для деякої кількості видів і підвидів Карпати служать границею ареалів.
Зоогеографічною специфікою Карпат є те, що в гірську систему не проникають ряд рівнинних
видів. В цілому фауна Карпат носить характер ―острівної‖ гірської тайги, яка чітко виділена на
території парку.
На даний час фауна Карпатського НПП нараховує 1361 види тварин. З них фауна ссавців налічує
53 види, особливістю є те, що більше тридцяти п‘яти відсотків видового складу ссавців становлять
комахоїдні і рукокрилі. Фауна птахів досить різноманітна і представлена 120 видами. Земноводні і
плазуни на території налічують 15 видів. Тут також можна зустріти 13 видів риб. У порівнянні із
хребетними тваринами, кількість видів яких вимірюється десятками і які таксономічно є
представниками одного типу, територію парку населяють декілька тисяч (або десятків тисяч) видів
безхребетних тварин, на даний час проінвентаризовано 1160 видів безхребетних тварин [1,2, 3].
Загалом, на території парку зустрічається 75 видів тварин, що занесені до Червоної книги України,
118 – до Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, 46
– до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин, 17 – до Конвенції про міжнародну
торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, 11 – до
Європейського Червоного списку [3, 4].
Одним із важливих факторів, що впливає на зменшення чисельності рiдкiсних видiв тварин
вiдноситься антропогенний вплив.
На територiї парку постiйно проводяться рейди, патрулювання, «Днi охорони природи» тощо, якi
значно зменшують негативний вплив цих факторiв на популяцiї рiдкiсних видiв тварин. Дiйовi
способи охорони раритетних видiв звiрiв парку, добування яких вже заборонене законом, повиннi
базуватись на головних специфiчних рисах їх бiологiї, i перш за все на збереженнi мiсць перебування
та бiотопiв, якi забезпечують їх життевi потреби. В функцiональних зонах, де має мiсце значний
антропогенний вплив (рекреацiйне навантаження, лiсогосподарська дiяльнiсть, селетебнi утворення),
в мiсцях знахiдок цих тварин створюються особливо–цiннi об'єкти природи, на якi поширюється
статус заповiдностi. З метою створення сприятливих умов для розмноження тварин по всiй територiї
парку проводяться «перiоди тишi» (весняно–лiтнiй, осiннiй).
Дуже важливим елементом в охоронi рiдкiсних i зникаючих видiв є екологiчне виховання
мiсцевого населення та рекреантiв. Тiльки при належному та серйозному рiвнi використання всiх
засобiв (випуск буклетiв, вимпелiв, значкiв, науково–популярної лiтератури, виступи по радiо, в
пресi, телебаченню тощо) значно менше буде нанесено шкоди тваринному свiту.
Для зручності проведення аналізу приуроченості деяких рідкісних видів всю територію нами
умовно поділено на заповідну та гоподарську. До заповідної зони, яка становить біля 20% території,
ми відносимо всю заповідну зону, за виключенням особливо-цінних об'єктів площа окремих з них є
незначною. В цій зоні забороняється: всі види рубок; заготівля сіна; збір хмизу, сушняка, лісової
підстилки, лікарських рослин, квітів, насіння, дикоростучих плодів і ягід, грибів, моху; випас худоби;
полювання, вилов риби та тварин, а також всякі порушення умов їх проживання; діяльність людини,
яка може привести до порушення природних комплексів чи ходу процесів в них.
До господарської зони (80% території) відносимо три зони парку (регульованої рекреації,
стаціонарної рекреації та господарська). Ця зона характеризується постійним антропогенним пресом
(туризм, рубка лісу, проживання місцевого населення тощо).
На основі власних спостережень та аналізу поступаючих фенокарток за останні п‘ять років, ми
розглянули приуроченість деяких (легко діагностованих в природі) видів наземних хребетних.
Отже, результати аналізу знахідок та приуроченості рідкісних видів дають змогу константувати
наступне:
1. Для деяких рідкісних видів (нориця снігова, тинівка альпійська, лісовий кіт, сапсан) заповідна зона
є основним життєвим середовищем і вони зустрічаються тільки в таких екосистемах.
2. Основна частина видів приурочена до господарської зони і охорона їх повинна проводитись
шляхом мінімального антропогенного втручання.
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3. Частина видів, які характеризуються широкою біотопічною приуроченістю, зустрічаються в обох
зонах.
Загалом, результати проведених досліджень по вивченню раритетних видів свідчать про наступне:
1. На території парку зареєстровано 23 види безхребетних тварин 3 види риб, 4 види земноводних та
1 вид плазунів, 23 видів птахів та 21 вид ссавців, що занесені до Червоної книги України.
2. Найбільшою видовою різноманітністю у списку раритетних видів серед хребетних представлені
ряди совоподібних та лиликових.
4. Основним шляхом практичної охорони видів є збереження природних екосистем різних
функціональних зон парку.
5. Найбільш негативним на стан популяцій рідкісних видів є антропогенний вплив в різних його
проявах.
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MODERN STATE AND WAYS OF PROTECTION OF RARE ANIMAL SPECIES ON THE TERRITORY
OF THE CARPATHIAN NATIONAL NATURE PARK
O. KYSELYUK, V. TYMOCHKO
Data about the state of rare animal species on the territory of the Carpathian National Nature Park are given. State
of the fauna diversity inventory is considered. Different rare species habitats are been analyzed. Measures of
improvement of rare species populations’ state on the territory of the Park are proposed.
Keywords: Carpathian National Nature Park, animals, rare species, protection.

УДК 595.799 (477.8)
І.Б. КОНОВАЛОВА
Державний природознавчий музей НАН України

ДЖМЕЛІ (HYMENOPTERA: APIDAE: BOMBUS) НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКУ “ГУЦУЛЬЩИНА”: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ
На території НПП ―Гуцульщина‖ виявлено 10 видів джмелів, в тому числі рідкісного B. subterraneus.
Наведено дані про особливості біології видів, виявлено їхні кормові раціони сезону раннього літа.
Проаналізовано структуру популяцій видів в аспекті фенологічної ритміки розвитку їхніх сімей.
Запропоновано ряд заходів щодо збереження і покращення стану оселищ джмелів
Ключові слова: джмелі, структура популяцій, кормові раціони, природоохоронні заходи.

Джмелі є невід‘ємною складовою великого комплексу комах-запилювачів квіткових рослин і
трапляються в усіх типах ландшафтів помірної кліматичної зони. Соціальний спосіб життя, значна
чисельність популяцій, активність протягом цілого вегетаційного сезону, холодостійкість,
особливості морфологічної будови та політрофність визначають їхню неперевершеність у
ефективному запилюванні багатьох видів дикоростучої і культурної флори (Goulson, 2010). Проте,
стрімке скорочення чисельності і видового різноманіття джмелів у всьому світі протягом останніх 50
років викликає значне занепокоєння не лише науковців, але й практиків у сфері
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сільськогосподарського виробництва (Edwards, Williams, 2004; Klein et al., 2007; Kosior et al., 2007;
Williams et al., 2009; Konovalova, 2010). Отже, нестача адекватних запилювачів цілого ряду
природних рослин, в тому числі таких, що запилюються виключно джмелями, запобігає їх
насіннєвому розмноженню, що підриває життєву стійкість рослинних популяцій і згодом призводить
до втрати видового різноманіття в рослинних угрупованнях (Goulson, 2010). Доведено, що зниження
врожайності ряду провідних фруктових, овочевих і технічних культур фермерства та втрата якості
плодів безпосередньо пояснюються недостатнім запиленням через зменшення кількості ефективних
запилювачів, якими є джмелі (Paarmann, 2009; Rao, Stephen, 2010). При цьому, традиційне
покладання фермерів на запилення культурних рослин лише бджолою медоносною не завжди дає
позитивний ефект через серію причин, основними з яких є значні витрати по утриманню здорових
бджолиних сімей, неспроможність бджіл літати у холодну і дощову погоду, нездатність відвідувати і
запилювати квітки з глибоким чи довгим віночком (наприклад, конюшина) (Willmer et al., 2004; Aizen
et al., 2009). Таким чином, з огляду на важливе значення джмелів у природі, існує нагальна потреба у
з‘ясуванні сучасного стану популяцій окремих видів джмелів і їхніх угруповань у різних біотопах, а
також факторів, які спричинюють скорочення їхньої чисельності і втрату видового різноманіття.
Зібрана інформація може стати основою для розробки відповідних заходів, що сприятимуть
збереженню, а можливо й збільшенню чисельності популяцій джмелів у регіоні.
Без сумніву, великі природоохоронні території, якими є природні заповідники і національні парки,
можна вважати осередками збереження значних популяцій джмелів. На сьогоднішній день в
Українських Карпатах (без передгір‘я і Закарпатської низовини) трапляються 22 види джмелів
(Konovalova, 2010). З них три види є суто гірськими (Bombus gerstaeckeri Mor., B. pyrenaeus Pérez,
B. wurflenii Rad.) і трапляються в Україні лише в Карпатах (Konovalova, 2007, 2010). За нашими
рекомендаціями їх занесено до Червоної книги Українських Карпат (Коновалова, 2011а, 2011b,
2011с). Дослідження фауни та екології джмелів були здійснені в НПП ―Гуцульщина‖ у першій декаді
червня 2003 року в околицях с. Кобаки (лісові масиви, галявини, луки, агроценози) та в околицях г.
Грегіт (гірські схили: ліси, полонини, зруби; долини потоку Ставник та ріки Пістинка: берегові луки).
Всього було виявлено 10 видів джмелів: B. pascuorum (Scopoli), B. ruderarius (Müller), B. terrestris
(L.), B. lucorum (L.), B. hortorum (L,), B. subterraneus (L.), B. pratorum (L.), B. hypnorum (L.),
B. campestris (Panzer), B. rupestris (Fabr.). Два останні види належать до підроду джмелів-зозуль
(Psithyrus), які паразитують в сім‘ях соціальних видів джмелів.
У таблицях 1 і 2 представлено дані щодо видового складу джмелів і використання ними кормових
ресурсів на двох відокремлених великою відстанню територіях парку. Інформацію диференційовано з
огляду на тип активності особин, їхню кількість та приналежність до певної статі чи касти. Аналіз
даних показав, що на час досліджень, структура популяцій кожного з видів суттєво відрізнялась, що є
закономірним явищем у житті соціальних бджіл, яке сприяє зниженню конкуренції і обумовлює
можливість спільного існування видів із спільними потребами в одному середовищі (Goulson, 2010).
Отже, види, які засновують сім‘ї рано навесні, були представлені першим нечисленним виплодком
робочих особин, що фуражували на користь своїх сімей разом із самками-засновницями: B. lucorum,
B. pascuorum, B. hypnorum (табл. 1, 2), B. hortorum (табл. 2). При цьому, у сім‘ях одного із самих
ранніх весняних видів B. pratorum, зареєстрованого в околицях г. Грегіт (табл. 2), вже відродилася
достатня кількість робочих, щоби самки-засновниці полишили фуражування і залишалися в гніздах
(не виявлено жодної на квітках). Натомість, зареєстровано одного самця, що потенційно могло
свідчити про можливість окремих сімей виду приступити до продукування молодої генерації. Поява
окремих самців B. hortorum на ранніх стадіях розвитку сімей виду (табл. 1) обумовлена іншими
причинами, що не стосуються кульмінаційного етапу розвитку сім‘ї (Коновалова, неопубліковані
дані). Значна частка самок у популяціях видів на час досліджень свідчила про те, що частина
засновниць сімей ще не започаткували гнізда (знаходились у пошуку місць для гніздування), або ж не
встигли вигодувати перший личинковий розплід. Цей факт особливо стосується ―пізніх‖ у часі появи
після зимівлі видів B. hortorum, B. ruderarius, B. subterraneus, два останніх з яких були представлені
лише поодинокими самками. Наявність самок джмеля-зозулі B. campestris, одна яз яких активно
шукала гніздо свого гніздового господаря B. pascuorum, опосередковано підтверджувало той факт,
що більшість сімей останнього знаходилися на стадії появи першого виплодку робочих особин, що
уможливлювало успішне захоплення гнізд паразитичним видом.
Таблиця 1.Види джмелів, виявлених в околицях с. Кобаки (НПП Гуцульщина),
тип їхньої активності та сукупний кормовий раціон на початку червня
Тип активності:

Види джмелів

150

1. Живлення або збір
квіткових ресурсів
(види рослин)
Конюшина лучна
Коронарія зозуляча
Лядвинець рогатий
Малина
Ожина
Пасльон
солодко-гіркий
Перестріч гайовий
Чистець лісовий
2. Інша активність:
пошук місця
для гнізда, або політ
Всього особин:

pas

luc

hyp

hor

rud

ter

1 ♀, 1 p
4p
2p
2p
-

3p
1 ♀, 6 p
4p

1p
-

2♂
-

1♀
-

-

1p
1p

2p
-

-

2p
-

-

-

2♀

-

-

-

-

1♀

14

16

1

4

1

1

Примітка: назви видів наведено у скороченні за першими трьома літерами видової назви (див стор. 1); ♀ - самкизасновниці / потенційні засновниці сімей, або ж самки джмелів-зозуль, які перезимували; р – робочі особини; ♂ - самці.

Таблиця 2. Види джмелів, виявлених в околицях г. Грегіт (НПП Гуцульщина),
тип їхньої активності та сукупний кормовий раціон на початку червня
Тип активності:
1. Живлення або збір
квіткових ресурсів
(види рослин)
Бутень
шорстковолосистий
Гравілат річковий
Конюшина лучна
Коронарія зозуляча
Малина
Ожина
Подорожник середній
Суховершки звичайні
Чебрець
Чистець лісовий
2. Інша активність:
пошук місця для
гнізда, або політ
Всього особин:

Види джмелів
pas

luc

pra

hyp

hor

sub

rud

cam

rup

-

1♀,
11 р
16 р

-

-

-

-

-

-

-

11 р

2♀
1♀

1♀

1♀
-

-

1♀

1р

15 р
1♂
1р

-

-

-

-

-

-

1р
1р

2р

-

-

-

-

-

-

1р
-

-

-

3р

-

-

2♀
-

-

1♀

-

-

1♀

-

-

-

1♀

-

41

32

19

12

6

1

1

3

1

1♀
1♀
1♀
7♀,
10 р
2♀,
1р
3♀,
12 р
1♀
1р

Примітка: аналогічно примітці до таблиці 1.

Таким чином, при порівнянні даних обох таблиць видно, що видовий склад угруповань джмелів та
структура їхніх популяцій на двох обстежених територіях відрізнялися. В околицях с. Кобаки мало
місць, придатних для оселення джмелів через значну деградацію природних біотопів внаслідок
активної господарської діяльності, а значний відсоток площ зайнято агроценозами. Натомість,
трансформовані попередніми лісорозробками біоценози схилів г. Грегіт перебували у стані
відновлення, при цьому залишилися майже непорушені ділянки лісових масивів і різнотрав‘янисті
луки. Видове різноманіття джмелів і їхня чисельність тут були значно вищі, ніж в околицях с.
Кобаки, причому було виявлено рідкісний вид B. subterraneus, який потребує специфічних умов
існування. На обох територіях очевидно домінували два звичайні види з широкими екологічними
нішами - B. pascuorum і B. lucorum. Проте, співвідношення ефективних величин їхніх популяцій (за
кількістю самок-засновниць) значно змінювалося на користь останнього виду в околицях г. Грегіт: 17
проти 3. Це можна пояснити тим, що на гірських схилах, зокрема на відновлюваних зрубах, було
достатньо місць для гніздування B. pascuorum (гніздиться на поверхні грунту у підстилці, під сухими
травами, залишками деревного ―сміття‖ після рубок лісу) і вище різноманіття кормових рослин,
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придатних для споживання видом. Такі умови сприяють також оселенню B. pratorum. Щодо рослин,
квіткові ресурси яких входять до складу кормових раціонів джмелів, основним і вкрай якісним
пилково-нектарним джерелом для переважної більшості виявлених видів на початку літа є малина,
потужні зарості якої вкривають зруби, залишені для регенерації.
Безперечно, перелік виявлених на території парку видів неостаточний, оскільки дослідження
тривали короткий період і охоплювали лише частину території парку. Виходячи з одержаної
інформації про стан популяцій джмелів та їхніх оселищ можна зазначити, що для збереження і
покращення умов сталого існування цих ефективних запилювачів (Kleijn, van Langevelde, 2006)
потрібно враховувати наступні рекомендації, при здійсненні будь-яких господарських заходів: (1)
косіння трав по можливості проводити поетапно, залишаючи ділянки нескошеного травостою; (2)
залишати лісові зруби (принаймні частину) для природної регенерації; (3) у агроценозах залишати
нерозораними смуги природної рослинності (межі) навколо полів; (4) відмовитись від випалювання
сухих трав, особливо на схилах, принаймні не здійснювати цього навесні.
Дотримання правил дбайливого господарювання на охоронних територіях сприятиме
різноманіттю багатьох таксонів комах-запилювачів, а значить і багатству запилюваної ними флори
(Carvell et al., 2007; Cizek et al., 2011).
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BUMBLEBEES (HYMENOPTERA: APIDAE: BOMBUS) OF THE NATIONAL NATURE PARK
“GUTSULSCHYNA”: PRESENT CONDITION AND CONSERVATION PERSPECTIVES
I. B. KONOVALOVA
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Ten species of bumblebees have been recorded from the area of the NNP ―Gutsulschyna‖, including the rare
B. subterraneus. Some data on species biology are given, their feeding diets of the early summer season being revealed.
Population structure of species has been analyzed in a view of the phenological rhythms of colony development. Some
measures for conservation and improvement of bumblebee habitats have been proposed.
Key words: bumblebees, population structure, feeding diets, conservation measures.
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Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАНУ, Мезинський національний природний парк.

ОСОБЛИВОСТІ БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА СТАН ПОПУЛЯЦІЙ
ГЕРПЕТОФАУНИ МЕЗИНСЬКОГО НПП
Герпетофауна Мезинського НПП нараховує 12 видів земноводних та 7 видів плазунів, більшість з яких
широко розповсюджені та багато чисельні. Проте гребінчастий тритон, кумка, зелена ропуха, черепаха,
мідянка, живородна ящірка та гадюка рідкісні та малочисельні. Популяції парку знаходяться в більш-менш
стабільному стані. Ключові слова: герпетофауна, амфібії, рептилії, чисельність, біотопи, стан популяцій,
Мезинський НПП.

За останні 50 років багато видів амфібій та рептилій значно скоротились в кількості по всьому
світові, деякі з них вимирають, або вже вимерли (Declining.., 1991). В багатьох випадках це
скорочення пов'язане з певною локальною діяльністю людини як вирубування лісів та осушення
водно-болотних угідь, забруднення, - тобто зміною біотопів, та глобальними факторами, як
кліматичні та атмосферні зміни, такі як збільшення UV-B радіації, глобальне забруднення, особливо
випадіння кислотних опадів, і хвороби (Blaustein et.al, 1994a). Вивчення герпетофауни на
охоронюваних територіях надасть можливість безпосередньо оцінити вплив оточуючого середовища
та глобальних екосистемних змін на чисельність, стабільність популяцій та розподіл тварин, а також
виявити, які види є стабільними, а які - вразливими.
Герпетофауна Мезинського НПП нараховує 12 видів земноводних та 7 видів плазунів, які
перераховані в таблиці 1. У випадку з червоними переліками різних рівнів, як правило, застосовують
охоронні категорії, які відповідають рівню загрози існуванню виду та перспективам зміни ситуації у
майбутньому. Додатки до певних конвенцій включають переліки видів, які підпадають під охорону
відповідних статей конвенцій.
Таблиця 1. Види герпетофауни Мезинського национального природного парку та
приналежність їх до офиційних "червоних списків" та конвенцій
НАЗВА ВИДУ (українська, латинська)

IUCN RL

Тритон гребінчастий - Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Тритон звичайний- Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)
Кумка червоночерева- Bombina bombina (Linnaeus, 1761)
Ропуха зелена - Bufo viridis Laurenti, 1768
Ропуха сіра - Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
Часничниця звичайна- Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)
Квакша звичайна - Hyla arborea (Linnaeus, 1758)
Жаба гостроморда - Rana arvalis Nilsson, 1842
Жаба трав'яна - Rana temporaria Linnaeus, 1758
Жаба ставкова - Pelophylax (Rana) lessonae Camerano, 1882
Жаба озерна - Pelophylax (Rana) ridibundus Pallas, 1771
Жаба їстівна - Pelophylax (Rana) esculentus Linnaeus, 1758
Веретільниця ламка - Anguis fragilis Linnaeus, 1758
Ящірка прудка - Lacerta agilis Linnaeus, 1758
Ящірка живородна - Lacerta vivipara Jacquin, 1787
Мідянка звичайна - Coronella austriaca (Laurenti, 1768)

LR/cd/-

+

LR/cd/-

+
+

Вуж звичайний - Natrix natrix Linnaeus, 1758
Гадюка звичайна - Vipera berus (Linnaeus, 1758)
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ЧКУ

БЕРН (II)

+
+
+

LR/nt/-

+
вразливий
(II)

+

Черепаха болотяна - Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)
LR/nt/+
Примітки: + - вид приналежить до даного списку, IUCN RL - Червоний список МСОП, ЧКУ - Червона книга
України 2009, LR - вид низького ризику в ЧС МСОП, БЕРН (II) - доповнення ІІ до Бернської конвенції.

Дані дослідження проводились в 2010-2011 роках в типових біотопах Мезинського НПП. Обліки
чисельності в наземних біотопах проводились на трансектах, з перерахуванням на гектар.
При цьому проводився тотальний відлов з наступною обробкою та випуском тварин. В водних
біотопах обліки проводились вздовж берегової смуги.
Результати
В ході досліджень було виявлено нерівномірний розподіл герпетофауни по націоналному парку.
Найбільш чисельними видами є: гостроморда, гібридна та озерна жаби, прудка ящірка, звичайний
вуж. Широко розповсюджені по регіону звичайний тритон, квакша, сіра ропуха, гібридна жаба,
веретільниця. Види, які зустрічаються не скрізь, але чисельність яких може бути високою: трав‘яна
жаба, часничниця, ставкова жаба. Рідкісні види майже для всього регіону - гребінчастий тритон,
кумка, зелена ропуха, черепаха, мідянка, живородна ящірка, гадюка.
Звичайний та гребінчастий тритони. Малочисельні види парку. Населяють місця, що
знаходяться поблизу водойм, це можуть бути листяні ліси (березові, ясенові, вільшаники, дубовокленові та ін.), зарості чагарників, вологі луки, заболочені місця. Тритони не мешкають в заплаві
Десни, т.я. не виносять повені і не розмножуються в проточних водоймах. В Мезинському НПП
недостатня кількість придатних водойм для тритонів, тому знахідки дуже рідкісні. Звичайний тритон
залишається в водоймі до кінця травня, а гребінчастий - до початку-кінця липня. Після чого дорослі
особини живуть на суходолі, мають сутінкову активність, а вдень ховаються в різноманітних
сховищах: нори гризунів, під корінням дерев, в купах листя та хмизу. Личинки перебувають в
водоймах до завершення метаморфозу (який найчастіше відбувається в серпні). Гребінчастий тритон
уникає антропогенно сильно змінених ландшафтів, тоді як звичайний може існувати навіть в містах.
Кумка червоночерева. Розповсюдження в Мезинському НПП має мозаїчний характер, оскільки
місця існування цього виду пов'язані в водним середовищем. Кумка населяє не дуже глибокі (до 5070см) стоячі водойми, що добре прогріваються і часто заростають різноманітною водною
рослинністю. Вид віддає перевагу заболоченим низовинам та вільшнякам. Зустрічається кумка в
заплавах річок, на мілководді озер, в ставках, болотах, меліоративних каналах, в відстійниках
поблизу ферм, у тимчасових водоймах на узліссях та в заплавах річок. В парку знайдена лише в
околицях Розльот, Бужанки, Великого лісу. Кумка для Чернігівщини досить звичайний та
багаточисельний вид, проте в Мезинському НПП вона зустрічається дуже рідко, що пов'язано з
недостатністю придатних водойм. Багато авторів вказують, що кумка - вид низовин (Пикулик, 1985
та ін.), про це ж свідчать і місцеві назви цього виду (Tieflandunke - нім., kumak nizinny - польск.). А
рельєф нацпарку - підвищений пагорбистий, з чим, можливо і пов'язана мала кількість водойм і
відсутність в багатьох місцях широкорозповсюджених видів.
Часничниця звичайна. Широко розповсюджений та досить чисельний вид парку. Відома для
багатьох населених пунктів та більшості типів лісів, лук та пасовищ парку. Знайдена в лісах
березовому, дубово-березовому, ліщиновому, липово-ліщиновому, сосновому з кленом, ясеноводубовому з кленом; по берегах Десни в шелюжнику тонконіговому, в заростях верболозу, на луках
мітлиці. Розмноження відбувається в різноманітних типах стоячих водойм, перевагу надає
невеликим, що добре прогріваються, з заростями водної рослинності, на яку вона намотує шнури
ікри. Окрім природних біотопів, знайдена в селах Риботин, Оболоння, Придеснянське, Вільне,
Іваньків, Криски, Радичів, Вишеньки, Бужанка. Чисельність по берегу Десни в шелюжнику
мятликовому 13,3 ос/га, при розселенні цього річок на луці мітлиці (ок.с.Придеснянське) – 667 ос/га.
Квакша звичайна – широко розповсюджений в парку вид, в деяких місцях (Іваньків,
Придеснянське та ін..) має високу чисельність. Найчастіше зустрічається по берегах водойм у вербах,
в вільшаниках, в населених пунктах може траплятись в садах та заростях кущів. Веде деревний
спосіб життя, спускаючись на полювання на землю в присмерках, а навесні під час розмноження до
водойм. Досить гучні концерти квакш спостерігаються два рази на рік: перші - шлюбні - в квітнітравні, а другі - територіальні - в кінці серпня - до початку жовтня (в залежності від погоди).
Зустрічається по берегах Десни, р.Бистриця та інших невеличких приток Десни, поблизу і в самих
селах Іваньків, Радичів, Розлети, Бужанка, Придеснянське, Вольне, Риботин, Оболоння, Великий Ліс,
Будище).
Ропуха сіра – широко розповсюджений, але не чисельний вид парку. Населяє більшість
природних лісових та заплавних біотопів, зустрічається також в селах. В парку нами знайдена в
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сосново-березових злакових, березових, ліщинових, дубових, дубово-кленово-березових, дубовоберезових, ясеново-дубових лісах, в заплавних лісах з вербою, тополею, американським кленом; на
сухих та вологих різнотравних луках, на сінокосах, поблизу озер (Рихли, Будище, оз.Хотинь), по
берегах та на пагорбах біля Десни, рр. Бистриця, Студінка, Головесна; в селах Курилівка, Мезин,
Свердловка, Іваньків, Криски, Вишеньки, Радичів, Розльоти, Бужанка, Понорниця, Оболоння,
Придеснянське. Чисельність виду на сухій різнотравній луці біля оз.Хотинь – 1,67 ос/га, на луцісінокосі побл.Мізина – 10ос/га, заболочений заплавний лс з кленом і вербою побл.Крисок – 20ос/га.
Ропуха зелена – дуже рідкісний синантропний вид парку. Відомі знахідки тільки для Крисок та
Понорниці. В лісі не трапляється. Може зустрічатись на луках неподалік від населених пунктів.
Розмножується в заплавних водоймах, ставках, канавах, тимчасових водоймах (тобто, в невеликих,
добре прогріваємих водоймах, або на мілководді великих). Веде присмерковий спосіб життя, на день
ховаючись в підвалах, щілинах будівель.
Гостроморда жаба – один з найрозповсюдженіших видів амфібій парку. Населяє майже всі типи
біотопів. Нами вона спостерігалась по берегах Десни з тополями, вербами, американським кленом, на
заплавних луках мітлиці (чисельність 16,7ос/га біля Радичєва), на різнотравних осокових луках
(чисельність 40ос/га біля Бужанки), на луці з дурнішником по Десні (12,5 ос/га біля Радичєва), на
сінокісній різнотравній луці з подорожником, оманом, деревієм, веронікою (29,3 ос/га біля
Свердловки), на заплавних луках-сінокосах з мітлицею, осокою, дурнішніком і гусячими лапками (20
ос/га біля Мезина), на пасовищах (0,1-0,3 ос/га). R. arvalis населяє різноманітні типи лісів : сосновоберезово-злаковий (чисельність 75 ос/га біля Мезина), сосново-березовий з ліщиною яглицевий
(Покошичі), шелюжник мятликовий (13,3 ос/га біля Бужанки), вільшаник на березі Десни в
ок.Радичева (7,7 ос/га), ліс липово-ліщиновий яглицевий з домішками клена та ясена та ліс ясеноводубовий з кленом (ок.Вишеньок), заплавний ліс з вербою та американським кленом (ок.Розльот). Цей
вид звичайний для галявин, пасовищ, берегів водойм (рр.Десна, Головесна, Реть, Студінка, оз.в
Будищі, Рихлах, оз.Хотинь). Населені пункти, біля яких нами спостерігався цей вид: Курилівка,
Мезин, Свердловка, Радичів, Розльоти, Бужанка, Вишеньки, Черешеньки, Придеснянське, Оболоння,
Городище, Великий Ліс, Будище, Рихли, Криски, Іваньків, Понорниця, Покошичі.
Раніше R. arvalis була найбільш чисельним видом в регіоні. В останні роки чисельність виду,
особливо на півночі Полісся, суттєво скоротилась. Це пов´язано з досить сильними посухами, що
спричинили висихання водойм розмноження та загибель кладок. За нашими спостереженнями,
гостроморда жаба на півночі регіону частіше розмножується в тимчасових весняних водоймах, які
швидше прогріваються навесні. Тоді як в центральних та південних районах Чернігівської та
Сумської, в Київській областях вона віддає перевагу мілководдям постійних достатньо великих
водойм, тому тут популяції більш стабільні. Сильні посухи в 2001-2003 роках вплинули на
скорочення локальних популяцій R. arvalis навіть на природних охоронюваних територіях.
Трав’яна жаба – для національного парку досить звичайний вид, тоді як вцілому для
Чернігівської області вона досить рідкісна. Населяє мішані та листяні ліси (сосново-березовий біля
Мезина, дубово кленовий в Рихлах, сосново-дубовий біля Крисок, вербово-кленовий біля Крисок – до
100 ос/га) заплави річок, заплавні, вологі та болотисті луки (осокова лука біля Крисок – 33,3 ос/га,
лука мітлиці біля Радичева – 16,7 ос/га, хвощове болотце в заплаві річки біля Крисок – 30 ос/га).
Найчастіше зустрічається біля джерел, річок з деревною рослинністю (на Десні біля Радичева по
пологому берегу 16,7 ос/га, по крутому 44,4 ос/га, на р.Бистриця та ін..), особливо з вільшняками. В
порівнянні з гостромордою жабою, населяє більш вологі біотопи та веде більш прихований спосіб
життя. Знайдена поблизу сс.Криски, Мезин, Радичів, Рихли, Бужанка.
Озерна жаба - віддає перевагу великим водоймам. Найкращій пловець і найсильніша серед всіх
видів, але і відходити від водойми може далі інших видів (кормові добові міграції до 3 км). Населяє
узбережжя Десни, багатьох притоків (Студінка, Бистриця), крупні озера (Хотинь, Будище). На
заплавних озерах чисельність може сягати до 30 ос/на 20м берега, по берегу Десни – 9 ос/на 20м
(Свердловка), 120 ос/на 100м берега (ок.с.Придеснянське), 15 ос/на 100м берега (ок.Мезина). При
полюванні на суходолі чисельність може бути 2,2 ос/га в вільшанику (ок.Радичева), на луці з
дурнішніком – 12,5 ос/га (ок.Радичева) та 68,8 ос/га (ок.Свердловки), Спостерігали озерних жаб
поблизу Курилівки, Свердловки, Мезина, Розлет, Радичева, Бужанки, Вишеньок, Черешеньок,
Риботина, Придеснянського, Оболоння, Будища, Крисок.
Гібридна жаба - чисельний та найбільш розповсюджений вид зелених жаб, який має
гибридогенне походження від ставкової та озерної жаб і має напівклональний спосіб розмноження
(тобто співіснує хоча б з одним з батьківських видів). В залежності від того, з яким видом співіснує,
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утворює різні типи популяцій. Знайдений майже в усіх водоймах парку та околиць, як в ставках і
озерах, так і в річках. В парку та околицях знайдено такі типи популяцій: найчисельніший E-R
(P.esculenta- P. ridibunda)(озера та річки, напр., Свердловка, Мезин, Радичів, Криски, Будище ) та L-E
(P.lessonae- P.esculentus) (невеликі ставки та озера, калюжі, напр., Іваньків, Криски, Рихли,
ок.Вишеньок), L-E-R (P.lessonae - P.esculentus- P.ridibundus)(Іваньків, Криски, Радичів).
Ставкова жаба – популяції з переважанням цього виду знайдено поблизу Рихлів, Іванькова,
Великого лісу. Цей вид більше, ніж інші приурочений до лісів, поза шлюбний період може навіть
мешкати в лісі (якщо там хоч іноді трапляються калюжі).
Чисельність амфібій в різних біотопах залежить від вологості та характеру рослинності. В лісах із
схожою деревною рослинністю чисельність жаб чітко змінюється в залежності від трав´яного
покриву та вологості субтрату. Висока чисельність амфібій утворюється в основному за рахунок 1-2х річних особин. Доля статевозрілих жаб невисока. (цьогорічки при обліках не враховуються).
Чисельність жаб на річкових островах завжди нижча, ніж на березі водойми. Для прикладу, біля с.
Купчичі (Сосницький р-н, Чернігівської обл.) на різнотравній луці на березі Десни чисельність була
167 ос/га, на острові на такій самій луці - 22 ос/га.
Прудка ящірка – широко розповсюджена і багаточисельна в парку, і для багатьох біотопів є
домінуючим видом серед плазунів. В лісах віддає перевагу узліссям, галявинам, лісовим трав'яним
дорогам, хоча в розріджених лісах може зустрічатись по всьому лісу. Багаточисельна на різнотравних
луках, пустошах та вирубках, по берегах водойм, але найбільша її чисельність спостерігається на
схилах пагорбів та узліссях. Чисельність на залежі поблизу Вишеньської дачі (ромашка, волошка,
конюшина, звіробій, пирій) 3,3 ос/га, на узліссі Дібровки (береза, вільха, трав. – зірочник) – 33,3 ос/га,
сад на околиці Іванькова – 34 ос/га, пагорби з розрідженим травостоєм біля Свердловки – до 84 ос/га.
Прудка ящірка знайдена нами поблизу сс. Свердловка, Мезин, Радичів, Розлети, Рихли, Криски,
Іваньків, Покошичі, Риботин, Великий Ліс, Вишеньки, Черешеньки, Курилівка, Понорниця,
Оболоння, Придеснянське, Будище.
Живородна ящірка - в парку не дуже широко розповсюджена. Може зустрічатись на луках,
болотах, по берегах річок, в заболочених лісах (вільшняках). В порівнянні з прудкою ящіркою,
займає більш вологі біотопи.
Ламка веретільниця - звичайний, але не багаточисельний вид у парку, що населює світлі ліси (як
соснові, так і листяні), узлісся, луки. Найчастіше можна зустріти цю безногу ящірку вранці, коли вона
гріється на сонечку та після дощу, коли вигляне сонце. Знайдено нами поблизу Рихлів, між сс.
Радичів та Великий ліс, в урочищі Вишенська дача (в лісі з берези, осики, клена та дуба)..
Звичайний вуж - може бути знайдений майже в усіх вологих частинах парку поблизу річок, озер,
болот, у вільшняках. Відмічений поблизу сс. Радичів, Розлети, Свердловка, Мезин, Курилівка,
Іваньків, Криски, Бужанка, Вольне, Риботин, Оболоння, Будище. Чисельність в парку висока.
Звичайна гадюка - на території всього парку є малочисельною. Зустрічається в сосняках
злаковых, березовых, на узліссях, болотяних луках, болотах. По опросним даним є біля Великого
лісу, ур.Ведмеже, в Рихлах.
Мідянка - зрідка зустрічається в парку та на прилеглих територіях. За даними Вобленка та ін.
(2001), її знаходив В.А.Сердюк в околицях Радичева 1-10.07.1998, А.С.Вобленко в околицях Бужанки
13.07.1999, за даними Ю.А.Карпенка її спостерігали на березових пагорбах між Радичевим і
Розлетами в 2002-2004рр., автор спостерігала мідянку 27.05.2002р на південь від с.Покошичі (околиці
парку) на узліссі сосново-березового лісу з ліщиною та на південно-західній околиці Бужанки (в
самому селі серед купи дров біля дворища) 12.05.2011, А.В.Мішта знайшла мертву особину цього
виду 02.08.2010 на дорозі біля паромної переправи с.Радичів.
Черепаха болотяна - в національному парку та взагалі в регіоні дуже рідкісна. Населює річки,
озера, заплавні водойми. Знайдена в околицях парку поблизу с.Авдіївка (Сосницький р-н),
достовірних знахідок в парку немає, одну особину черепахи привезли з протилежного берега і
випустили у ставок біля палацу в с.Вишеньки .
Більшість видів парку знаходиться в стабільному стані. Проте зелена ропуха, кумка, квакша,
тритони, мідянка, черепаха є рідкісними в регіоні. Скорочення деяких видів амфібій пов'язано,
можливо, через зникнення водойм розмноження внаслідок сильних посух в останні роки, а також
через морозні малосніжні зими.
Герпетокомплекси перебувають під впливом значного числа антропогенних факторів, багато з
яких представляють серйозну загрозу біорізноманіттю. Основними з них є: перетворення природних
біотопів (розорювання цілинних ділянок, вирубування лісів, осушення водно-болотних угідь,
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надмірне рекриаційне навантаження, надмірний випас, збільшення впливу транспорту і прокладання
нових доріг, видобуток корисних копалин), а також забруднення середовища промисловими
відходами, стічними водами, пестицидами, гербіцидами та іншими отруйними речовинами,
створення смітників, звалищ та багато іншого. Так як ці явища останнім часом стали всюдисущими,
то для деяких видів можливе виживання тільки на природних охоронюваних територіях, де цей вплив
значно менший. Тому збереження і охорона природних територій є і буде найважливішою ціллю в
збереженні біорізноманіття.
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SOME ASPECTS OF HABITAT DISTRIBUTION, SIZE AND POPULATIONAL STATUS OF
HERPETOFAUNA IN THE MEZYN NNP
I.M. KOTSERZHYNSKA
In Mezyn NNP there is 12 species of amphibians and 7 reptiles, most of which widely spread and many numerous.
However, great crested newt, fire-bellied toad, green toad, European pond turtle, smooth snake, viviparous lizard and
common viper are rare and not numerous. Populations of the park are more or less stable condition. Keywords:
herpetofauna, amphibians, reptiles, size, habitats, population status, Mezyn NNP.

УДК 59.
КРАЙНИК Ю. М.
Національний природний парк „Великий Луг ‖

ДО ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТВАРИННОГО СВІТУ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
«ВЕЛИКИЙ ЛУГ».
Матеріал представляє висновки проведення інвентаризації за п’ять років фауни НПП «Великий Луг», та
коротку характеристику території парку. На сьогоднішній день фауна парку „Великий Луг‖ налічує 1 447
видів, а саме безхребетних - 1120, плазунів – 10, земноводних – 6, риб – 52, птахів – 218, ссавців – 41. З них 114
видів занесені до Червоної Книги України, БЕ - 258, БО – 122, ЄС – 32,СІТЕС – 30, МСОП – 30. Високе видове
різноманіття фауни свідчить про цінність території парку в збереженні біорізноманіття в цілому.
Ключові слова: НПП «Великий Луг», архіпелаг Великі та Малі Кучугури, тваринний світ, інвентаризація,
рідкісні види, моніторинг, збереження.

Національний природний парк „Великий Луг‖ створений в лютому 2006 року, та розташований в
Піденно-Східній частині України в межах Василівського району Запорізької області. Територія парку
знаходиться в степній фізико – географічній зоні. Територія парку не є цілісною, а складається з
окремих ділянок.
Загальна площа Парку становить 16756 га. , з яких 9324 га земель, надаються йому в постійне
користування, та 7432 га земель, що включаються до його складу без вилучення у землекористувача
(Василівська районна державна адміністрація, водний фонд) і на яких здійснюватиметься традиційна
господарська діяльність з додержанням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного
середовища.
До створення Парку дослідження території майже не проводилось, за виключенням деяких
публікацій, які не дають повного відображення біорізноманіття даної території.
Парк має багате ландшафтне різноманіття, поряд з степовими ділянками (різнотравно-типчаковоковилові і їх петрофітні і псамофітні різновиди, лучні і чагарникові) тут зустрічаються лісові
(байрачні ліси вздовж берегової лінії Каховського водосховища, штучні ліси долини річки Білозірка,
залишки заплавних лісів в Маячанській балці, ділянки лісових культур в степу), лучні, водно-болотні
угіддя міжнародного значення островів Великі та Малі Кучугури та Заплави Сім Маяків. У більшості
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випадків ділянки природної рослинності займають невгіддя - балки і байраки з крутими схилами, що
неширокою смужкою потягнулися уздовж берегової лінії Каховського водосховища, та збереглись на
островах. Унікальною є біотопи островів, які залишились після затоплення плавнів; піщані бархани,
лісові ділянки берези дніпровської, верби та тополі, луки. Наявне ландшафтно-біотопічне
різноманіття зумовлює значне видове багатство тваринного світу.
Роботи по інвентаризації тваринного світу були розпочаті в 2007 році. Дослідження проводились
відповідно до загально прийнятих методів вивчення тваринного світу, а саме - методом візуального
спостереження, по характерним видоспецифічним звукам чи співами, знахідками загиблих тварин,
слідам життєдіяльності, відбиткам слідів на ґрунті та снігу, для комах – за допомогою пасток
Барбера, світло пасток, та ін.. За результатами 5-ти річних польових досліджень наукових
працівників парку, літературними джерелами та роботою вузько направлених спеціалістів, які
працювали на території парку, складено перші інвентаризаційні списки.
На сьогоднішній день фауна Національного природного парку „Великий Луг‖ налічує
близько1 447 видів, з яких 114 видів занесені до Червоної Книги України, до Бернської конвенції –
258 видів, до Бонської конвенції – 122, до Європейського червоного списку – 32, до списку CITES –
30, до МСОП – 30. Серед фауни парку найчисельнішими є комахи -1120 видів, птахи – 218, риби – 52,
ссавці – 41, плазуни – 10, земноводні – 6.
Після затоплення Каховського водосховища в 1956 році, багато тварин, які перебували на
території плавнів Великого лугу, знайшли прихисток на сільськогосподарських невгіддях вздовж
берегової лінії. Велика частина видів зараз знаходиться під загрозою зникнення, та занесена в різні
природоохоронні списки.
Ентомофауна парку досить чисельна та різноманітна, 44 види комах занесені до ЧКУ. Досить
чисельними серед червонокнижних комах є - Carabus hungaricus Fаbricius, Dorcadion equestre
Laxmann, Papilio machaon L., Iphicides podalirius L, Zerynthia polyxena Denis et Schifermuller, Hemaris
titus L, Megascolia maculata Drury, Xylocopa valga Gerstaecker, Xylocopa violaceae Linnaeus, Bombus
argillaceus Scopoli, Periphanes delphinii L., Saga pedo Pallas , а найбільш рідкісними , які
зустрічаються один раз на декілька років - Emus hirtus L, Osmoderma barnabita Motschulsky, Tomares
nogelii Herrich-Schaffer, Proserpinus proserpina Pallas, Catocala fraxini L., Lygaena laeta Hubner, та
інші.
Орнітофауна характеризується наявністю елементів всіх екологічних комплексів, близько 218
видів (гніздові, зимуючі, літуючі, пролітні та залітні птахи). Найчисельнішими є водно-болотні та
степові види. До ЧКУ занесені 35 видів. На території парку працює міжнародний орнітологічний
стаціонар.
Острівний комплекс Парку має велике значення як резерват багатьох «червонокнижних» видів
птахів. Тут зосереджені основні полівидові колонії всього Нижнього Дніпра. В гніздовий період
водно – болотний комплекс орнітофауни налічує 41 вид. На Каховському водосховищі це єдине місце
гніздування таких рідкісних видів: Ardeola ralloides Scopoli, Anas strepera L., Aythya nyroca
Guldenstadt, Haematopus ostralegus L., Larus ichthyaetus Pallas, Sterna albifrons (Pallas, 1764.). Під час
міграцій на островах спостерігаються значні скупчення водоплавних птахів. Серед
«червонокнижних» видів птахів, зустрічаються: Pelecanus onocrotalus L., Plegadis falcinellus L.,
Rufibrenta ryficollis Pallas, Tadorna ferruginea Pallas., Anas strepera L., Aythya nyroca Guldenstadt,,
Bucephala clangula L., Mergus serrator L., Himantopus himantopus L.. Деревно-чагарникові та степові
ділянки представлені типовими видами наземних біотопів. Серед гніздових видів слід виділити
Haliaeetus albicilla L., чисельність якого стабільна і дає можливість розширення виду у регіоні. Серед
мігрантів можна виділити: Haliaeetus albicilla L,. Pandion haliaeetus L., Milvus migrans Boddaert, Circus
cyaneus L,. Burhinus oedicnemus L,. Lanius excubitor L.
Парк має велике значення як резерват лісових видів, завдяки байрачним лісам, місцем
концентрації птахів на міграціях. Серед видів слід відзначити такі рідкісні для регіону як Otus scops
L., Dendrocopos minor L , Ficedula Albicollis L., Aegithalos caudatus L та ін... Затоки Каховського
водосховища є великою кормовою базою для таких рідкісних птахів: Tadorna ferruginea Pallas.,
Mergus serrator L. , Tadorna tadorna, Anas acuta L., Anas clypeata L. Larus ichthyaetus Pallas, Mergus
albellus L.
Петрофітні степи парку приваблюють багато птахів на зимівлях. За час проведення обліків були
виявлені концентрації таких рідкісних птахів: Lanius excubitor L., Motacilla feldegg M, Motacilla
citreola , Acanthis flammea L., Plectrophaenax nivalis L.
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Ссавці представлені 41 видом, з яких -16 занесені до ЧКУ. Erinaceus concolor. L., Myotis aurascens,
Eptesicus serotinus Scheber , Pipistrellus nathusii, Pipistrellus kuhlii Kuhl., Lepus europaeus Pall., Sciurus
vulgares L., Apodemus agrarius Pall, Micromus sosialis Pall., Martes foina, Mustela pustorius L., Mustela
eversmanni Lesson , Mustela nivalis L, Meles meles L, Canis lupus L., Vulpes vulpes L., Sus scrofa L.,
Capreolus capreolus L., та ін
На сьогоднішній день іхтіофауна Парку налічує 52 види. До ЧКУ занесені 7 видів. Навколо
островів Великі і Малі Кучугури є мілководдя, площа яких дорівнює 400 га. Вони є практично
єдиним місцем у водосховищі, придатним для природного відтворення і нагулу молоді та дорослих
риб. Таким чином, ця територія має велике значення у життєвому циклі прісноводних риб регіону.
Найбільш чисельними є Abramis brama L., Carassius gibelio (Bloch), Cyprinus carpio L., Aristichthys
nobilis (Richardson), Silurus glanis L, Sander lucioperca L., Neogobius kessleri (Gьnther, ), Scardiniu
erythrophthalmus L.
Каховське водосховище є штучною водоймою, в якому істотно змінене середовище існування
живих організмів. До того ж негативно на видовий склад впливає промисловий,браконьєрський та
любительський вилов цінних видів. Змінюється видове різноманіття, зникають риби певних
екологічних груп, натуралізуються інші. В порівнянні з попередніми роками зменшилась кількість,
(або навіть зникли) представників понтокаспійського прісноводного комплексу, за рахунок таких
видів як марена дніпровська, вирезуб, синець, серед риб бореального рівнинного комплексу - карась
звичайний. З‘явились нові види понтокаспійського морського комплексу – бичкові, мала південна
колючка. Зменшилось число представників третинно рівнинного комплексу – стерлядь прісноводна,
в‘юн, з бореального передгірського – зникла мінога українська, майже зник минь річковий – єдиний
представник арктичного прісноводного комплексу.
Натомість з‘явились нові види – направлені - білий товстолобик, сріблястий карась, випадкові амурський чебачок, саморозселенці – колючки, бички. Слід враховувати, що адвентивні види легше
приживаються на порушених територіях.
Земноводні представлені 10 видами - Bombina (B) bombina L,. Pelobates fuscus Laurenti , Hyla
arborea L., Bufo viridis Laurent , Pelophylax [Ranа] ridibundus Pall , Emys orbicularis L., Lacerta viridis
Laurenti (ЧКУ), Lacerta agilis L, Eremias arguta Pall,. Плазуни представлені 6 видами, з них –
Coronella austriaca Laurenti, Hierophis caspius (Gmelin), Elaphe sauromates (Pallas), Vispera renardi
(Christoph), занесені до Червоної книги України, та – Natrix tessellata Laur, Natrix natrix L..
Звичайно список тварин поповниться новими видами, проте наявність значної кількості
раритетних таксонів різного рангу, свідчить про цінність та території парку та її важливе значення в
збереженні біорізноманіття в цілому. Результати інвентаризаційних досліджень є основою для різних
видів моніторингу, розробки та впровадження природоохоронних заходів, управлінських рішень.
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This material represents the findings inventory for 5 years of NWP "Great Meadow". Also is characteristic of the
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conservation of biodiversity

Keywords: NWP "Grand Meadow", the archipelago is large and small Kuchugury, fauna, rare species
inventory, monitoring, and conservation.
УДК 581.572.771.3
С. М. КУЛЬБАНСЬКА, В. І. БУНЯК
Прикарпатський національний університет ім.. В. Стефаника,
Інститут природничих наук

GENTIANA ACAULIS L. НА ЛУЧНИХ СХИЛАХ ЯБЛУНИЦЬКОГО ПЕРЕВАЛУ
В статті подано особливості поширення та онтогенезу тирличу безстеблого на лучних схилах
Яблуницького перевалу.
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Охорона видового фіторізноманіття є одним з головних принципів реалізації збалансованого
функціонування природних екосистем, їх відновлення та визначення заходів щодо оптимізації
екологічного стану біогеоценозів із місцезростанням рідкісних, зникаючих видів флори.
В контексті збереження фіторізноманіття і дослідження раритетних видів рослин стає актуальним
виявлення місцезнаходження, збереження і відтворення рідкісних рослин.
Дослідження, проведені протягом 2009-2011 р.р., показали, що тирлич безстеблий Gentiana acaulis
L. зростає на всіх лучних схилах Яблуницького перевалу (висота над рівнем моря 900-1000 м).
На лучному схилі північно-східної експозиції цей рідкісний вид зустрічається розсіяно куртинами
з різною кількістю особин (від 3-4 до 18-22) як з генеративними, так і з вегетативними пагонами.
Часто зустрічаються поодинокі особини по всій площі; зрідка є куртини по 2-3 особини.
Ця трав‘яниста багаторічна рослина з родини тирличевих Gentianaceae належить до низькорослих
рослин з нетривалим онтогенезом. В кожній куртині вегетативних пагонів у 2 рази більше, ніж
генеративних.
Рослини тирличу безстеблого 3-12 см заввишки. Листки прикореневої розетки овально-ланцетні з
прожилками. Середня довжина листкової пластини 3-10 см, а ширина 1-3 см. Кожна генеративна
особина має по одній дзвониковидній квітці синього кольору з фіолетовим відтінком віночка.
Пелюстки зрослі. Чашечка завдовжки така сама, як і трубочка віночка. Віночок довжиною 4 см з 5
яйцевидними пелюстками і 5 тичинками.
Початок цвітіння тирличу безстеблого нами відмічено уже в десятих числах травня, але
починається цей процес дуже повільно. Масове цвітіння спостерігається 20-25 травня, а 28-29 травня
зафіксовано кінець цвітіння.
Оскільки на цвітіння і плодоношення рослин великий вплив має температурний фактор і кількість
опадів під час вегетаційного періоду, та коробочки з насінням формуються і дозрівають по-різному.
При обстеженні південно-східного схилу Яблуницького перевалу знайдено значну кількість
особин тирличу безстеблого, які не утворюють куртин по всій площі. Це свідчить про формування
генеративних особин шляхом насіннєвого розмноження.
Плід Gentiana acaulis L. – довгасто-ланцетна коробочка на довгій ніжці. Насіння яйцеподібне
довжиною 1-1,5 мм. Поверхня зморшкувата з хвилястими контурами темно-коричневого кольору.
Дуже дрібне насіння тирличу безстеблого проростає при зниженій температурі і тривалому
сонячному освітленні [3]. Рослини вибагливі до ґрунту і світлолюбиві.
Встановлено, що переважаючий тип самопідтримання популяції Gentiana acaulis. L. – вегетативне і
генеративне розмноження, внаслідок чого утворюються куртини, що складаються з особин різних
вікових станів.
Важливою екологічною характеристикою популяції є її вікова структура. Інтенсивність
відтворення, швидкість зміни поколінь обумовлює здатність популяції до самовідновлення і стійкості
[1].
З метою відновлення флористичного багатства раритетного фонду необхідно виявляти всі
місцезнаходження тирличу безстеблого та з‘ясовувати життєву стратегію даного виду. Проблема
охорони тирличів є дуже важливою, оскільки культивувати їх важко.
Першочерговою умовою розробки і обґрунтування заходів охорони рідкісних та зникаючих видів
є дослідження та інвентаризація їх локалітетів [4].
Види родини Gentianaceae мають практичний і науковий інтерес як перспективні джерела для
отримання лікарських препаратів, так і для збереження їх генофонду.
Пошук ефективних шляхів і методів відтворення рослинних ресурсів – це актуальна проблема
сучасної екологічної культури суспільства. Оцінка стану природних популяцій рідкісних та
зникаючих видів рослин, визначення їх життєвої стратегії – мета їх збереження і охорони.
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GENTIANA ACAULIS L. ON YABLUNETCKIY PASS MEADOWS
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S. M. KULBANSKA
The article describes the development and spreading features of Gentiana acaulis. L. on Yablunetckiy pass meadow
slopes.
Keywords: Populations, ontogenesis, blossom, fruiting, generative and vegetative shoots, regeneration.
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ЛІСІВНИЦТВО НА КОСІВЩИНІ.
Висвітлено історію досліджень лісової рослинності та розвиток лісівництва на Косівщині, дана
характеристика сучасного лісового фонду та обєктів природо-заповідного фонду.
Дослідження, лісівництво, лісозаготівля, лісовідновлення, лісовий фонд, природо-заповідний фонд, пам’ятки
природи.

Косівщина – один із унікальних та мальовничих куточків Гуцульщини. Рівнина поступово
переходить в передгір‘я над яким простягаються гірські хребти помережені численними ріками,
річечками та потічками. Сінокоси (царинки ), гірські пасовища (толоки ) чередуються з малими
перелісками та великими лісовими масивами, де по долинах річок та на схилах гір розкидані садиби
горян. Огорожа з вориння, оборіг для сіна, стайня для худоби, дерев‘яний будинок чи хата – гражда,
де з покон віків живуть гуцули- це типовий пейзаж Косівщини, яку ще називають Гуцульськими
Альпами.
Одним з найбільших багатств Косівщини є ліси. Історія дослідження лісових формацій Карпат,
зокрема і Косівщини, вказує на те, що в дольодовиковий період клімат був набагато теплішим і
вологішим, ніж тепер і сприяв зростанню субтропічної рослинності, про що свідчать знайдені біля
Косова відбитки родини лаврових(9). У кінці міоцену клімат північної півкулі почав поступово
холоднішати, що призвело до змін в рослинному світі. Ліси Карпат у той час були майже такими, як в
даний час на Кавказі, про що вказують знайдені в регіоні Карпат рештки гінкго дволопатевого,
бамбуку, каштану, горіхів, парротії, дзелькви та інших рослин того періоду. З деревних порід
третинного періоду зберігся лише тис ягідний та дуб скельний (6). З літературних джерел та архівних
даних відомо, що в лісах Косівщини тис був досить поширеною в минулому породою. Гуцули
називали його «не гний деревом» і через його цінну деревину він був повністю знищений. Деревиною
з тису гуцули сплачували податок.
Теперішнє поширення лісів пов‘язане з польодовиковою історією розвитку рослинності.
Внаслідок епіонтологічного процесу у пізньому голоцені відбулася висотна диференціація
рослинного покриву, яка спостерігається й досі. (6) Свідками голоцену є реліктові осередки сосни
звичайної в урочищах Каменистий, Терношори, на виходах пісковиків хребта Сокільський та сосни
кедрової і гірської на найвищих вершинах Косівщини - Греготі, Ротулі, Лисині Космацькій.
Ліси, до їх першого заселення та промислової експлуатації (ХУ – ХУІІ ст.), дещо відрізнялись від
теперішніх як за структурою, так і за видовим складом. Карпати були цілком вкриті лісами і
головними породами були бук, дуб, смерека, ялиця. Переважно корінні деревостани були мішаними
та багатоярусними які є стійкими і в повному обсязі виконують всі належні функції лісу (4). Такі
деревостани тепер ми називаємо пралісами – це лісові масиви без видимих слідів минулої або
теперішньої діяльності людини. На жаль таких лісів на Косівщині майже не залишилось і в даний час
можна говорити лише про умовні праліси, або квазі – праліси. Це такі лісові формації, де збереглися
корінні деревостани, але вони в тій чи іншій мірі підлягали втручанню людини. Такі смерекові
угруповання збереглися під Греготом, Лисиною Космацькою та Ігрецем, залишки букових пралісів
залишились в Хоминському, на Карматурі та під Сокільським.
В часи заселення гір ліси рубали для розчистки пасовищ та поселень, будівництва житла та
господарських потреб. В ХУІ-ХУІІІ ст. жителі гірських сіл платили данину деревиною, постачали
двори, солеварні, жупи дровами. Згодом появилися перші тартаки, на яких деревину розпилювали на
дошки і бруси. Кількість заготовленої деревини зростала, появились іноземні компанії, які
заготовляли ліс і відправляли його за кордон. Почалася промислова експлуатація лісів.
Гуцульщина приваблювала численних дослідників етнографів, фольклористів, природознавців.
Першим дослідником на початку ХІХ ст. був геолог, професор Львівського університету Бальзатар
Гакетт. В 60-х роках ХІХ ст. Гуцульщину досліджував Франц Гербіх, а в другій половині ХІХ й на
початку ХХ ст. зацікавлення та дослідження природи Карпат провели багато вчених. Найвідоміші з
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них Гуго Запалович, Маріан Ломніцкі, Леопольд Вайгель, Еугеніуш Ромер, Еміль Головкевич, В.
Барчевський, Евстахій Волощак, Антоні Реман, Єжі Кондрацкі та ряд інших вчених(2).
На початку ХІХ ст. ліси перейшли до складу державних австрійських латифундій і
підпорядковувалися об‘єднаній адміністрації державних лісів і солеварень. Їй підпорядковувались
інспекторати лісів у Яблунові, куди входили Березови, Лючки, Текуча; у Кутах, з місцевостями
навколо Косова; у Пістині з Шешорами, Хімчином та ін. Згодом у 1848 році адміністративна
структура лісів змінилася і усі ліси Галичини опинилися в Крайовій управі лісів у Львові. Їй
підпорядковано 18 камеральних зарядів, яким підпорядковувалися лісничі повіти. У 1873 році
створено Галицьку дирекцію лісів та державних маєтків. Дирекції підпорядковано 49 лісових зарядів
в т.ч. у Яблунові, Кутах. Так станом на 1877 рік в Косівському повіті (сучасний Косівський та
Верховинський райони) лісові угіддя розподілялись таким чином: площа повіту становила 195025га;
площа лісів складала 76690га, з них 44800 га державних, 2190 га гмінних, 29700 га приватних, що
становить відповідно 58,4%, 2.9% і 38.7%. Лісистість території складала 40%. Так, Косівський повіт
володів другими за площею державними лісовими угіддями в Східній Галичині. На Гуцульщині
34,2% займали державні ліси, 62.9% приватні і 2,9% гмінні. Після ліквідації кріпосного права почався
процес передачі державних лісів громадам та селянам. Більшість з них невдовзі перетворилися в
сінокоси, пасовища та поселення горян. Слід зазначити, що впродовж ХІХ ст. площі лісів значно
скоротилися, на що в значній мірі вплинули ці процеси.
В 1886 році було проведено таксаційний облік лісового фонду. Ліси в Косівському повіті займали
площу 76762,54га, з них листяних високої повноти – 8314,86 га, хвойних високої повноти – 63424,77
га, низької повноти – 5022,81 га, пасовища – 7430,38 га, невжитки - 9867,84 га(5).
В другій половині ХІХ ст. Австро – Угорська імперія розпочала прокладання доріг та залізниць на
Гуцульщині. Тому, звичайно, більшість заготовленої деревини вивозилась за її межі, але певна
кількість використовувалась і перероблялась на місці. В Косівському повіті велика кількість
деревини використовувалась на солеварнях, зокрема в Косові, Яблунові, Кутах, Пістині, Уторопах,
Стопчатові, Лючі, Березовах, Текучій, Космачі, Акрешорі. Найбільш потужно і довготривало
працювала солеварня в Косові, яка потребувала щорічно біля 20 тис. кбм. Одночасно відбувалася й
переробка деревини на тартаках, де деревина розпилювалась на дошки і бруси. Тартаки діяли в
Косові, Кутах, Рибному, Розтоках, Пістині, Космачі, Яблунові, Стопчатові. У 1884 році на території
Косівського повіту їх налічувалось десять(5).
Століттями зрубану деревину підвозили до місця продажу чи подальшого використання на возах,
або корчугах. Лише в ХІХ ст. почали сплавляти деревину ріками і будувати перші вузькоколійки. По
водних артеріях Косівщини найбільш інтенсивний лісосплав проходив на Черемоші, де біля Кут
знаходився великий деревообробний комплекс («Фірас»). На р.Пістинька в с. Космач було
побудовано дві кляузи, а в с.Пістинь знаходилась решітка. Для сплаву використовувалась також
р.Рибниця, а в Косові знаходилась решітка для вилову деревини(1).
Після першої світової війни з розпадом Австро – Угорської імперії Галичина відійшла до Польщі.
Державні ліси Косівського повіту були поділені на надлісництва і підпорядковані Львівському
Окружному заряду лісів. Надлісництва існували в Косові, Кутах, Яблунові, Шешорах. В 1923 році
лісовий фонд Косівського повіту характеризувався такими показниками: площа повіту складала
180100 га; площа лісів – 88774 га, з них державних – 38789 га, приватних та гмінних – 49985 га;
лісистість території 48%; вирубка лісу складала 3,4 кбм/ га; на одного жителя припадало 1,06 га лісу;
площа приватних лісів – 46044 га; кількість власників приватних лісів – 1399, з них площею
володіння до 50 га – 1350, від 50 – 100 га – 19, від 100 до 500 га – 26, понад 500 га – 4(5).
За період промислового використання лісів ХУІІ – ХХ ст. за часів Австро – Угорщини та Польщі
велася нормальне планове господарювання в лісах. Кількість вирубаної деревини не перевищувала
річний приріст, який був обрахований для кожної місцевості. Лісовий устав 1852 року зобов‘язував
власників лісів негайно після вирубки заліснювати зруби, заборонялося вирубувати й розкорчовувати
ліси та замінювати їх площу для будівництва чи сільськогосподарських культур. У другій половині
ХУІІІ ст. проведена таксація лісів, лісові масиви поділено на квартали, складені детальні карти
територій. В 30-тих роках ХХ ст. вперше проведено науково – обґрунтоване лісовпорядкування(4).
В повоєнний період почалося масове вирубування Карпатських лісів на відбудову знищеного
війною народного господарства. Тоді вирубувалося по кілька річних розрахункових лісосік. Такий
процес не оминув і Косівщину, де великі вирубки проводились навколо Яблунова, Пістиня, Шешорів,
Космача. На території Косівського району державні ліси підпорядковувались Косівському
ліспромгоспу, а приватні та громадські ліси перейшли в державну та колективну власність.
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Вирубувались великі масиви дубових, ялицево-букових та чистих букових деревостанів, деревина
яких йшла, в основному, на технічні і паливні дрова(3). В той же час, завдяки науково – технічному
прогресу, докорінно змінилися способи і технологія лісозаготівлі, транспортування і переробки
деревини. Кількість ручної праці суттєво зменшилась. При валці лісу почали використовувати
бензопили, для трелювання деревини на верхні склади прийшли трактори і канатні установки,
транспортували деревину до місць переробки автомобілями – лісовозами.
В 60-х роках минулого століття були створені лісокомбінати, які займалися як заготівлею і
глибокою переробкою деревини так і веденням лісового господарства. Проведені лісовпорядкувальні
роботи, вирубки зменшились до об‘ємів розрахункових лісосік. Умови праці працівників лісової
галузі значно змінилися. Механізація ручної праці полегшила важку працю в лісі, також
створювались відповідні умови для лісорубів: побудовані нові сучасні гуртожитки, магазини, їдальні,
культурно – побутові комплекси; робітники забезпечувались необхідними спецодягом; організований
підвіз працівників до місць праці; проводилось належне медичне обслуговування. Праця в лісовій
галузі стала більш престижною. На Косівщині ведення лісового господарства здійснювали Кутський
та Коломийський лісокомбінати.
Колгоспні ліси були об‘єднані в міжколгоспні лісгоспи, які проводили лісогосподарську діяльність
і забезпечували потреби колгоспів і населення в деревині та дровах.
За роки незалежності України лісокомбінати перестали існувати, лісове господарство було
відокремлено від переробки деревини. В державних лісах Косівщини створено Кутський
держлісгосп, а на базі переробних потужностей акціонерне товариство, яке з часом визнано
банкрутом. Косівський міжколгоспний лісгосп в 1987 році був ліквідований і відновив свою
діяльність в 1994 році, як Косівський міжгосподарський лісгосп, що негативно вплинуло на стан
колгоспних лісів, так як колгоспи недостатньо займались веденням лісового господарства, а в
основному тільки заготівлею деревини. З середини 90-х років минулого століття, в період
економічної кризи та реформування лісової галузі, державні підприємства почали занепадати і об‘єми
заготівлі та переробки деревини ними значно скоротилися. Натомість до лісокористування залучали
велику кількість виробничих і комерційних структур з усіх регіонів України, які за своєю
спеціалізацією часто не мали нічого спільного з лісовим господарством. Лісосіки розроблялись без
дотримання технології, ділянки не очищувались, що ускладнювало лісовідновлення. Умови праці
лісорубів в цей період погіршились. Підприємці особливо не переймалися умовами праці та
відпочинку лісорубів, які жили та харчувались в неналежних умовах, спецодяг та знаряддя праці не
видавались, працювали на старій радянській техніці та механізмах.
В період масового безробіття (90-ті роки минулого ст.) горяни шукали буд-яких засобів для
виживання і тому часто самовільно рубали ліс. Найбільше потерпіли в цьому плані колгоспні (в
минулому приватні та гмінні) ліси.
Таким чином сформувались лісові формації Косівщини, де висотна зональність, грунтово кліматичні умови та діяльність людини зумовили різноманітність типів лісових угруповань. У
рівнинній частині району переважають діброви – це мішані буково-ялицево-дубові, грабово – дубові,
ялиново – буково – дубові ліси з основними породами : дубом звичайним, буком лісовим та ялицею
білою. На висотах 500-800 м.н.р.м. домінують букові та ялицево-букові ліси з домішкою ялини
звичайної. Від 800 до 1000 м н. р. м. поширені буково – ялинові та буково – ялицево – ялинові ліси.
На висотах 1000-1200м н.р.м. – смерекові ліси з невеликою домішкою бука та ялиці. На висоті понад
1200 м.н.р.м. – це чисті смерекові ліси та гірськососнове і сосновокедрове криволісся. В ХІУ та
особливо в ХХ ст.часто на вирубках замість корінних порід бука та ялиці створювались
монокультури смереки, які є менш стійкими і в останні роки почалося їх масове всихання. Також в
60-ті роки ХХ ст. проводилось заліснення сільськогосподарських угідь створенням лісових культур
смереки та сосни звичайної. Таких похідних насаджень в районі налічується більше 10 тис. га.
Разом з основними лісоутворюючими породами в лісах зустрічається значна кількість видів
супутніх порід дерев та кущів. В рівнинній частині це ясен, граб, липа, клен гостролистий та явір,
осика, береза, вільха чорна, в підліску – ліщина, калина, бузина, горобина верба та ін. В гірській
частині – клен-явір, в‘яз гірський, вільха сіра, а також граб, береза, осика, в підліску – горобина,
верба козяча, жимолость та ін.
Серед основних лісоутворюючих порід найбільшу площу займає бук (44,4%) і смерека (34,2%).
Значно менше ялиця (6,9%), дуб (6,1%), граб (2,9%), вільха (2.6%).
Розподіл за віковими групами показує, що на Косівщині переважають середньовікові деревостани
(54%),а стиглі та перестійні становлять лише (6%).
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Динаміка лісокористування за останні 10 років в Косівському районі має тенденцію до зменшення,
в зв‘язку із створенням в 2002році Національного природного парку „Гуцульщина‖.
Лісові екосистеми в Косівському районі займають 50,7% території району і становлять площу
43461га. Ведення лісового господарства здійснюють ДП «Кутське лісове господарство», Косівський
райагроліс та НПП «Гуцульщина».
Для збереження найбільш цінних природних екосистем на території району налічується 38 обєктів
природно-заповідного фонду. Це пам‘ятки природи місцевого значення, регіональний ландшафтний
парк та Національний природний парк „Гуцульщина‖.
Один із перших резерватів на Косівщині,організованих для збереження рослинних угруповань, є
дубовий резерват біля с. Кобаки, запроектований в 1936 році з метою охорони дубів, що зростають на
Прикарпатті найвище над рівнем моря. Там же був створений модриновий резерват для дослідження
високопродуктивних культур модрини європейської(7). В урочищі Каменець с.Старі Кути був
створений резерват «Старокутська дача» - єдине в області місцезростання дуба скельного на висоті
600 м н. р. м. Пізніше були створені резервати Косівська гора в околицях Косова, Косівський та
Шешорський гуки(8). Значну кількість пам‘яток природи місцевого значення на Косівщині було
створено в 70-90 рр. минулого століття.
На особливу увагу заслуговують такі об‘єкти природно-заповідного фонду, як заповідне урочище
«Уторопи», де на площі 6,0 га в 1883 році австрійцями вперше в Карпатах була введена в культуру
сосна звичайна. Зараз це цінне насадження сосни з домішкою смереки та ялиці. Також цікавими є
скельні виходи на хребтах Сокільський і Терношора, де крім рідкісної рослинності на виходах
пісковиків найрізноманітнішої форми і величини виявлені історичні скельні святилища, які сягають в
глибоку давнину.
Потрібно усвідомити те, що кожен куточок лісу чи урочище мають свою цінність – це в першу
чергу екологічну, рекреаційну, естетичну,історичну, а потім його можна розглядати як певний
матеріальний ресурс.
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FORESTRY IN KOSIVSHCHYNA
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It was found out the history exploration of the forest vegetation and the development of the forestry in Kosiv region,
as well as there were given modern characteristic of the forest fund and the objects of the natural forest reserve.
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ГРИБИ РОДИНИ BOLETACEAE CHEVALL. ГАЛИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Вивчено мікобіоту родини Boletaceae Chevall. Галицького національного природного парку. Дослідження
проводились протягом 2009-2011 років. Виявлено 23 види родини, що належать до 6 родів. Два види занесені до
Червоної книги України.
Ключові слова: мікобіота, Boletaceae Chevall., Галицький національний природний парк.

164

Впродовж останніх століть біосфера зазнає все більшого антропогенного навантаження, тому
збереження біотичної різноманітності в наш час повинно бути основним завданням людства.
Людська діяльність не найкращим чином відобразилася на природному середовищі. Негативного
впливу зазнають і гриби, які є важливою складовою природних екосистем. З метою збереження
біорізноманіття та рідкісних видів рослин, тварин і грибів, в 2004 році і було створено Галицький
національний природний парк (ГНПП), який розташований в Галицькому районі Івано-Франківської
області. З 14684,8 га території парку майже 11000 займають ліси [6]. Велике різноманіття лісових
екосистем Галицького НПП зумовлює і багатство мікобіоти, оскільки більшість вищих грибів
зростають в лісових фітоценозах. На даний час обліковано 375 видів грибів макроміцетів [6]. Вони
мають велике екологічне та практичне значення. Однією з найбільш розповсюджених і
найчисельніших є родина Болетові (Boletaceae Chevall.), яка налічує 23 види. Всі вони є
симбіотрофними грибами, що утворюють ектотрофну мікоризу з вищими рослинами.
Дослідження проводились на території Галицького НПП з квітня 2009 по грудень 2011 року.
Польові дослідження здійснювались маршрутним та стаціонарним методами. Ідентифікацію грибів здійснювали
за допомогою ряду визначників [2, 4, 5]. Збір та зберігання гербарних матеріалів проводились за стандартними
методиками [1]. Сучасні назви грибів узгоджено з 10-м виданням «Ainsworth and Bisby‘s Dictionary of the fungi»
[9] та номенклатурною базою даних «CABI Bioscience Databases. Index fungorum» [13]. Для визначення грибів
за морфологією спор використовувався світловий мікроскоп «Биолам 70-С».
Нижче подано перелік видів грибів з родини Boletaceae та їх поширення на території ГНПП.
Однією зірочкою позначені види, занесені до Червоної книги України; двома зірочками – види, які
пропонуються у внесення до четвертого видання ЧКУ; трьома зірочками – види, що є регіонально
рідкісними на території ГНПП.
Boletus badius (Fr.) Kühner ex J.-E. Gilbert***
Галицьке л-во, околиці м. Галич, урочище «Галич Гора», в дендропарку (сосново-ялинове насадження), на
ґрунті, протягом вересня-жовтня 2010 р., зібр. В. Б. Маланюк.

Boletus betulicola (Vassilkov) Pilát & Dermek
Галицьке л-во, біля с. Крилос, урочище «Галич Гора», широколистяний ліс з домішками берези, на

ґрунті, 09.08.2010, зібр. В. Б. Маланюк.
Boletus calopus Fr.***
Блюдниківське л-во, біля с. Блюдники, урочище «Селище», буковий ліс, на ґрунті, 03.08.2010, зібр. В. Б.
Маланюк.

Boletus chrysenteron (Bull.) Quél.
Вид є звичайним на всій території ГНПП. Знахідки реєструвалися протягом 2009-2011 р., грабово-дубові та
букові ліси, на ґрунті, з липня по листопад, зібр. В. Б. Маланюк.

Boletus edulіs Bull. ex Fr.
Галицьке л-во, біля м. Галич та в околицях с. Крилос, урочище «Галич Гора», ялинові та ялицеві
насадження, на ґрунті, протягом серпня-жовтня, 2009-2010 р., зібр. В. Б. Маланюк.

Boletus luridiformis Rostk.
Блюдниківське л-во, біля с. Блюдники, урочище «Селище», буковий ліс, на грунті, 03.08.2010, зібр. В. Б.
Маланюк. Галицьке л-во, біля с. Крилос, урочище «Галич Гора», буковий ліс, на ґрунті, 10.08.2010, зібр. В. Б.
Маланюк. Крилоське л-во, біля с. Височанка, урочище «Глинне», ялицево-буковий ліс, на ґрунті, 19.08.2010,
зібр. В. Б. Маланюк.

Boletus fechtneri Velen.**
Галицьке л-во, біля с. Медуха, урочище «Сімлин», грабово-дубовий ліс, на ґрунті, 22.07.2010, зібр. Н. В.
Шумська.

Boletus impolitus Fr. **
Галицьке л-во, в околицях м. Галич, урочище «Королівка», широколистяний ліс, на ґрунті, 20.07.2009, зібр.
В. Б. Маланюк. Бурштинське л-во, біля с. Бовшів, урочище «Касова Гора», широколистяний ліс, на ґрунті,
25.08.2009, зібр. В. Б. Маланюк.

Boletus luridus Schaeff.
Блюдниківське л-во, біля с. Тимерівці, буковий ліс, на грунті, 07.07.2009, зібр. В. Б. Маланюк. Там же,
біля с. Мединя, урочище «Лози», буковий ліс, 21.07.2010, зібр. В. Б. Маланюк.

Boletus pulverulentus Opat. **
Крилоське л-во, поблизу с. Крилос, урочище «Діброва», дубово-грабовий ліс, на ґрунті, 02.08.2010 та
15.08.2009, зібр. В. Б. Маланюк.

Boletus reticulatus Schaeff.
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По всій території ГНПП у всіх лісництвах, щороку в грабово-дубових та букових лісах, на ґрунті, з кінця
травня до середини вересня, зібр. В. Б. Маланюк.

Boletus rubellus (Krombh.) Quel.
Крилоське л-во, поблизу с. Крилос, урочище «Діброва», дубово-грабовий ліс, на ґрунті, щороку, липеньжовтень зібр. В. Б. Маланюк. Галицьке л-во, біля м. Галич, урочище «Галич Гора», , широколистяні ліси, на
ґрунті, щороку, липень-вересень, зібр. В. Б. Маланюк.

Boletus spadiceus (Fr.) Quel.
Спорадично по всій території, грабово-дубові ліси, на ґрунті, щороку, липень-вересень, зібр. В. Б. Маланюк.

Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille***
Галицьке л-во, біля м. Галич, урочище «Галич Гора», дендропарк, хвойні насадження, на ґрунті, протягом
вересня-жовтня 2010 року, зібр. В. Б. Маланюк.

Leccinum albostipitatum den Bakker & Noordel.
Галицьке л-во, біля м. Галич, урочище «Галич Гора», широколистяні ліси з домішкою осики, на ґрунті,
щороку, протягом серпня-вересня, зібр. В. Б. Маланюк. Блюдниківське л-во, біля с. Блюдники, урочище
«Селище», зарості молодої осики, на ґрунті, 03.08.2010, зібр. В. Б. Маланюк.

Leccinum crocipodium (Letell.) Watling**
Блюдниківське л-во, біля с. Тимерівці, урочище «Помярки», дубово-грабовий ліс, на ґрунті, 29.07.2010, зібр.
В. В. Бучко. Крилоське л-во, біля с. Крилос, урочище «Діброва», старий дубовий ліс, на ґрунті, 02.08.2010, зібр.
В. Б. Маланюк.

Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Ńutara
По всій території парку, грабово-дубові ліси, на ґрунті, щороку, червень-серпень, зібр. В. Б. Маланюк.

Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray
Галицьке л-во, біля м. Галич, урочище «Галич Гора», штучні насадження дуба звичайного та дуба
північного, на ґрунті, щороку, червень-жовтень, зібр. В. Б. Маланюк.

Leccinum scabrum (Bull. ex Fr.) Gray
Галицьке л-во, біля м. Галич, урочище «Галич Гора», широколистяні та змішані ліси з домішкою берези, на
ґрунті, щороку, серпень-жовтень, зібр. В. Б. Маланюк.

Leccinum versipelle (Fr.; Hök.) Snell. ***
Галицьке л-во, біля м. Галич, урочище «Галич Гора», широколистяні та змішані ліси з домішкою берези, на
ґрунті, протягом вересня 2010 року, зібр. В. Б. Маланюк.

Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél. *
Галицьке л-во, біля м. Галич, урочище «Галич Гора», грабово-дубовий ліс, на ґрунті, 05.07.2010, зібр. В. Б.
Маланюк. Крилоське л-во, біля с. Височанка, урочище «Глинне», ялицево-буковий ліс, на ґрунті, 19.08.2010,
зібр. В. Б. Маланюк.

Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. *
Крилоське л-во, біля с. Височанка, урочище «Глинне», ялицево-буковий ліс, на ґрунті, протягом серпня
2010, зібр. В. Б. Маланюк. Блюдниківське л-во, біля с. Мединя, урочище «Лози», буковий ліс, на ґрунті,
21.07.2010, зібр. В. Б. Маланюк. Там же, біля с. Блюдники, «Селище», буковий ліс, на ґрунті, 03.08.2010, зібр. В.
Б. Маланюк. Там же, біля с. Острів, урочище «Раків потік», буковий ліс, на ґрунті, 17.08.2010, зібр. В. Б.
Маланюк.

Tylopilus felleus (Fr.) Karst. ***
Крилоське л-во, біля с. Височанка, урочище «Глинне», грабово-дубовий ліс з домішкою ялиці, на грунті,
24.07.2009, зібр. В. Б. Маланюк. Блюдниківське л-во, біля с. Тимерівці, урочище «Помярки», широколистяний
ліс, на ґрунті, 29.07.2010, зібр. В. Б. Маланюк.
Родина включає 6 родів. Як видно зі списку, більшу частину всіх видів становлять представники роду

Boletus Fr. (13 видів). Рід Leccinum Gray менш чисельний і нараховує 6 видів. Решта представлені
одним видом.
Оскільки, більшу частину лісового фонду ГНПП становлять грабово-дубові ліси, природно, що більшість
видів з родини Boletaceae виявлено саме тут (43,4%). Серед типових представників можна назвати Boletus

chrysenteron, B. reticulatus, B. spadiceus, Leccinum pseudoscabrum. Перший вид, щоправда, росте не
тільки в широколистяних, але й також у хвойних лісах. Видами, характерними для хвойних лісових
фітоценозів, є Boletus badius, B. edulіs, Chalciporus piperatus. Найбільш розповсюдженим є другий вид,
який зустрічається переважно у ялинових та ялицевих насадженнях. Також протягом літа 2011 року
зареєстровано декілька знахідок цього виду на мікологічній постійній пробній площі у буковому лісі
(урочище «Галич-Гора») [6]. У загальному, у букових угрупуваннях ростуть 6 видів. Тут найчастіше
трапляються Boletus luridiformis та B. reticulatus. Слід відмітити штучні угрупування інтродукованого
дуба північного, в насадженнях яких відмічено два види. Це Boletus reticulatus та Leccinum
aurantiacum, причому останній росте тут іноді досить часто і великими групами. Ряд видів поширені
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як у широколистяних, так і в хвойних та змішаних лісах, особливо це стосується Boletus chrysenteron,
B. luridiformis, Tylopilus felleus.
Була досліджена також сезонна динаміка плодоношення грибів з родини Boletaceae. Вегетативний
період триває з другої декади травня до другої декади листопада. Як показали спостереження,
найшвидше можна виявити плодові тіла Boletus reticulatus, який інколи утворює карпофори ще в
травні. З початком літа кількість видів, що плодоносять, зростає. Для цієї пори року особливо
характерні знахідки більшості видів, наприклад: Boletus luridiformis, B. luridus, B. reticulatus, B.
spadiceus, Leccinum pseudoscabrum. Останній вид характеризується порівняно вузьким періодом
плодоношення, який триває приблизно два місяці (переважно з другої половини червня до третьої
декади серпня). Починаючи з жовтня, кількість видів, що плодоносять, зменшується. В цей час можна
зустріти Boletus chrysenteron, B. edulіs, Leccinum aurantiacum, L. scabrum. Видами з широким
діапазоном плодоношення є Boletus reticulatus, карпофори якого можна виявити протягом травня –
вересня (7 місяців), та два види з роду Leccinum (L. aurantiacum і L. scabrum), які утворюють плодові
тіла з початку червня до листопада.
Болетові гриби на території Галицького НПП мають і практичне значення, оскільки, саме їх плодові тіла

через високі смакові якості деяких видів найчастіше збираються місцевими жителями. Із 23 видів 19 є
їстівними, що становить 82,6%. Найчастіше визбируються ті види грибів, які найбільш поширені на
території ГНПП, а саме: Boletus chrysenteron, B. edulіs, B. reticulatus, Leccinum pseudoscabrum, L.
aurantiacum. Натомість, такі рідкісні та маловідомі види, як Boletus fechtneri, B. impolitus, B.
pulverulentus, Leccinum crocipodium, Phylloporus pelletieri, не збирають взагалі. Слід згадати Boletus
luridiformis та B. luridus, щодо їстівності яких немає єдиної думки серед мікологів. У мікологічній
літературі [3, 4] ці види переважно наводяться як умовно їстівні, споживання яких у сирому вигляді
чи разом з алкоголем може спричинити легкі отруєння. В той же час, ряд інших джерел [5, 10]
описують їх як цілком їстівні. 4 види грибів відносяться до неїстівних, переважно через гіркий
присмак м‘якоті, як от Boletus calopus, Chalciporus piperatus та Tylopilus felleus. Strobilomyces
strobilaceus не вживається в їжу в зв‘язку з неприємним смаком, специфічним запахом при термічній
обробці гриба та жорсткою м‘якоттю, особливо в ніжці.
Два види грибів з родини Boletaceae занесені до Червоної книги України: Phylloporus pelletieri та
Strobilomyces strobilaceus [7, 8]. Щодо першого виду, то відомо тільки два місцезростання на
території ГНПП. На відміну від нього, Strobilomyces strobilaceus є більш поширеним у межах парку і
трапляється в грабово-дубових, букових та ялицево-букових лісових угрупованнях.
9 видів, які мають обмежене поширення чи тенденцію до зменшення чисельності, можна віднести до
регіонально рідкісних. 4 з них, які потребують особливої охорони в зв‘язку зі скороченням ареалу або
чисельності в Україні та Європі [10 – 12, 14], ми рекомендуємо до включення у четверте видання Червоної
книги України.

Територія Галицького НПП досліджена ще недостатньо, особливо її опільська частина на
лівобережжі Дністра, тому існує велика ймовірність виявлення нових видів з родини Boletaceae. Всі
види Болетових потребують всебічної охорони, особливо рідкісні види, оскільки, саме гриби з родини
Boletaceae найчастіше зазнають негативного антропогенного впливу. Насамперед, це стосується
надмірного збору грибів місцевим населенням, а також витоптування субстрату.
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THE FUNGI OF THE FAMILY BOLETACEAE CHEVALL. IN HALYCH NATIONAL NATURAL PARK
V. B. MALANYUK
The mycobiota of the family Boletaceae Chevall. in the Halych National Natural Park is studied. The study conducted
during 2009-2011. 23 species of the Boletaceae family, which belong to 20 genera were found. 2 species are included in
the Red Data Book of Ukraine.
Keywords: mycobiota, Boletaceae Chevall., Halych National Natural Park.
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МАМЧУР З.І., БІЛЬСЬКА І.Я.
Львівський національний університет імені Івана Франка

ЕПІФІТНІ МОХОПОДІБНІ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ МІСТ ЛЬВОВА ТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
Досліджено епіфітні мохи центральної частини міст Львова та Івано-Франківська і вивчено особливості
їхнього поширення у кореневій та стовбуровій частині форофітів. Виділено екологічні групи мохів за
відношенням до головних чинників середовища, визначено їхні життєві форми та стратегії.
Ключові слова: епіфітні мохи, екологічна характеристика мохів, життєві форми, м. Львів, м. ІваноФранківськ.

Урбаноекосистема відрізняється значними змінами низки кліматичних показників порівняно з
природним середовищем. Для міста характерна посушливість клімату, суттєво змінені фізико-хімічні
умови атмосфери і ґрунту, спостерігається значна запорошенiсть повітря, що сприяє накопиченню
тепла. Враховуючи, що екосистема міста не є однорідним середовищем, важливо дослідити
бріофлору центральної частини, де найменш сприятливі умови для заселення мохоподібних.
Зосередження уваги саме на епіфітних мохоподібних пояснюється тим, що субстрат, на якому вони
поселяються, погано затримує вологу та поживні речовини, тому разом із атмосферною вологою
епіфіти вбирають всі елементи, розчинені в ній, зокрема шкідливі речовини. Із літератури відомий
термін «епіфітна пустеля» (le desert d‘epіphytes) [14] – деякі ділянки міста (центральна частина,
уздовж автотрас і поблизу промислових підприємств), у яких мохоподібні та лишайники не
поселяються на форофітах. Такі «пустелі» спостерігають у низці міст Європи та Північної Америки
[10,14,15].
В основу роботи покладено флористичні матеріали, зібрані на форофітах різних порід у
центральній частині міст Львова та Івано-Франківська. Збір епіфітних мохоподібних здійснено
методом маршрутних досліджень. Життєві форми мохоподібних визначено за класифікацією форм
росту бріофітів Ґаймінґама та Робертсона (Gimingham, Robertson, 1950 див.[11]), яку доповнили К.
Улична [11], М. Бойко [1]; життєву стратегією визначали за M. Бойком [2]. Екологічні групи мохів
виділяли на основі власних спостережень, використовуючи шкали, розроблені Я. Дідухом та Р.
Дюлем [3,13].
Своєрідні кліматичні умови та різні ступені антропогенного пресу в центрі міста та на околицях
створили різні умови для розвитку епіфітних мохоподібних. У центрі м. Львова (форофіти на
проспектах Свободи, Шевченка, площі Ринок та прилеглих вулицях, площах Франка, Петрушевича,
Галицькiй) епiфiтні мохоподібні практично вiдсутні («епіфітна вустеля»), дуже рiдко трапляються
урбанотолерантні мохи (Leskea polycarpa, Pylaisia polyantha). Це пояснюється як не сприятливістю
форофітів, так і значним забрудненням повітря, що було доведено ліхено- та бріоіндикаційними
дослідженнями [5,8].
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Інша картина спостерігається на форофітах вулиць, не надто завантажених автотранспортом
(напр., вул. Ген. Тарнавського), зелених насаджень (внутрішньоквартальних, скверах і парках).
Епіфітні мохоподібні частіше трапляються у таких умовах, хоча їм притаманні невисоке видове
різноманіття та незначні показники проективного покриття і частоти трапляння. Найчастiше
трапляються обліґатні епіфіти: у прикореневій та стовбуровій зоні – Leskea polycarpa, Orthotrichum
diaphanum. Цi види формують стiйкi епiфiтнi обростання: у килимову форму росту, утворену Leskea
polycarpa, часто вкраплюються подушковi форми Orthotrichum diaphanum, рiдше O. affine, дерниста
Bryum capillare та килим Pylaisia polyantha. У прикореневій ділянці на виступах кореневищ, де
нанесений шар ґрунту, трапляється килим Brachythecium salebrosum. Leskea polycarpa пiдiймається по
стовбурi кленів до 40-60 см. У трiщинах кори трапляються невеликi подушки Orthotrichum
diaphanum, O. speciosum, O. аffine (Таблиця).
Види епіфітних мохоподібних у центральних частинах міст Львова та
Івано-Франківська
Вид
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp
Brachythecium albicans (Hedw.)
Schimp
B.salebrosum (Hoffm. ex F. Weber & D.
Mohr) Schimp
Bryoerythrophyllum recurvirostrum
(Hedw.) P.C.Chen
Bryum capillare Hedw.
Dicranum montanum Hedw.
Homomallium incurvatum
(Schrad. ex Brid.)
Hypnum cupressiforme Hedw.
Leskea polycarpa Hedw.
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwaegr.
Orthotrichum affine Schard. ex Brid.
O. diaphanum Schrad. ex Brid.
O. pallens Bruch ex Brid.
O. patens Bruch ex Brid.
O. pumilum Sw. ex anon.
O. speciosum Nees
O. tenellum Bruch ex Brid.
Platygyrium repens (Brid.) Schimp.
Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp.
Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt.
Tortula virescens (De Not.) Ochyra

Львів
вул. Ген.
Парк ім.
Тарнавського Івана Франка
+

Івано-Франківськ
вул.
Парк воїнівГалицька інтернаціоналістів
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+

Сприятливіші умови для обростань епіфітних мохоподiбних спостерiгали у Парку iм. Івана
Франка у Львові, який є пам‘ятником садово-паркового мистецтва, розташований у центральній
частині міста і охоплює площу 12 га. Видове різноманіття епiфiтних мохiв парку сягає 11 видiв,
причому 8 видiв знайдено на Fraxinus excelsior L. i 10 – на Acer pseudoplatanus L. У стовбуровiй зоні
форофiтiв трапляються по 2–3 види мохів. Iз облiґатних епiфiтiв найчастiше трапляються килими із
Leskea polycarpa i Pylaisia polyantha, які можуть пiдійматися порiвняно високо по стовбурах (до 1,5–2
м). У стовбуровій зоні – килим Platygyrium repens із вкрапленнями подушок Orthotrichum pumilum. У
прикореневій зоні теж домінує килимова форма росту Leskea polycarpa, Platygyrium repens, Hypnum
cupressiforme (інколи Amblystegium serpens та Homomallium incurvatum) із невеликими подушками
Orthotrichum pumilum, Dicranum montanum. В основі форофітів, де наявний шар ґрунту, трапляються
факультативні епiфiти: дернини Bryum capillare, Bryoerythrophyllum recurvirostrum, Tortula virescens.
На стовбурах поодиноких дерев Quercus robur L. та Populus nigra L. мохи не сформували
неперервного покриву, а лише заселили переважно великі трiщини кори цих дерев окремими
куртинками, що зумовлено, очевидно, станом кори: у старих за вiком дерев (понад 200 років) для неї
характерна низька водопроникність, сухiсть та злущуванiсть, особливо у місцях із меншою вологістю
(зокрема в урбаноекосистемах).
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Місто Івано-Франківськ – розвинений промисловий центр із потужним автомобільним рухом, як
наслідок найбільше забруднення – свинцеве (48%). У межах міста виявлено 5 зон небезпечного стану
атмосферного повітря, що належать до ділянок із інтенсивним потоком транспорту [12]. У центрі
Івано-Франківська знайдено 10 видів епіфітних мохоподібних. Так, на форофітах (Tilia cordata Mill.,
Acer platanoides L., A. pseudoplatanus, Prunus divaricata L., Sorbus aucuparіa L. та Juglans regia L.), які
ростуть на центральних вулицях (Галицькій, Січових Стрільців, Незалежності, Гетьмана Мазепи та
Лесі Українки), де рівень забруднення досить високий унаслідок викидів автотранспорту, характерна
майже повна відсутність мохоподібних. Окремі види, які тут трапляються, – це мохи із килимовою
формою росту: Leskea polycarpa (у прикореневій та стовбуровій ділянці Tilia cordata, Syringa vulgaris
L.), Amblystegium serpens (у прикореневій ділянці Juglans regia та Sorbus aucuparia), із вкрапленням
подушок Orthotrichum diaphanum (у прикореневій ділянці Juglans regia).
На вул. Лесі Українки, де рух транспорту є обмеженим, у прикореневій ділянці Juglans regia
знайдено Leucodon sciuroides – облiґатний епіфіт, якого у Львові ми не знайшли. Цей вид в м.
Таллiннi (Естонія) має тенденцiю до вимирання, його вважають дуже чутливим до антропогенного
впливу [4].
У Парку воїнів-інтернаціоналістів, окрім Pylaisia polyantha, який виявлено у прикореневій та
стовбуровій зоні Tilia cordata, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, також знайдено
низку інших видів мохів-епіфітів: Orthotrichum affine (у прикореневій ділянці Tilia cordata та Acer
pseudoplatanus), O. pallens (у прикореневій та стовбуровій ділянці Acer platanoides та Tilia cordata), O.
patens (у прикореневій та стовбуровій ділянці Sorbus aucuparia та Tilia cordata), O. tenellum (у
прикореневій та стовбуровій ділянці Tilia cordata та Acer platanoides), O. diaphanum (у прикореневій
ділянці Tilia cordata, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus та Sorbus aucuparia), Platygyrium repens (у
прикореневій та стовбуровій ділянці Tilia cordata та Sorbus aucuparia), Stereodon pallescens (у
прикореневій ділянці Acer pseudoplatanus), Leucodon sciuroides (у прикореневій і стовбуровій ділянці
Tilia cordata, Acer platanoides). На хвойних породах дерев на досліджених територіях Львова та ІваноФранківська бріофітів не виявлено. Проаналізувавши епіфітні мохи з центральної частини обох міст,
можемо зробити такі висновки: загалом знайдено 21 вид, 15 – у Львові та 12 – у Івано-Франківську. В
Івано-Франківську виявлені види Leucodon sciuroides, Orthotrichum tenellum, O. pallens, O. patens,
Stereodon pallescens, Brachythecium albicans, які не трапляються у центральній частині міста Львова, а
у Львові – Brachythecium salebrosum, Bryum capillare, Dicranum montanum, Homomallium incurvatum,
Hypnum cupressiforme, Tortula virescens, Orthotrichum speciosum.
За місцем заселення епіфітними мохоподібними форофітів виділяють дві групи: прикореневої
ділянки, де домінує килимова форма росту (Pylaisia polyantha, Amblystegium serpens, Leskea polycarpa,
Platygyrium repens, Brachythecium salebrosum) і стовбурової, в якій, окрім Leskea polycarpa та Pylaisia
polyantha, значний відсоток має також подушкова форма видів роду Orthotrichum та дерниста (Bryum
capillare, Bryoerythrophyllum recurvirostrum, Tortula virescens).
Епіфітні мохоподібні залежать від атмосферних опадів і вологості повітря. Серед міських видів
переважають ксеромезофіти, які здатні витримувати низькі температури взимку та спеку і дефіцит
вологи влітку, та мають ксероморфний вигляд – подушки, розміщені у тріщинах кори (види роду
Orthotrichum) і килими (Leskea polycarpa, Pylaisia polyantha, Platygyrium repens, Leucodon sciuroides),
які щільно прилягають до субстрату. Причому серед них теж можна провести диференціацію щодо
умов зволоження: у вологіших поселяються Pylaisia polyantha, Leskea polycarpa, Orthotrichum
speciosum, у сухіших – Platygyrium repens, Brachythecium albicans інші види роду Orthotrichum.
Мезофіти представлені дернинами Dicranum montanum, Bryum capillare, Bryoerythrophyllum
recurvirostrum і килимами Hypnum cupressiforme, Stereodon pallescens.
Різні види епіфітних мохів для свого існування потребують різної освітленості. Ультрагеліофіти
представлені Tortula virescens, Brachythecium albicans та більшістю видів роду Orthotrichum. Геліофіт
Pylaisia polyantha зазвичай росте на поодиноких, добре освітлених деревах. Переважають
субгеліофіти (Leskea polycarpa, Platygyrium repens, Brachythecium salebrosum) та гемісціофіти
(Amblystegium serpens, Brachythecium albicans, Bryum capillare, Stereodon pallescens, Dicranum
montanum, Hypnum cupressiforme). Сціофіти – Bryoerythrophyllum recurvirostrum, Homomallium
incurvatum.
Епіфітні мохи є помірно теплолюбними (Leskea polycarpa, Platygyrium repens, Stereodon pallescens,
Amblystegium serpens, Brachythecium salebrosum), але є й такі, що можуть витримувати холод (Pylaisia
polyantha, види роду Orthotrichum). Саме холодовитривалі мохи поселяються на стовбуровій ділянці,
де менш захищені від вітрів і морозів.
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За життєвою стратегією у центральній частині урбаноекосистем переважають бріовіоленти
(Pylaisia polyantha, Platygyrium repens, Leskea polycarpa), котрі енергійно розвиваються, захоплюють
значні площі, довго затримуються на них, домінують. Бріопатієнтами епіфітними в урбаноекосистемі
найчастіше виступають види роду Orthotrichum, які пристосувалися до існування в умовах
недостатнього зволоження та живлення. Бріопатієнти ценотичні (види родів Amblystegium,
Brachythecium, Hypnum cupressiforme, Stereodon pallescens) ростуть частіше в прикореневій зоні,
витримуючи стрес у місцях зі сприятливішими для бріофітів у цілому екологічними умовами.
Під час аналізу поведінки епіфітних мохоподібних в урбанізованих екосистемах, виявлено групи
видів бріофітів, які різняться за реагуванням на дію урбанізованого середовища: крайнєурбанофобні,
помірноурбанофобні, урбанонейтральні, помірноурбанофільні, крайнєурбанофільні [6,7,18].
Крайнєурбанофільні види Leskea polycarpa, Amblystegium serpens, Pylaisia polyantha та Platygyrium
repens (у Львові та Івано-Франківську) – види, наявність яких вказує на типово-міські чинники і які є
індикаторами урбанізованого середовища. Такі найтиповіші види мохоподібних називають ядром
антропотолерантних видів [9], «briophуtos urbanos» [16,17] урбанофільними. Трапляються на деревах
у всіх кварталах, у примагістральних насадженнях і, навпаки, або відсутні на околицях, або
трапляються поодиноко. Серед помірноурбанофільних видів – Orthotrichum speciosum, O. pumilum у
Львові та Orthotrichum pallens, O. patens в Івано-Франківську. Урбанонейтральна група – Bryum
capillare, Orthotrichum affine, O. diaphanum, Hypnum cupressiforme у Львові та Orthotrichum affine, O.
diaphanum та Brachythecium albicans у Івано-Франківську. У центральній частині міста ІваноФранківськ виявлено урбанофобні види: Orthotrichum tenellum, Stereodon pallescens і Leucodon
sciuroides.
Отже, провідне місце в екологічній структурі епіфітної бріофлори центральної частини міст
Львова та Івано-Франківська стосовно вологості займають мезоксерофіти, за освітленістю
домінуючою групою виявилися субгеліофіти та гемісціофіти, за температурним чинником виділені
помірно теплолюбні та холодовитривалі види. Життєві форми представлені домінуючою тріадою:
килими, подушки, дернини. За життєвою стратегією – бріовіоленти, бріопатієнти ценотичні та
бріопатієнти екотопічні.
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EPIPHYTIC MOSSES OF THE CENTRAL PART OF LVIV AND IVANO-FRANKIVSK
Z. MAMCHUR, I. BILSKA
Epiphytic mosses of the central part of Lviv and Ivano-Frankivsk were studied and the peculiarities of their
distribution in the root and stem of phorofites were investigated. There have been selected groups of mosses in relation
to the main environmental factors, their life forms and strategies have been identified.
Key words: epiphytic mosses and ecological characteristics of mosses, life-forms, Lviv, Ivano-Frankivsk.
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ПЛАСТИНЧАСТОВУСІ ЖУКИ (COLEOPTERA: SCARABAEOIDEA)
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ГУЦУЛЬЩИНА»
На підставі проведених досліджень на території НПП «Гуцульщина» виявлено 69 видів пластинчастовусих
жуків із 33 родів, 12 підродин та 4 родин. Два види занесено до останнього видання Червоної книги України –
Lucanus cervus L., Osmoderma coriarium De Geer, а 3 (Lucanus cervus L., Protaetia (Cetonischema) aeruginosa
(Drury, 1770), Osmoderma coriarium De Geer) – до Червоної книги Українських Карпат.
Ключові слова: Coleoptera, Scarabaeoidea, пластинчастовусі жуки, фауна, екологія, зоогеографія, трофічна
спеціалізація.

Національний природний парк «Гуцульщина», розташований у лісистій частині ПокутськоБуковинських Карпат, завдяки складному та неоднорідному рельєфу, клімату, різноманітному
рослинному покриву (понад 1000 видів рослин), відноситься до найбільш цікавих ділянок Карпат.
Проте даних, які стосуються ентомофауни НПП «Гуцульщина» обмаль. Лише у працях Л. Мiллера
(Miller, 1868) та М. Ломницького (Łomnicki, 1868) містяться фрагментарні дані про жуків околиць
міста Косова, де згадані автори збирали ентомофауну під час однієї з перших експедицій на хребет
Чорногору в 1867 р. Спеціальних досліджень пластинчастовусих жуків (Scarabaeoidea), однієї з
найбільших надродин твердокрилих світової фауни, не проводилось.
В основу роботи покладено власні збори авторів, які проводились експедиційним методом у 2003,
2005 та у 2008, 2009 роках. Усі зібрані матеріали зберігаються у фондах кафедри зоології Донецького
національного університету та Державного природознавчого музею НАН України (м. Львів).
За час досліджень на території парку було виявлено 69 видів пластинчастовусих жуків із 32 родів,
12 підродин та 4 родин. Наведену цифру ніяк не можна вважати остаточною, оскільки на території
Івано-Франківської області, за нашими підрахунками, відомо 103 види, а з сусідньої Чернівецької –
99 (Мартинов, 2009). У подальшому огляді пластинчастовусих ми будемо розглядати й перспективу
подальших досліджень.
Родина LUCANIDAE Latreille, 1804 представлена у фауні України 6 родами та 8 видами, з яких у
межах парку зареєстровано лише 4 роди та 4 види: Lucanus cervus cervus (Linnaeus, 1758), Platycerus
caraboides caraboides (Linnaeus, 1758), Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758), Sinodendron
cylindricum (Linnaeus, 1758). З огляду на розмаїття лісових біотопів можливо зробити припущення
про можливість знахідок щонайменше двох видів – Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) та Ceruchus
chrysomelinus (Hochen., 1785). Усі представники родини у своєму розвитку пов‘язані зі старими
деревами широколистих порід (дуб, бук, граб, клен та ін.), у порохнявій деревині яких проходять
розвиток їх личинки. З видів, які занесені до Червоної книги України (2009) та Червоної книги
Українських Карпат (2011), зареєстрований жук-олень, відомий лише за усними повідомленнями
співробітників парку про зустрічі у 60-70-х роках XX ст. Наші пошуки цього виду або його залишків
результатів не дали. Пояснити відсутність або вкрай низьку чисельність цього виду виключно
антропічними факторами у даному випадку неможливо. Так, на території Східної України досить
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численні популяції цього виду відомі нам як з невеликих штучних лісів, так і з парків на територіях
великих промислових міст. Численні популяції жука-оленя відомі нам з територій сусідніх областей –
Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької.
Невелика родина TROGIDAE MacLeay, 1819 представлена у фауні України 6 видами з єдиного
роду Trox Fabricius, 1775. У межах парку знайдено лише 2 види: Trox hispidus niger P.Rossi, 1792 та
Trox sabulosus sabulosus (Linnaeus, 1758). Серед видів, перспективних для подальшого знаходження,
слід відзначити ще два (T. cadaverinus Illiger, 1802 та T. scaber (Linnaeus, 1767)). Стосовно
систематичного положення T. hispidus niger слід зауважити, що в останньому каталозі палеарктичних
твердокрилих (Löbl, Smetana, 2006) статус цього підвиду підвищено і він розглядається як окремий
вид, але ми схильні притримуватися точки зору R. Pittino (1991). Імаго і личинки троксів виконують
роль санітарів, знищуючи муміфіковані залишки загиблих тварин.
Родина GEOTRUPIDAE Latreille, 1802 представлена лише двома видами із двох родів:
Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) та Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758). Найбільш численним
у межах парку є A. stercorosus. Цей вид трапляється від полонин до передгір‘я. Імаго і личинки
живляться гниючими рослинними рештками (листовий опад), гноєм травоїдних тварин, відіграючи
одну з ключових ролей у процесах ґрунтоутворення. За біомасою та об‘ємом на полонинських
пасовищах цей вид іноді перевищує об‘єми екскрементів худоби і є головним санітаром, що не
дозволяє накопичуватися екскрементам на пасовищах. Рідкісніший G. stercorarius попадається,
головним чином, на відкритих сонячних ділянках передгірської частини.
Родина SCARABAEIDAE Latreille, 1802 – одна з найбільших родин твердокрилих як у світовій
фауні, так і у фауні України, представлена у межах парку 8 підродинами, 25 родами та 61 видом.
Підродина AEGIALIINAE Laporte, 1840 представлена у фауні України лише двома видами, один із
яких відомий з території парку: Aegialia sabuleti (Panzer, 1797). Біологія цього рідкісного виду не
досліджена, жуки трапляються у піщаному ґрунті на берегах гірських річок та потоків, живляться
гниючими рослинними рештками.
Підродина SCARABAEINAE Latreille, 1802 на території парку представлена 12 видами з 4 родів:
Copris lunaris (Linnaeus, 1758), Onthophagus (s. str.) taurus (Schreber, 1759), O. (s. str.) illyricus (Scopoli,
1763), O. (Palaeonthophagus) gibbulus gibbulus (Pallas, 1781), O. (Palaeonthophagus) nuchicornis
(Linnaeus, 1758), O. (Palaeonthophagus) vacca (Linnaeus, 1767), O. (Palaeonthophagus) fracticornis
(Preyssler, 1790), O. (Palaeonthophagus) similis (Scriba, 1790), O. (Palaeonthophagus) coenobita (Herbst,
1783), O. (Palaeonthophagus) ovatus (Linnaeus, 1767), Caccobius schreberi (Linnaeus, 1767), Euoniticellus
fulvus (Goeze, 1777). Усі представники цієї родини як у імагінальній, так і у личинковій фазі –
копрофаги, живляться гноєм травоїдних тварин, інколи проявляючи себе як факультативні некрофаги
(Кабаков, 2006). Крім значної санітарної ролі у біоценозах, усі представники родини є проміжними
хазяями гельмінтів. Більшість видів надає перевагу відкритим, сонячним ділянкам (галявини, узлісся,
полонини), уникаючи вологих лісових біотопів.
Систематично найбільш складна підродина APHODIINAE Leach, 1815 представлена 31 видом із 5
родів: Oxyomus sylvestris (Scopoli, 1763), Acrossus luridus (Fabricius, 1775), A. depressus (Kugelann,
1792), A. rufipes (Linnaeus, 1758), Aphodius (Colobopterus) erraticus (Linnaeus, 1758), A. (Otophorus)
haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758), A. (Teuchestes) fossor (Linnaeus, 1758), A. (Eupleurus) subterraneus
subterraneus (Linnaeus, 1758), A. (Chilothorax) melanostictus W. Schmidt, 1840, A. (Chilothorax)
distinctus distinctus (O.F. Müller, 1776), A. (Coprimorphus) scrutator (Herbst, 1789), A. (Volinus) sticticus
(Panzer, 1798), A. (Melinopterus) prodromus (Brahm, 1790), A. (Melinopterus) sphacelatus (Panzer, 1798),
A. (Parammoecius) corvinus Erichson, 1848, A. (Esymus) pusillus pusillus (Herbst, 1789), A. (Eudolus)
quadriguttatus (Herbst, 1783), A. (s. str.) fimetarius (Linnaeus, 1758), A. (s. str.) foetens (Fabricius, 1787), A.
(Agrilinus) ater (DeGeer, 1774), A. (Agrilinus) rufus (Moll, 1782), A. (Agrilinus) sordidus sordidus
(Fabricius, 1775), A. (Acanthobodilus) immundus Creutzer, 1799, A. (Bodilus) ictericus ictericus
(Laicharting, 1781), A. (Bodilus) lugens Creutzer, 1799, A. (Euorodalus) coenosus (Panzer, 1798), A.
(Limarus) maculatus Sturm, 1800, A. (Nialus) varians Duftschmidt, 1805, A. (Calamosternus) granarius
(Linnaeus, 1767), Pleurophorus caesus (Creutzer, 1796), Rhyssemus germanus (Linnaeus, 1767). За
трофічною спеціалізацією імаго та личинок усі представники цієї підродини належать до копрофагів,
або копро-сапрофагів, що інколи виступають як факультативні некрофаги. Більшість представників
підродини зареєстровано як проміжних хазяїв різних видів гельмінтів. У межах цієї родини слід
сподіватися на значне поповнення списку відомих видів за рахунок дослідження ранньовесняної та
осінньої фаун, які нами не досліджувались. Крім того, досить перспективними залишаються і
дослідження ентомофауни полонин. За біотопічним розподілом у межах цієї підродини можливо
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виділення трьох основних груп: лісові мезофіли – види що зазвичай тримаються під наметом лісу
(Oxyomus sylvestris, Acrossus rufipes, Aphodius sticticus, A. corvinus, A. maculatus, A. sphacelatus, A.
ater); ксерофіли – надають перевагу різноманітним відкритим, добре освітленим біотопам (Acrossus
luridus, Aphodius erraticus, A. scrutator, A. foetens, A. sordidus, A. immundus, A. ictericus, A. lugens);
еврибіонти – трапляються у різних за типом зволоження та освітлення біотопах (усі інші). У межах
роду Acrossus Mulsant, 1842 на території Карпат нами знайдено цікавий приклад гірського меланізму.
Широко розповсюджений та масовий на карпатських полонинах A. depressus представлений формою
з чорними надкрилами (ab. caminarius Faldermann, 1835), у той час, як у інших зонах України
зустрічається майже виключно червонокрила форма (forma typica). До цього часу нам відома лише
одна знахідка чорної форми поза межами Карпат (з декількох тисяч переглянутих екземплярів).
Підродина MELOLONTHINAE Samouelle, 1819 представлена у парку трьома видами з двох родів:
Melolontha (s. str.) melolontha (Linnaeus, 1758); Amphimallon solstitiale solstitiale (Linnaeus, 1758); A.
assimile (Herbst, 1790). Представники цієї родини відносяться до небезпечних шкідників лісового
господарства, крім того, M. melolontha виконує роль проміжного хазяїна скреблянок
(Acanthocephales), що паразитують у травній системі свійських тварин (свиней).
Підродина SERICINAE представлена єдиним видом Maladera (s. str.) holosericea (Scopoli, 1772).
Імаго та личинки цього виду – фітофаги, і у деяких випадках можуть пошкоджувати кореневу
систему рослин. Чисельність виду у межах парку незначна, а тому й завдана ним шкода може не
враховуватися. До видів перспективних до подальшого знаходження слід віднести Omaloplia ruricola
(Fabricius, 1775).
Підродина RUTELINAE представлена трьома видами з трьох родів: Phyllopertha horticola
(Linnaeus, 1758); Anomala (s. str.) dubia dubia (Scopoli, 1763); Chaetopteroplia segetum segetum (Herbst
in Fuessly, 1783). Усі представники цієї родини відносяться до другорядних шкідників лісового та
сільського (C. segetum – другорядний шкідник зернових культур) господарств.
Підродина DYNASTINAE MacLeay, 1819 представлена єдиним видом Oryctes (s. str.) nasicornis
nasicornis (Linnaeus, 1758). Личинки цього виду – сапрофаги, розвиваються у порохнявій деревині
широколистих порід, беруть участь у ґрунтоутворювальних процесах. Проміжний хазяїн скреблянок
(Acanthocephales).
Підродина CETONIINAE Leach, 1815 представлена дев‘ятьма видами з 8 родів: Oxythyrea funesta
(Poda, 1761); Cetonia aurata aurata (Linnaeus, 1761); Protaetia (Liocola) marmorata (Fabricius, 1792); P.
(Cetonischema) aeruginosa (Drury, 1770); Tropinota (Epicometis) hirta hirta (Poda, 1761); Osmoderma
coriarium De Geer, 1774; Gnorimus nobilis nobilis (Linnaeus, 1758); Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758);
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758). Усі представники цієї родини у імагінальній фазі фітофаги, що
здатні наносити незначні пошкодження квітам та листям дерев, на підставі чого їх відносять до
вторинних шкідників лісового та садового господарств. Серед видів внесених до останнього видання
Червоної книги України (2009) слід відзначити Osmoderma coriarium De Geer, 1774, а 2 види
(Osmoderma coriarium De Geer, 1774 та Protaetia (Cetonischema) aeruginosa (Drury, 1770)) – до
Червоної книги Українських Карпат (2011). До цих Червоних книг вид Osmoderma coriarium De Geer,
1774 увійшов під назвою O. barnabita (Motschulsky, 1845). Непорозуміння із назвою пов‘язані з тим,
що протягом тривалого часу вважали, що на території Європи мешкає лише один вид роду
Osmoderma Le Peletier & Audinet-Serville, 1828 – O. eremita (Scopoli, 1763). У наш час на теренах
Європи, за даними різних авторів, виділяють 3-4 морфологічно подібних види. Проблема, яким із
видів рід представлений у Східній Європі, не має єдиного рішення і пов‘язана перш за все з
систематичним положенням O. barnabita. На підставі обробки матеріалів автора цього виду В.І.
Мочульського, А.А. Гусаков (2002) зводить O. barnabita до синонімів O. coriarius, описаного раніше
Де Гіром (De Geer, 1774). Оригінальний опис Де Гіра не дозволяє розпізнавати ці види. У свою чергу
Паоло Аудізіо зі співавторами (Audisio, Brustel, Carpaneto et al., 2007) без аналізу типового матеріалу,
лише на підставі того факту, що Де Гір не мав наукових зв‘язків з ентомологами Східної Європи і не
працював на її території, не визнають синонімії і розглядають O. barnabita як самостійний вид, що
розповсюджений у Східній Європі, а описаний Де Гіром O. coriarius розглядають як молодший
синонім західноєвропейського O. eremita. З нашої точки зору позиція А.А. Гусакова (2002) більш
виважена та спирається на аналіз типового матеріалу, у зв‘язку з чим ми залишаємо за
східноєвропейським представником назву O. coriarius De Geer, 1774.
Зоогеографічний аналіз ареалів виявлених видів пластинчастовусих дозволяє виділити 6 основних
зоогеографічних груп:
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I. Космополіти – 1 вид (2%): Aphodius granarius – види цієї групи розповсюджені на усіх
материках, крім Антарктиди.
II. Транспалеаркти – 20 видів (29%): Geotrupes stercorarius, Aphodius erraticus, A. subterraneus, A.
fossor, A. haemorrhoidalis, A. pusillus, A. fimetarius, A. distinctus, A. sordidus, Acrossus rufipes, A. luridus,
A. depressus, Rhyssemus germanus, Onthophagus gibbulus, Phyllopertha horticola, Trichius fasciatus, Trox
sabulosus, Amphimallon solstitiale, Protaetia marmorata, Valgus hemipterus – ареали цих видів, у
більшості випадків, простягаються від Атлантичного до Тихого океанів і охоплюють усі
зоогеографічні області Палеарктики, або їх більшу частину. Більшість представників цієї групи має
високу ступінь екологічної пластичності та займає різноманітні біотопи.
III. Європейсько-сибірські – 7 видів (10%): Platycerus caraboides, Sinodendron cylindricum, Aphodius
prodromus, A. ater, A. foetens, Maladera holosericea, Cetonia aurata – ареали видів цієї групи займають
більшу частину Європи, а на сході досягають Байкалу. Види цієї групи характерні для лісової та
лісостепової зони Європейсько-сибірської частини Палеарктики.
IV. Європейські – 33 види (47%). Ареали видів цієї групи простягаються від Атлантичного океану
до Байкалу, Забайкалля та Якутії на сході, на південь окремі види досягають Північної Африки та
Малої Азії. Дуже неоднорідна група, у межах якої можна виділити декілька підгруп видів:
Європейсько-Середземноморські – Aphodius melanostictus, A. varians, A. sphacelatus, A. ictericus,
Onthophagus taurus, O. fracticornis, O. coenobita, O. vacca, O. ovatus, O. nuchicornis, Caccobius
schreberi, Euoniticellus fulvus, Anomala dubia, Oxythyrea funesta; Європейські лісові – Lucanus cervus,
Dorcus parallelipipedus, Anoplotrupes stercorosus, Oxyomus sylvestris, Pleurophorus caesus, Osmoderma
coriarium, Protaetia aeruginosa, Gnorimus nobilis; Європейсько-Передньоазіатсько-Кавказьські гірські
– Aphodius maculatus, A. corvinus; Європейські – Aphodius coenosus, A. sticticus, A. rufus, Aegialia
sabuleti, Copris lunaris, Amphimallon assimile, Onthophagus similis; Південноєвропейські – Tropinota
hirta, M. melolontha.
V. Степові – 1 вид (2%) Chaetopteroplia segetum. Ареали цієї групи видів простягаються уздовж
степової зони від Румунії на заході до Східного Казахстану та Центрального Сибіру на сході.
VI. Середземноморські – 7 видів (10%): Trox hispidus, Aphodius immundus, A. quadriguttatus, A.
lugens, A. scrutator, Onthophagus illyricus, Oryctes nasicornis – одна з найбільш неоднорідних груп
видів, ареали яких простягаються уздовж древнього Середземномор‘я від узбережжя Середземного
моря до Кавказу, Малої Азії та Каспію. Частина видів досягає Середньої та Центральної Азії. Окремі
види проникають далеко на північ до лісової зони Середньої Європи.
Як видно з проведеного аналізу ареалів, основу фауни пластинчастовусих жуків складають види
широко розповсюджені у межах Палеарктики з Європейським (47%) та Транспалеарктичним (29%)
типами ареалів. Невелика кількість видів має Середземноморський (10%), Європейсько-сибірський
(10%) або космополітичний (2%) та степовий (2%) типи ареалів, ендемічні види відсутні.
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SCARAB BEETLES (COLEOPTERA: SCARABAEOIDEA) OF THE NATIONAL NATURAL PARK
"HUTSULSHCHYNA"
V.V. MARTYNOV, V.B. RIZUN
On the basis of the research data in territory of national natural park "Hutsulshchyna" 69 species of Scarab beetles
from 33 genera, 12 subfamilies and 4 families are revealed. Two species are included in last edition of The Red Data
Book of Ukraine – Lucanus cervus L., Osmoderma coriarium De Geer and three species – Lucanus cervus L., Protaetia
(Cetonischema) aeruginosa (Drury, 1770), Osmoderma coriarium De Geer are included to the Red Data Book of the
Ukrainian Carpathians.
Key words: Coleoptera, Scarabaeoidea, Scarab beetles, fauna, ecology, zoogeography, trophic specialization.

УДК 577.4+632.9
В.Я. МАР‘ЮШКІНА, Л.М. ЯРОШЕНКО, І.М. ПОДБЕРЕЗКО
Інститут захисту рослин НААН

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИННОГО ПОКРИВУ
РЕФУГІУМІВ СТЕПОВОЇ РОСЛИННОСТІ ТА СТЕПОВИХ ЗАПОВІДНИКІВ УКРАЇНИ
Обговорюються причини зниження біорізноманіття фітоценозів степових заповідників та невеликих
рефугіумів степової рослинності внаслідок антропогенного впливу. Запропоновано комплексний підхід до
вирішення проблеми, що складається з низки запобіжних та рекреаційних заходів.
Ключові слова: біорізноманіття, заповідники, карантинні види, інвазійні види, антропогенна
трансформація

Один із шляхів збереження біорізноманіття є територіальна охорона. На заповідній території
охороняються не лише окремі види рослин, тварин (генофонд) чи окремі елементи ландшафту, а все
колосальне біорізноманіття Землі разом із типовими та унікальними ландшафтами [1].
Проте через певні негаразди у екологічному плануванні та системі природокористування в Україні
склався дисбаланс найважливіших процесів – відновлення й раціонального використання природних
ресурсів. Тому найменший антропогенний вплив на такі природоохоронні об‘єкти викликає
незворотні зміни в них – зникнення рідкісних та ендемічних видів, існування яких обумовлює
інваріантність системи, її специфічність. Негативні явища позначаються на рослинному покриві
заповідників, що проявляється, зокрема, у розповсюдженні чужинних (адвентивних) видів судинних
рослин [2].
Загальновідомо, що природна степова рослинність сформувалася під впливом копитних тварин та
степових палів [3]. Звичайно, антропогенний вплив вже багато століть присутній у степовій та
лісостеповій зонах, але нині його рівень буквально зашкалює. Головні негативні чинники: найвища в
світі розораність земель (біля 80%), широке розповсюдження й здичавіння видів-інтродуцентів,
відсутність рекультивації земель несільськогосподарського призначення, необдумане лісорозведення
в Степу тощо. Все це призводить до знищення рефугіумів природних степових видів та їх стрімкого
зникнення (і поповнення Червоної книги), опустелювання територій та зниження буферних
властивостей степових екосистем. Внаслідок цього відбувається трансформація флори й рослинності,
їх уніфікація, а місце аборигенних видів займають адвентивні. Усвідомлення цієї проблеми призвело
до організації впродовж минулого століття національних служб фітосанітарної безпеки та захисту
рослин в багатьох країнах світу, діяльність яких згодом стала визначатись трьома основними
міжнародними угодами – Міжнародною Конвенцією з Карантину та Захисту Рослин (МККЗР),
Угодою Світової Організації Торгівлі щодо застосування санітарних та фітосанітарних заходів та
Конвенцією з біологічного різноманіття [4-6].
Результати аналізу фітосанітарного ризику від проникнення й поширення інвазійних видів рослин
(АФР) у рамках міжнародної програми МККЗР за регіональною схемою Європейської та
Середземноморської Організації Карантину й Захисту Рослин (ЄОКЗР) показали, що більше
половини з запропонованого нею для аналізу списку видів (66 одиниць – з них 2 роди Cuscuta sp. та
Striga sp.sp. і 64 види) – це види-інтродуценти [7].
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Дослідження в степовій та лісостеповій зонах показали, що порушення та знищення природного
рослинного покриву на неорних угіддях, що слугують рефугіумами аборигенних видів призвели до
значного поширення карантинного виду амброзії полинолистої (Ambrosia artemisiifolia L.), особливо
вздовж шляхів сполучення, причому вона розповсюдилась не лише в агроекосистемах а й у лісах
(особливо соснових); заходить і в степові заповідники. Цим самим підтверджуються дані, одержані
одним із авторів про набування за нових умов A. artemisiifolia (типовим експлерентом) рис
віолентності, оскільки в дослідах вона істотно затримувала перелогову сукцесію [8]. Результати 30річного моніторингу показали розширення її екологічної амплітуди [9]. Більше того, амброзія
полинолиста, маючи високий коефіцієнт транспірації, дуже висушує ґрунт і враховуючи її
надзвичайну розповсюдженість у Степу, може бути важливим чинником опустелювання клімату [10,
11].
Канатник Теофраста, (Abutilon theophrasti Medik.), Malvaceae, - однорічна рослина родом з
Південної Азії, занесена в Україну в 1855 р.; розповсюдилася переважно в степовій зоні, частково - в
лісостеповій. Росте на полях, городах, у садах, біля доріг, переважно на багатих і окультурених
ґрунтах. В США (штатах Айова й Орегон) значиться в списку карантинних. В Україні A theophrasti не
лише займає всі неорні вгіддя, витісняючи місцеву флору, а й завдає значної шкоди посівам.
Нетреба ельбинська (Xanthium albinum (Widd) H.Scholz.), Asteraceae, – однорічна американська
рослина. Проте нині вона широко розселилася по Євразії: від Великобританії (1994) до Кореї (2004).
В нашу країну була занесена в 20-х роках минулого століття. Зараз має суцільний ареал, за винятком
Одеської області, де крім неї поширена нетреба пенсільванська (Xanthium pensylvanicum Wallr.). До
60-х рр. минулого століття, коли вид вже широко розселився, на нього не звертали уваги, плутаючи з
X. strumarium. Починаючи з 60-80-х років минулого століття, X. albinum дедалі більше завойовує
неорні вгіддя, а далі – поступово вторгається на поля. Нині, очевидно, у зв‘язку з потеплінням
клімату й деградацією природної рослинності, ці види поширилися у степовій, лісостеповій і,
частково, в лісовій зонах. Космополіти.
Але нині ще більшу стурбованість викликає стрімке поширення агріофітів – видів, здатних рости в
напівприродних екосистемах, витісняючи аборигенні види. Цей процес може стати незворотнім, що
призведе до остаточного зникнення останців степових видів. Таким є екологічно [12], а в надалі
мабуть стане і економічно небезпечним золотушник канадський (Solidago canadensis L.) –
трав‘янистий багаторічник, мезофіт. Був завезений з Південної Америки як декоративна рослина,
рекомендована для вирощування групами на клумбах та на зріз для букетів. Зараз цей вид
зустрічається по всій Україні в садах, парках, на квітниках і все частіше як здичавіла рослина. Наші
спостереження встановили швидке поширення S. canadensis у напівприродних фітоценозах, біля
залізничних і шосейних шляхів, на закрайках агрофітоценозів, у плодових садах, на покинутих
городах тощо. Особливі тривогу викликає те, що золотушник канадський, будучи мезофітом, все
більше адаптується й до сухих, зі збідненими ґрунтами, місцезростань. Так у 2010-2011 рр. його
зарості ми виявляли на покинутих городах на піщаному ґрунті, практично позбавленому гумусного
шару в надзвичайно посушливих умовах. Цей вид взагалі не лишає шансів для відновлення природної
рослинності: його зарості густі й довговічні [13].
Останнім часом у лісостепових та степових районах України все більше поширюється також
ваточник сирійський (Asclepias syriaca L.), багаторічна коренепаросткова рослина Він був завезений з
Північної Америки на початку ХХ століття як можливе промислове джерело одержання натурального
каучуку. Водночас даний вид є добрим медоносом, приваблює велику кількість бджіл, ос, метеликів
та ін. комах, хоча є дані, що його мед отруйний для людини. Останнім часом досить широко
використовується в озелененні як декоративна рослина. Розмножується насінням та вегетативно, за
допомогою кореневих паростків. Проте він теж здичавів, і поширюється швидкими темпами. Якщо не
проводити жодних заходів для знищення цієї рослини, то протягом 3-5 років утворюються суцільні
зарості ваточника сирійського, котрі активно захоплюють територію. Надзвичайно конкурентний
вид: в місцях масового поширення легко витісняє інші види рослин в природних та напівприродних
угрупованнях, що призводить до збіднення місцевої флори і як наслідок, зниження біологічного
різноманіття екосистем. Крім цього, є вже численні дані про поширення цього виду в
агроекосистемах та про великі труднощі в боротьбі з ним, оскільки він стійкий як до хімічних, так і
до механічних засобів контролю [14].
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Рис. Зміна ценотично-грунтових показників по градієнту прогресивної сукцесії. Аф – агрофітоценози, Руд –
рудеральні (2-річний переліг на покинутому городі), Ϟ тр. – багаторічні трави (травосуміш Bromopsis
inermis+Onobrychis viciifolia), Пп. – повзучопирійники, Тп. – тонконогово-пирійники, Дзл. –
дерновозлаковники, РТК – різнотравно-типчако-ковильники; к.в. – кількість видів; влг – вологість і щг –
щільність ґрунту, мрр – маса рослинних решток у ґрунті.

Таким чином, якщо в другій половині ХХ століття найбільшу проблему являли собою епекофіти,
то нині у зв‘язку з подальшим знищенням та порушенням природного рослинного покриву все
більшу проблему становлять і агріофіти. Червона книга, на жаль, поповнюється.
Синекологічний аналіз степових екосистем з різним ступенем антропогенного навантаження
показав (рисунок), що по градієнту його зростання погіршується ціла низка еколого-ценотичних
характеристик [10]. Так, знижуються: видове різноманіття (в 3 р.), вологість ґрунту (більше, ніж у 2
р.), маса рослинних залишків (більш, ніж на порядок). Спостерігалась однакова щільність ґрунту в
шарі 0-10 см (1,08-1,15 г/см3) у справжніх степових фітоценозах (заповідники), 1-3-річних перелогах,
рудеральних угрупованнях, агрофітоценозах. Проте в шарі 20-30 см в останніх виявлено ущільнення
ґрунту з 1,37 до 1, 75 г/см3. Відомо, що при щільності 1,6 г/см3 вода не просочується в ґрунт,
рослини страждають від посухи і поганої аерації, а головне, відбувається ерозія.
Р.І.Бурда наводить 44 види, які за останні 50 років не відмічено на території Південного сходу
України й відзначає, що це – мезофіти [15]. Крім того, згідно з результатами проведених нею дослідів
з вирощування рідкісних видів у ботанічних садах встановлено, що за цих умов рослини змінюються
і дещо відрізняються від дикоростучих. Автор попереджує, що причина цього – надто малий розмір
популяцій і види можуть вироджуватися як і всяка жива й динамічна система,
Вихід – у використанні світового досвіду, який вказує на те, що екологічної рівноваги можна
досягти лише за умов збереження 50-70% природних екосистем [16].
Тому вважаємо, що для збереження біорізноманіття рослинного покриву степових заповідників
України та рефугіумів степової рослинності необхідний комплексний підхід на державному та
регіональних рівнях, де мають бути задіяні не лише вчені як НАНУ так і НААНУ та працівники
заповідників, а й фітосанітарна служба, різні міністерства, управління та землекористувачі.
Практичні заходи мають включати в себе: 1) запобіжні заходи, належний рівень яких може
забезпечити фітосанітарна служба та розробки науковців Національної аграрної академії наук; 2)
рекультивація земель та фітоценотичний контроль інвазійних видів; 3) створення екокаркасів для
агроекосистем та урбанізованих екосистем; 4) реінтродукція рідкісних видів.
1).Запобіжні заходи. При завезенні рослинної продукції в країну чи інтродукції видів варто провести
аналіз АФР та врахувати вплив різних факторів, тобто змоделювавши різні ситуації. Лише після
цього можна приймати рішення щодо рівня ризику інтродукованого виду, що в свою чергу дасть
змогу запобігти збільшенню чисельності інвазійних видів на території України. Нами розроблено
методику АФР для України яка складається з 4-х етапів. Додатково можна використовувати програми
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комп‘ютерного моделювання можливої акліматизації та поширення шкідливих організмів в регіоні,
наприклад – CLIMEX, GIS, «CAPRA» [17]. Крім того, за методикою, що ґрунтується на технології
геоінформаційних систем, нами здійснено пошук придатних для поширення карантинних видів
рослин потенційних територій, пов‘язуючи локалітети їх місцезростань з набором біокліматичних
показників. Для конструювання потенційних ареалів інвазій обмежено поширених карантинних видів
бур‘янів на території України використано екологічну модель BIOCLIM. Цю ж модель можна
апробувати й при інтродукції [18].
2) Важливим елементом збереження й розселення аборигенних видів є узбіччя шляхів сполучення й
береги річок та водоймищ. Рекультивація цих земель обов‘язкова. При прокладанні автошляхів та
залізниць за часів СРСР вона завжди проводилась: знімався верхній шар ґрунту, а по закінченню
робіт знову його розгортали й засівали багаторічними травами. Цим самим створювали осередки для
поселення видів місцевої флори. Нами розроблено метод фітоценотичного контролю інвазійних і
карантинних видів що дозволяє закрити угіддя з порушеним рослинним покривом від їх поселення та
підвищити рівень біорізноманітності за рахунок зміцнення позицій місцевих. [13,19]. Зауважимо, що
метод фітоценотичного контролю чужинних видів екологічно й економічно вигідний.
Задерновування таких ділянок можна значно прискорити, принаймні двома шляхами:
1) створенням штучних фітоценозів із багаторічних трав;
2) скошування амброзії полинолистої (чи інших інвазійних видів) безпосередньо перед цвітінням.
3) Екокаркаси А) Для агроекосистем. Навколо полів їх необхідно створювати для попередження
занесення насіння чужинних видів на поля з неорних угідь. Екокаркас – штучний трав‘янистий
покрив з багаторічних трав чи бобово-злакових травосумішок на закрайках полів та узбіччях
прилягаючих доріг. Він є частиною методу фітоценотичного контролю інвазійних видів, сприяє
зниженню засміченості полів та поселенню в травостоях корисних комах-хижаків та запилювачів. Б)
Для урбаноекосистем корисним є створення екокаркасів чи т.зв. екомереж, які створюються
подібним способом, але врахують специфіку дизайну. Тому для міст, містечок та сіл існує більш
широкий вибір: газони, барвисті газони, клумби, багаторічні насадження з місцевих дерев та кущів
тощо [20].
4) Реінтродукція рідкісних видів – широко застосовується в ботанічних садах. Наприклад, на
ботаніко-географічних ділянках. Але варто мати на увазі, по-перше, застереження викладене вище
[15], по-друге – небезпеку неконтрольованого розмноження здичавілих інтродуцентів, наприклад
золотушника канадського, яке, втім можна зупинити за допомогою фітоценотичного контролю [13].
Таким чином, щоб зберегти біорізноманіття степових екосистем, необхідний комплексний підхід
до вирішення проблеми і нелегка робота з пропаганди необхідності збереження рослинних багатств
серед широких верств населення.
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PRACTICAL ASPECTS OF PRESERVATION OF A BIODIVERSITY OF A VEGETATIVE COVER
REFUGIUMES OF STEPPE VEGETATION AND STEPPE RESERVES OF UKRAINE
MARYUSHKINA V.YA., YAROSHENKO L.N., PODBEREZKO I.M.
The reasons of decrease in a biodiversity of communities of steppe reserves and small refugiumes of steppe
vegetation owing to anthropogenous influence are discussed. The complex approach to the decision of a problem which
consists from of some precautionary and recreational actions is offered.
Key words: Biodiversity, reserves, quarantine species, invasive species, anthropogenous transformation

УДК 595.789
О.В. МИХАЙЛЮК-ЗАМОРОКА, А.М. ЗАМОРОКА
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
Галицький національний природний парк

ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ БУЛАВОВУСИХ ЛУСКОКРИЛИХ
(LEPIDOPTERA: RHOPALOCERA) ГАЛИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКУ
На території Галицького НПП зафіксовано 56 видів булавовусих лускокрилих приналежних до 2-х надродин,
5-ти родин та 37 родів. Здійснено групові аналізи видової та домінантної подібностей їх угруповань, згідно
яких виявлено 3 фауністичні комплекси – ксерофільних лучно-степових, мезофільних післялісових та
гігрофільних заплавних лук; та 2 синекологічні – ксерофільних та гігро-мезофільних лук. Фауністичні
комплекси булавовусих метеликів розподілені відповідно до загального тренду екологічних факторів на
території Галицького НПП.
Ключові слова: Lepidoptera, Rhopalocera, Галицький національний природний парк.

Галицький національний природний парк (Галицький НПП) розміщений в межах адміністративної
території Галицького району Івано-Франківської області та займає площу 14684,8 га, з яких 11 тис. га
вкриті лісовою рослинністю, 2,2 тис. га – водно-болотні комплекси та близько 1,4 тис. га – лучностепові угруповання. Його територія охоплює дві природні зони: лісову – південно-західна частина, й
лісостепову – північно-східна частина. Межею між ними є долина Дністра. Лісова рослинність
правобережжя представлена буковими та дубово-буковими угрупованнями, а на південну окраїну
Галицького НПП проникають дубово-буково-ялицеві ліси притаманні для Передкарпатських
горбогір'їв. Лучно-степові ділянки розповсюджені у лівобережній частині Галицького НПП, для яких
властива рослинність Західного лісостепу Волино-Подільської провінції [5].
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Денні метелики Галицького НПП до тепер залишалися практично не вивченими. Часткові і
розрізнені дані трапляються у поодиноких літературних джерелах, однак, ґрунтовних і менш-більш
систематичних публікацій з цього приводу немає. Чинна робота підготовлена у канві перманентного
завдання Галицького НПП – інвентаризації біоти на його території, і є попереднім підбиттям
підсумків трирічних досліджень. Згідно наших оцінок кількість можливих видів денних булавовусих
метеликів Галицького НПП може складати 100-150 видів [2].
Методика досліджень. Дослідження проводилися впродовж 2009-2011 років у 8-ми локалітетах
на території Галицького НПП. Локалітети №№1-4, що репрезентують лучно-степові екосистеми
Опілля, розташовані у лівобережній частині парку: №1 "Касова Гора" (ок. м. Бурштин (49°06ʹ пн.ш.
24°44ʹ сх.д.), №2 "Камінь" (ок. с. Межигірці (49°07ʹ пн.ш. 24°48ʹ сх.д.), №3 "Могила" (ок. с. Водники
(49°05ʹ пн.ш. 24°48ʹ сх.д.), №4 "Дівоча Гора" (ок. с. Кремидів (49°05ʹ пн.ш. 24°56ʹ сх.д.). Кожен з них
займає схил південної та південно-західної експозицій, крутизною 10-25°. Рослинний покрив
представлений трьома формаціями: Stipeta capillatae, Brachypodieta pinnati, Teucrieta chamedrytis.
Локалітети №№5-7, що репрезентують вторинні луки лісової зони, розташовані на правобережжі
Галицького НПП: №5 "Галич Гора" (ок. с. Крилос (49°05ʹ пн.ш. 24°42ʹ сх.д.), №6 "Лази" (ок. с.
Мединя (49°05ʹ пн.ш. 24°34ʹ сх.д.), №7 "Глинний Гіс" (ок. с. Височанка (49°00ʹ пн.ш. 24°35ʹ сх.д.).
Вони знаходяться на плакорних частинах горбогірних хребтів з південно-західною та західною
експозиціями та крутизною 2-5°. Рослинність представлена угрупованнями Festuceta pratensis,
Holceta lanati, Arrhenathereta elatii, Brizieta mediae. Локалітет №8, що репрезентує заплавні луки р.
Гнила Липа, знаходиться на правобережжі Галицького НПП: "Залісця" (ок. м. Галич (49°08ʹ пн.ш.
24°44ʹ сх.д.). Локалітет знаходиться у заплаві Гнилої Липи. Рослинність представлена угрупованнями
Alopecureta pratensis, Deschampsieta caespitosae, Agrostideta tenuis, Festuceta pratensis, Cariceta acutae
та Cariceta vulpinae.
Збір матеріалу здійснювався за допомогою ентомологічного сачка та візуального обліку, впродовж
квітня-вересня 2009-2011 рр., вздовж прокладених трансект, довжиною 100 м. [3, 4]. Загалом,
обліковано 2222 екземпляри денних булавовусих лускокрилих. Зібрані колекційні матеріали
зберігаються у фондовій та експозиційній колекціях Галицького НПП.
Визначення лускокрилих здійснено за допомогою відповідних посібників [3]. Для характеристики
видів в угрупованнях використовувалась домінантна класифікація Штокера-Берґмана [8]. Подібність
видових комплексів метеликів у різних локалітетах розраховували за індексом подібності Жаккара
[6]. Схожість домінантної структури комплексів метеликів у різних локалітетах розраховували за
індексом домінування Ренконена [8].
Результати та обговорення. На території Галицького НПП нами виявлено 56 видів денних
лускокрилих (табл. 1.) приналежних до 2-х надродин, 5-ти родин та 37 родів. Таксономіно, ключову
роль у їх фауні відіграє надродина Папіліноідей (Papilionoidea Latreille, 1802), переставлена 51-м
видом, з яких родина Біланів (Pieridae Duponchel, 1835) налічує 8 видів, Вітрильників (Papilionidae
Latreille, 1802) – 2, Сонцевиків (Nymphalidae Rafinesque, 1815) – 24, Синявців (Lycaenidae Leach,
1815) – 17 видів. Надродина Гесперіоідеї (Hesperioidea Latreille, 1809) представлена лише родиною
Головачок (Hesperiidae Latreille, 1809) – 5 видів. У зоогеографічному відношенні переважають
палеарктичні (55,4%), європейсько-сибірські (21,4%) та голарктичні (10,7%) комплекси видів. Тоді як
інші: космополітичний (3,6%), європейський (3,6%) та середземноморський (5,4%) комплекси видів
становлять незначну частку у фауні.
Показники середньої чисельності населення булавовусих лускокрилих у досліджуваних
локалітетах Галицького НПП в період 2009-2011 рр.
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Araschnia levana
0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0
Argynnis aglaja
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Argynnis pandora
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1
Argynnis paphia
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Aricia agestis
0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0
Boloria dia
0 0,0 1 0,7 0 0,0 0 0,0 0
Boloria selene
0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 4
Celastrina argiolus
0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 1
Coenonympha arcania
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Coenonympha
6 4,2 17 3,8 1 0,9 0 0,0 4
pamphilus
Colias alfacariensis
3 2,1 1 0,2 1 0,9 2 1,7 0
Colias hyale
3 2,1 3 0,7 0 0,0 0 0,0 1
Cupido argiades
3 2,1 6 1,3 1 0,9 0 0,0 14
Cupido minimus
3 2,1 7 1,6 5 4,5 1 0,9 11
Erebia medusa
0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 1
Erynnis tages
5 3,5 5 3,7 3 2,7 3 2,5 55
Favonius quercus
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1
Gonepteryx rhamni
0 0,0 12 2,7 0 0,0 0 0,0 5
Inachis io
15 10,5 29 6,4 12 10,8 14 11,9 1
Iphiclides podalirius
0 0,0 2 0,4 0 0,0 1 0,9 1
Lasiommata megera
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1
Leptidea sinapis
1 0,7 8 1,8 1 0,9 4 3,4 12
Lopinga achine
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Lycaena dispar
0 0,0 3 0,7 4 3,6 0 0,0 0
Lycaena phlaeas
0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0
0 0,0 1 0,2 2 1,8 1 0,9 1
Lycaena tityrus
Maniola jurtina
26 18,2 52 11,5 18 16,2 23 5,8 5
Maculinea nausithous
5 3,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Maculinea telejus
2 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Melanargia galathea
0 0,0 67 14,8
0 0,0 1 0,9 10
Melitaea atalia
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Melitea trivia
1 0,7 0 0,0 0 0,0 2 1,7 0
Minois dryas
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1
Neptis sappho
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1
Ochlodes faunus
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Papilio machaon
0 0,0 7 1,6 0 0,0 0 0,0 1
Pieris brassicae
1 0,7 3 0,7 0 0,0 0 0,0 1
Pieris napi
6 4,2 7 1,6 2 1,8 2 1,7 21
Pieris rapae
11 7,7 10 2,2 1 0,9 1 0,9 4
Plebejus argus
3 2,1 15 3,4 4 3,6 2 1,7 1
Plebejus argyrognomon
4 2,8 12 2,7 0 0,0 5 4,2 0
Plebejus idas
0 0,0 5
1
0 0,0 2 1,7 0
Polyommatus bellargus
1 0,7 3 2,2 3 2,7 0 0,0 0
Polyommatus coridon
0 0,0 1 0,2 0 0,0 1 0,9 0
Polyommatus icarus
10 7,0 88 19,4 30 27,0 0 0,0 3
Polyommatus thersites
7 4,9 20 4,4 0 0,0 4 3,4 0
Pyrgus malvae
0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0
Thymelicus flavus
0 0,0 2 0,4 0 0,0 3 2,5 2
Thymelicus lineola
1 0,7 4 0,9 0 0,0 1 0,9 0
Vanessa atalanta
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0
Vanessa cardui
27 18,9 29 6,4 23 20,7 25 21,2 0
Всього: 143 100 452 100 111 100 118 100 176
Примітка: №1 "Касова Гора", №2 "Камінь", №3 "Могила", №4
№6 "Лази", №7 "Глинний Ліс", №8 "Залісця"
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11,9 11 12,4 22 5,3 5 12,5
2,4 11 12,4 0 0,0 6 15
0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0,0 1 1,1 0 0,0 0 0,0
0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1,8 9 10,1 2 0,5 7 17,5
0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1,2 1 1,1 0 0,0 0 0,0
0,0 0 0,0 9 2,2 0 0,0
0,0 3 3,4 4
1
0 0,0
0,0 4 4,9 3 0,7 0 0,0
100 89 100 415 100 40 100
"Дівоча Гора", №5 "Галич Гора",

Із виявлених видів, три: I. podalirius, P. machaon та A. iris занесені до Червоної книги України й
перебувають під охороною закону [1]. Один – L. dispar перебуває під охороною Бернської конвенції,
додаток ІІ.
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Згідно отриманих нами результатів групового аналізу (мал. 1.) видової подібності
угруповань денних булавовусих лускокрилих, на території Галицького НПП чітко
виділяються три фауністичні комплекси (кластери): ксерофільних лучно-степових,
мезофільних післялісових та гігрофільних заплавних лук. Причому, спорідненість між лучностеповим та лісовим фауністичними комплексами виявилась вищою (108), ніж із комплексом
заплавних лук (115).
Евклідові відстані

"Касова Гора"
"Могила"
"Кам інь"
"Дівоча Гора"
"Лази"
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"Глинний Ліс"
"Залісця"
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Малюнок 1. Дендрограма видової подібності (за індексом Жаккара) угруповань денних лускокрилих
на території Галицького НПП.

У фауністичному комплексі метеликів ксерофільних лучно-степових екосистем
виділяється два кластери подібних локалітетів: №1 "Касова Гора" та №3 "Могила" (52% за
індексом Жаккара) та №2 "Камінь" та №4 "Дівоча Гора" (55,3%). Комплекси метеликів
мезофільних післялісових лук розподілені між двома кластерами, які згруповані відповідно
до їх походження на місці букових та ялицевих лісів. Перший кластер об'єднав локлітети №5
"Галич Гора" та №6 "Лази" (48,5%), які знаходяться у зоні букових лісів. Другий кластер
представлений локалітетом №7 "Глинний Ліс", що розташовується у зоні ялицевих лісів і
характеризується низьким рівнем подібності (№7№5=35,7%; №7№6=33,3%) з угрупованнями
у інших лісових локалітетах.
Фауністичні комплекси булавовусих метеликів розподілені відповідно до загального
тренду екологічних факторів, який в межах Галицького НПП орієнтований з південного
заходу на північний схід і проявляється у зниженні висот над рівнем моря, зменшенні
середньорічної кількості опадів, збільшенні середньорічних температур тощо.
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Малюнок 2. Дендрограма домінантної подібності (за індексом Ренконена) угруповань денних
лускокрилих на території Галицького НПП

Синекологічні структури домінування в угрупованнях булавовусих лускокрилих на
території Галицького НПП часто-густо можуть характеризуватися суттєвими відмінностями,
незважаючи на ні на одинакові природні умови, ні на близькість розташування локалітетів
один до іншого. В якості робочої гіпотези, ми припускаємо, що така контрастність може бути
зумовлена антропогенним навантаженням на екосистеми, що включає викошування, випас,
витоптування та щорічні весняні спалювання сухої трави. Груповий аналіз подібності
угруповань метеликів за індексом домінування Ренконена (мал. 2.) показав наявність двох
комплексів: ксерофільного, що включає лучно-степові локалітети №№1-4 (подібні на 4865%); та гігро-мезофільного, до якого належать локалітети заплав №8 та післялісових лук
№№5-7 (подібні на 28-46%). У ксерофільних умовах лучно-степових екосистем домінантами
(за шкалою Штокера-Берґмана) у різних співвідношеннях виступають переважно Vanessa
cardui, Maniola jurtina, Polyommatus icarus та Inachis io (табл. 1.). Тоді як у кожному із
лісових локалітетів існує свій "унікальний" набір домінуючих видів, що не повторюється у
інших угрупованнях метеликів.
Висновки
1.Фауна денних булавовусих лускокрилих Галицького НПП представлена 56-ма видами
приналежними до 2-х надродин, 5-ти родин та 37 родів. Таксономічне ядро фауни утворене родиною
Сонцевиків (Nymphalidae) – 24 види; зоогеографічне ядро – палеарктичними видами (55,4%).
2.На території Галицького НПП існує три фауністичні комплекси угруповань денних булавовусих
лускокрилих: ксерофільних лучно-степових, мезофільних післялісових та гігрофільних заплавних
лук. Фауністичні комплекси булавовусих метеликів розподілені відповідно до загального тренду
екологічних факторів на території Галицького НПП.
3.Угруповання булавовусих лускокрилих на території Галицького НПП характеризуються розподілом
між двома комплексами: ксерофільним та гігро-мезофільним, в межах яких угруповання
характеризуються відносною спорідненістю своїх структур домінування.
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THE PRELIMINARY STUDY OF DIURNAL BUTTERFLIES (LEPIDOPTERA: RHOPALOCERA) ON
THE TERRITORY OF HALYCH NATIONAL
O.V. MYKHAYLYUK-ZAMOROKA, A.M. ZAMOROKA
We present preliminary list of 56 species of diurnal butterflies that constitute 2 superfamilies, 5 families and 37
genera that detected on the territory of Halych National Park, Ukraine. The group analysis of species and dominant
similarity is showed the existence of 3 faunistic and 2 synecological complexes of butterflies' communities. The faunistic
complexes include the butterflies' communities within xerophilic steppe meadows, mesophilic forest meadows and
hygrophilic floodplain meadows. The synecological complexes include the butterflies' communities within xerophilic
and hygro-mesophilic meadows. The faunistic complexes of diurnal butterflies is divided in general trend of ecological
factors on the territory of Halych National Park.
Key words: Lepidoptera, Rhopalocera, Halych National Park.

УДК 591.9
П.І. ОДОЧУК
Національний природний парк «Вижницький»

ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ВОЛЬЄРНОГО ГОСПОДАРСТВА НА
ТЕРИТОРІЇ НПП «ВИЖНИЦЬКИЙ»
Дана стаття присвячена потенційним можливостям при створенні вольєрів на території НПП
«Вижницький», зокрема виділення основних завдань, спрямованих на збереження окремих видів тварин на
території НПП «Вижницький» та прилеглих до нього територій.
Ключові слова: створення вольєрного господарства, збереження окремих видів тварин.

В системі зоогеографічного районування територія національного парку знаходиться в ПівнічноПередкарпатській зоогеографічній дільниці Карпатського гірсько-лісового зоогеографічного, округу
Бореально-лісової зони. Підставою для виділення Карпатської гірської країни у ранг
зоогеографічного округу являються принципові відмінності фауни Карпат у порівнянні з фауною
прилеглих рівнин, пояснюється зоогеографічною специфікою Карпат, які мають характер своєрідної і
гірської тайги і ізольовані від лісової зони Європи лісостепом, як на сході, так і на заході. Все це
викликало значні відмінності видів тваринного світу національного парку і прилеглих до нього
території Подільсько-Придністровської зоогеографічної дільниці.
Фауністичні дослідження проводились на більшій частині території національного парку шляхом
обстеження його основних еколого-фауністичних комплексів, виділених відповідно до вимог біотопів
різних видів тварин, що знаходять притулок в його межах, трофічних та інших міжвидових зв‘язків,
які обумовлюють взаємне існування певних груп тварин вконкретних ландшафтно-географічних
умовах. При цьому потрібно зауважити, що будь-яка спроба типологізації природних об‘єктів завжди
умовна, тому що передбачає спрощене розуміння їх генезису з метою узагальнення явищ. У значній
мірі це відноситься до відкритих типів ландшафтів антропогенного походження, декрім природних
факторів, що забезпечують формування тих чи інших фауністичних комплексів,суттєвий негативний
вплив має господарська діяльність людини, браконьєрство, що призводить до зменшення чисельності
окремих видів тварин.

Різноманітність природних умов НПП «Вижницький» обумовлює значне різноманіття і
його тваринного світу. Більшість наземних хребетних парку – представники мішаних та
широколистяних лісів Європи. Фауністичний комплекс мішаних та листяних лісів
відзначається різноманітністю видового складу та багатством кормових і захисних якостей
даних екотипів. Особливо це стосується ділянок мішаних лісів старших віковихгруп з
розвиненими памолодям та підліском. Нажаль у парку немає оптимальної чисельності
(зустрічається рідко), таких цінних видів, як олень благородний, бізон європейський, або
зубр,косулі і свині дикої, куріпка сіра, куниця лісова.
Враховуючи багатий флористичний комплекс НПП «Вижницький» та основні цілі,
відповідно до статті 20 Закону України «Про тваринний світ» передбачено використання
тваринного світу у наукових культурно- освітніх, виховних та естетичних цілях. Таке
використання можливе створивши відповідні умови - вольєри, які б забезпечили утримання
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диких тварин у напіввільних умовах в зонах рекреації з послідуючим використання
приплоду для збагачення фауною всього парку.
З цією метою національному природному парку «Вижницький» передбачається створення
вольєрів. Їх основним завданням повинно бути утримання у напіввільних умовах таких видів
диких тварин: олень благородний (Cervuselaphus),бізон європейський, або зубр
(Bisonbonasus), козуля європейська (Capreoluscapreolus), свиня дика (Susscrofa), куріпка сіра
(Perdixperdix), куниця лісова (Mastermaster).Особливості біології наводимо нижче.
Олень благородний карпатський(Cervuselaphus). Довжина тіла сягає 210-260 см,
висота в холці 152-167 см, вага 260- 350 кг. Самки менші: висота в холці 140-155 см, вага
120-170 кг. Роги гіллясті, довжиною 102,5-149,8 см, середня кількість відростків 12,
максимальна - 14-18, переважають темно-бурі, майже чорні з білувато-сірими кінцями.
Розміри слідів дорослого самця - 6,5-10,2 см; самки - 4,0-8,5 см. Сліди задніх копит самця
більші і округліші, ніж у самки. Влітку звірі пасуться звечора, інколи в місячні ночі та
зранку до 8-9 години.
Живиться олень травою, корою та гіллям кущів і дерев. Перевага того чи іншого корму в
живленні залежить від сезону року, його наявності і доступності в угіддях, фізіологічного
стану організму тварин, хімічного складу рослин в даний сезон. У гілках і коріясена, клена,
верби багато протеїну і золи, тому олені в певні сезони року надають перевагу сааме цим
рослинам (наприклад, у липні-серпні та на початку весни, коли інтенсивно ростуть роги).
Взимку основний корм для оленя - це кора ясена, явора та гілки листяних порід, частково
шпилькових, особливо ялиці. У НПП «Вижницький» важливо і доцільно створювати
кормові поля для оленів із улюблених дерев і кущів.Ділянки для таких полів потрібно
підбирати там, де тримаються звірі, також біля галявин, водопоїв, на вирубках. Вони
відвертають оленів від поїдання цінних деревних порід (ялиця,бук, ялина, дуб). Створення
кормових полів обходиться значно дешевше, ніж заготівля сіна.
Розмножуються тварини з кінця серпня до жовтня. Спочатку лише деякі самці подають
голос, а у другій половині вересня "рев" помітно посилюється в усіх статево зрілих особин і
його чути досить далеко. Період гону триває 25-35 діб.
Кабан (дика свиня) (Susscrofa) Відноситься до румунського підвиду який характерний
більши микраніологічними показниками ніж Центрально Європейський кабан. Маса тіла
рівна в середньому: новонароджених -1,2 кг; цьогорічок - 40 кг; дворічок - 80 кг; трьохрічок
- 130 кг; дорослих 200 кг. Окремі особини мають массу тіла 280-300 кг. Статевий деморфіз
досить чітко виражений - по середніх показниках масса самців переважає масу самок на
51,1% , а на рекордних на 64,4%.
Дикий кабан – всеїдна тварина, споживає як рослинні так і тваринні корми. У НППВ
кабан поїдає 81 вид кормів рослинного походження з яких 54 види трав'янистих рослин, 17 –
деревнокущових рослин, 10 видів культурних рослин. Видовий склад кормів тваринного
походження дуже різноманітний, що кабан зустрічає на землі чи під землею все поїдає безхребетних, хребетних, мишовидних, черв'яків , молюсків, різноманітних личинок, комах
тощо.
Гін у кабанів в Карпатах розпочинається у першій декаді листопада і закінчується у кінці
грудня рідко в першій декаді грудня. Основними ворогами кабанів у Карпатах є бурий
ведмідь, вовк, рись і частково лисиця, яка може знищувати малих поросят.
Бізон європейський, або Зубр (Bisonbonasus) — європейський вид роду бізонів (Bison) родини
бикових (Bovidae).
Зубр це великий і могутнійбик. Його біловезький підвид вважається найбільшим серед усього
роду Bison. Вага сучасних дорослих самців біловезького підвиду досягає 850 кілограмів, кавказького
700 . Довжина тулуба 3 метри чи навіть більше, висота в плечах від 1,6 до 2 метрів. Як вже
вказувалося, сучасні зубри дещо здрібніли, а дані про звичний для них ріст в 2 метри і вагу до тонни,
щоз устрічаються в енциклопедіях та довідниках, ґрунтуються на обмірах тварин в першій половинісередині ХХ століття.
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Влітку зубри харчуються переважно травою і значно менше корою дерев, а от взимку їдять багато
гілочок та кори, а часом можуть навіть їсти хвою. В наших широтах зубр — єдина тварина, що
регулярно їсть папороть.
Природними ворогами зубрів є ведмеді, вовки, та рисі. Щоправда жодна з цих тварин на одинці не
становить загрози для дорослого зубра, однак вони можуть полювати на молодь, а зграя вовків часом
небезпечна навіть дорослим особинам.
Цікавою особливістю зубрів є те, що ці масивні тварини чудово стрибають.
Зубри були доведені до стану видів під загрозою зникнення через надмірний і неконтрольований
промисел.
Завдяки заходам, що запроваджуються, кількість зубрів у світі та в Україні поступово
відновлюється. Зокрема, з 1965 р. їхня чисельність збільшилась на 350 голів.
Вид має кілька незалежних охоронних категорій. Він занесений до:
Червоної книги України (постійно, починаючи з 1980 року),
Червоної книги МСОП (постійно),
Європейського Червоного списку (1991).
Ці статуси охорони не допомагають зубрам виживати. Зокрема, в Україні зубр став популярним
об‘єктом полювання серед політиків та депутатів усіх рівнів, а також просто багатіїв. Через
цечисельність виду знову стрімко скорочується. За останні 20 років зубр зник у багатьох місцях, де
раніше його було відновлено.
Зубри слід розселяти, створюючи невеликі, по 25-50 голів, стада в вольєр них господарствах.
Козуля європейська (Capreoluscapreolus) найменший представник родини в Центральній
Європі. Вона мешкає в лісистій місцевості. Іноді в лісі можна знайти сліди роздвоєних копит козулі.
Висота: 60-90 см., довжина тіла: 95-140 см., маса: 20-37 кг.
Статеве дозрівання: самець з 14 місяців, самка з 1-2 років. Шлюбний період: зазвичай з липня по
серпень. Вагітність: 9 місяців. Кількість дитинчат: як правило, 2, іноді 1, у виняткових випадках 3.
Восени, коли трави стає менше, козуля їсть більше горіхів та інших лісових плодів (жолудів,
каштанів, лохини, обліпихи, плодів буку). Основний ворог козуль – це вовк.
Чисельність козуль, в порівнянні з минулим, помітно зросла. Сприятливі умови для цього створив
розвиток сільськогого сподарства.
Сіра куріпка (Perdixperdix) — широко поширений вид з роду куріпок. Куріпка сіра нагадує
рябчика чи невелику свійську курку. Представники виду є середньої величини куріпками. Дзьоб і
ноги темного кольору.
Живе в різних біотопах: у гірських місцевостях тримається в передгір'ях, на полях у лісовомупоясі
і піднімається до субальпійських лук. Куріпки особливо люблять картопляні смуги – коли картопля
ще не прибрана.
Куріпка сіра виключно наземний птах, на дерева сідає рідко. Ходить згорбившись, з витягнутою
шиєю. Охоче копається в землі, розшукуючи їжу. Осілі птахи, живуть у відкритій місцевості.
Харчуються різноманітни ми насінням, іноді комахами. Дорослі особини живляться переважно
насінням бур'янів, а в літній період комахами. Взимку птахи харчуються бруньками лози, сходами
озимини та інших рослин.
Значну шкоду куріпкам завдають бродячі коти та бродячі пси. Куріпки потребують води, тому в
безпосередній близькості від місць їх проживання, як правило, є водоймища.
Куна лісова, або європейська куниця, або жовтодушка (Martesmartes) — хижий ссавець роду
Куна (Martes) родини горностаєвих (Mustelidae). Населяє головним чином лісові місцевості. Розміром
більша за свійського кота.
Довжина тіла становить від 45 до 58 см, довжина хвоста — від 16 до 28 см, а вага — від 0,8 до 1,8
кг. Самці більші, в середньому на 30% важчі за самок.
Куни лісові всеїдні, але надають перевагу дрібним ссавцям (наприклад, полівкам, мишакам і
вивіркам), а також птахам і їх яйцям. Не гидують і плазунами, жабами, равликами, комахами і
падлоом.
Спарювання у кун проходить в середині літа, але вагітність через консервації сперми в тілі самки
починається набагато пізніше і потомство з'являється на світ лише у квітні. Їхрозвиток схожий з
розвитком дитинчат куни кам'яної. При народженні їх довжина становить 10 см.

На основі аналізу динаміки чисельності вище перелічених видів тварин в національному
природному парку «Вижницький», багаторічних досліджень диких тварин на території
парку, взятих за 10-ти літній період встановлено, що кількість окремих видів тварин
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зменшилась. Також встановлено, що рівень популяції знаходиться в тісній залежності від
кормових і метеорологічних умов зимового періоду, хижаків, браконьєрської і
нераціональної експлуатації.
Тому, беручи до уваги багатолітній досвід інших установ показав, що єдиною достатньо надійною
мірою збереження видів, що попали в тяжке положення, може стати лише розведення диких тварин в
штучно створених умовах — у вольєрах. Цей метод передбачає: вилучення певних видів диких
тварин з природного середовища, після чого тварин розміщують у вольєри, за даними тваринами
ведуться наукові дослідження. В подальшому проводиться робота над тим щоб отримати молодняк,
який в свою чергу не приручають, а підготовлюють для подальшого переселення в природне
середовище, де ще певний час ведеться спостереження за адаптацією тварин в природному
середовищі.

Для успішного розведення тварин вольєри повинні бути спеціально облаштованими.
Основним елементом облаштування вольєрів вважаються: огорожа навколо вольєра, щоб
перебуваючи там дикі звірі не могли вийти за її межі; карантинна (санітарна) частина окремо огороджена частина вольєра (0,2-1,5 га) з двома воротами (в одні запускають звірів, а
через другі випускають); біотехнічні споруди - навіси, щоб звірі могли ховатися від негоди,
підгодівельні споруди (годівниця, підгодівельні площадки, соленці, оглядові вишки).
Чимале значення для тварин має вибрана ділянка де будуть розміщенні вольєри.
Наприклад вибрана ділянка для вольєра №1 на тварин знаходиться на території лісового
кварталу №24 Вижницького ПНДВ у виділі 13. На схилі південно-західної експозиції
крутизною 5°. На висоті 525 м над рівнем моря лісові культури ялини + ялиці віком у 50
років повнотою 0,4, підріст ялиці частково бука висотою 0,2 - 0,5 м - 7 тис. шт. на 1 га. По
селекційній оцінці мінусове насадження 4 класу естетичної оцінки 2 класу стійкості, першої
стадії дегресії. Під'їзд до ділянки задовільний, біля ділянки протікає річка Виженка, а через
ділянку два потоки. Ділянка розташована в добрих умовах для розташування вольєра на
тварин.
Основними перспективами утримання диких тварин у неволі являється:
- демонстрація та проведення культурно-освітньої, виховної, естетичної діяльностей яка
безпосередньо спрямована на виховання громадян у дусі гуманного ставлення до тварин, пропаганда
важливості охорони тваринного світу, екологічне виховання, особливо підростаючого покоління.
- розведення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видівтварин з метою
реінтродукції у природні фауністичні комплекси.
- наукові дослідження за поведінкою тварин, з подальшим обґрунтуванням рекомендацій щодо
охорони окремих видів дикої фауни.
- туристсько рекреаційна діяльність спрямована на підвищення і урізноманітнення рекреаційного
потенціалу та збільшення кількості відвідувачів парку.
- реабілітація – лікування та догляд за тваринами які знайденні в природному середовищі пораненими
чи хворими.
В зв‘язку з вищезазначеним означає перехід від пасивних заходів охорони тваринного світу до
активної боротьби за їх порятунок. Отже від успішної роботи по збереженню деяких видів тварин на
території НППВ в цьому напрямі зараз багато в чому залежить доля тваринного світу, а для деяких
видів тварин, над якими в даний час нависла загроза зникнення, це єдиний і останній шанс вижити.
Вижити у вольєрах, щоб потім знову повернутися до вільного життя.
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P. ODOCHUK
This article is devoted potential possibilities at creation of vol'eriv on territory of NPP «Vizhnickiy», in particular
selection of basic tasks, separate types of zoons directed on a maintainance, on territory of NPP «Vizhnickiy» and
adjoining to him territories.
Keywords: creationofenclosureeconomy, maintainanceofseparatetypesofzoons.
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РАРИТЕТНА КОМПОНЕНТА РОСЛИННОГО ПОКРИВУ МЕЗИНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Мезинський національний природний парк представляє собою унікальний природний комплекс з
різноманітними екологічними умовами. Територіальна та екологічна диференціація парку визначає
мозаїчність природних біотопів, які потребують дослідження з метою збереження і моніторингу типових та
рідкісних природних комплексів Полісся. На дослідженій території відмічено 12 рідкісних рослин занесених до
Червоної книги України, 12 угруповань Зеленої книги України, 13 біотопів Natura 2000 та 17 Emerald.
Проаналізовані списки рідкісних видів та угруповань не відображують унікальність дослідженого регіону, і
тому саме охорона на рівні біотопів гарантує збереження об’єктів Мезинського парка.
Мезинський НПП, Natura 2000, Emerald, рідкісні види

Мезинський національний природний парк, який розташований на лівому березі річки Десни в
Чернігівській області представляє унікальний природний комплекс на лесовому острові. Особливістю
парку є більш континентальний, ніж в інших поліських областях, клімат, та різноманітні едафічні
умови, що обумовлено його фізико-географічним розташуванням.
У центральній та північній частині парку на схилах ярів та балок переважають дерново-підзолисті
супіщані і суглинисті ґрунти, а також сірі опідзолені суглинисті ґрунти на лесовидних суглинках.
Тоді як південна та західна частини в заплаві р. Десна заболочені. Ґрунти дернові оглеєні і глеюваті
та торфи, а надзаплавні тераси складені потужними пісками з дерновими слабопідзолистими та
світло-сірими лісовими ґрунтами. На території парку немає великих територій, зайнятих однорідною
рослинністю. Так ліси займають майже половину території парку, луки не більш як 15 %, а водні
біотопи (ріки, болота, струмки, джерела) не більше 10%. Вододільні простори розорані і зайняті
сільськогосподарськими угіддями, частка яких становить близько 35% території парку [1, 4, 5, 6].
Така територіальна та екологічна диференціація визначає мозаїчність природних біотопів, які
потребують дослідження з метою збереження і моніторингу типових та рідкісних природних
комплексів Полісся [2, 7, 8, 12]. На території парку відмічено багато рідкісних рослин (Salvinia natans
L., Lillium martagon L., Allium ursinum L., Epipactis atrorubens (Hoffm. Ex Bernh.) Schult., E. helleborine
(L.) Crantz, Neotia nidus-avis (L.) Rich., Platanthera bifolia (L.) Rich., Orchis militaris L., Listera ovate
(L.) R. Br., Dactylorhiza incarnate (L.) Soo, Huperzia selago (L.) Bernh. Ex Schrank et Mart., Nymphoides
peltata (S.G. Gmel.) Kuntze) [9], виявлені рідкісні угруповання, занесені до Зеленої книги України
(Nuphareta luteae; Nymphaeeta albae; Nymphaeeta candidae; Salvinieta natantis; Trapeta natantis;
Nymphoideta peltatae; Querceta (roboris) corylosa; Carpineto-Quercetum caricosum (pilosae); CarpinetoQuercetum aegopodiosum; Tilieto (cordatae)-Quercetum (roboris) caricosum (pilosae); Acereto
(platanoidis)- Tilieto (cordatae)-Quercetum (roboris) caricosum (pilosae); Tilieto (cordatae)-Quercetum
(roboris) aegopodiosum; Acereto (platanoidis)- Tilieto (cordatae)-Quercetum (roboris)) [3].
Велика складність в охороні також полягає в самій специфіці мозаїчності природних комплексів,
біотопів. Загроза знищення рослинного покриву передбачає необхідність створення екологічної
мережі Natura 2000 в Україні, яка не може бути втілена в життя без вступу нашої держави до
Європейського союзу. Але дослідження рідкісних біотопів, своєчасне виявлення та попередження
загроз допоможе зберегти ці біотопи в майбутньому. З цією метою нами на території Мезинського
Національного природного парку були виявлені біотопи, які охороняються Natura 2000 [10]:
3150 Природні евтрофні озера з рослинністю типу Magnopotamion або Hydrocharition (Natural
eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition).
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6270* Феноскандійські низовинні сухі до мезофітних багатовидові луки (Fennoscandian lowland
species-rich dry to mesic grasslands).
62C0* Понтично-сарматські степи (Ponto-Sarmatic steppes).
6440 Алювіальні луки річкових долин з Cnidium dubium (Alluvial meadows of river valleys of the
Cnidion dubii)
6450 Північні бореальні алювіальні луки (Northern boreal alluvial meadows).
6510 Низинні сінокосні луки (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (Lowland hay meadows).
9020* Фенноскандійські гемібореальні природні старі широколистяні листопадні ліси (Quercus,
Tilia, Acer, Fraxinus чи Ulmus) багаті на епіфіти (Fennoscandian hemiboreal natural old broad-leaved
deciduous forests (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus or Ulmus) rich in epiphytes).
9160 Субатлантичні та середньоєвропейські дубові або дубовограбові ліси Carpinion betuli (SubAtlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuli).
9180* Ліси схилів, осипів та ярів Tilio-Acerion (Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines).
91E0* Алювіальні ліси з Alnus glutinosa і Fraxinus еxcelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) (Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae).
91F0 Прибережні мішані ліси з Quercus robur, Ulmus laevis та Ulmus minor, Fraxinus excelsior чи
Fraxinus angustifolia, уздовж великих річок (Ulmenion minoris) (Riparian mixed forests of Quercus robur,
Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers
(Ulmenion minoris).
91I0* Євро-сибірські степові ліси з Quercus spp. (Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.)
Навідміну від Natura 2000 в Україні охороняються біотопи Бернської конвенції, що також
представлені на території Мезинського національного природного парку.
Біотопи, що підлягають охороні згідно з Резолюцією 4 Постійного Комітету Бернської конвенції
(Emerald) [11]:
22.31 Євросибірські багаторічні земноводні угруповання (Euro-Siberian perennial amphibious
communities).
22.3232 Угруповання дрібних видів Cyperus (Small galingale swards).
22.351 Понто-панонські прибережні угруповання дрібних осок (Ponto-Pannonic riverbank dwarf
sedge communities).
22.412 Угруповання Hydrocharis morsus-ranae (Frogbit rafts).
22.413 Угруповання Stratiotes aloides (Water-soldier rafts).
34.9 Континентальні степи (Continental steppes).
37.13 Континентальні угруповання високих трав (Continental tall herb communities).
37.2 Евтрофні вологі луки (Eutrophic humid grasslands).
37.3 Оліготрофні вологі луки (Oligotrophic humid grasslands).
38.25 Континентальні луки (Continental meadows - 38.253 Sarmatic mesophile hay meadows.) Сінокісні мезофільні луки сарматського регіонів.
41.2 Дубово-грабові ліси (Oak-hornbeam forests).
41.4 Мішані ліси схилів та ярів (Mixed ravine and slope forests).
41.7 Термофільні дубові ліси (Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods - 41.7A EuroSiberian steppe oak woods) – Євро-Сибірські степові дубові ліси.
44.1 Прирічкові лісові та чагарникові вербові угруповання (Riparian willow formations).
44.2 Бореоальпійські річкові галереї (Boreo-alpine riparian galleries - 44.26 Eastern boreal riverine
galleries) – Східно бореальні заплавні галереї.
44.66 Понто-сарматські тополеві ліси (Ponto-Sarmatic mixed poplar riverine forest).
54.12 Джерела твердої води, джерела багатої на кальцій води (Hard water - 54.122 Middle European
calcareous springs) – Середньоєвропейські вапнякові джерела.
Серед представлених біотопів слід відмітити весь спектр лучних біотопів (6270, 6440, 6450, 6510
та 37.13, 37.2 , 38.25 , 37.3) та значну частку біотопів широколистяних лісів (9020, 9160, 9180, 91E0,
91F0, 41.2 , 44.2 , 44.1 , 41.4). Цей аспект досить часто відмічається для Мезинського парку [2, 7, 8]. В
той же час є декілька біотопів як зі списку Natura 2000 так і Emerald, які мають незначні площі в
парку але відображають специфічні його риси. Так, на лесових південних схилах зустрічаються
степові ділянки (62C0, 34.9) з Carex humilis Leyss., Poa angustifolia L., Elytrigia intermedia (Host)
Nevski, що займають верхівки степових схилів переважно південної та південно-східної експозиції на
малогумусних змитих чорноземах.
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З переліку біотопів Бернської конвенції в Мезинському парку відмічено низку прибережно-водних
біотопів (22.31, 22.3232, 22.351) піонерної рослинністі з переважанням низькорослих однорічних
земноводних трав, які займають локальні ділянки в заплаві р. Десни та малих водотоків, на вологих
та мокрих, від досить бідних на поживні речовини піщаних до помірно багатих мулистих субстратах,
з реакцією від слабкокислої до слабколужної, але є дуже цікавими і недестатньо вивченими.
Серед лісових біотопів, крім зазначених вище, цікавими є термофільні дубові ліси та понтосарматські тополеві ліси. Наявність перших є досить унікальною для Полісся особливістю і
відображає специфічні риси цього регіону, наприклад, присутність ряду ксеротермних узлісних видів
(Origanum vulgare L., Clinopodium vulgare L., Pulmonaria angustifolia L., Trifolium alpestre L.,
Pyrethrum corymbosum (L.) Willd.). Це флористично багаті угруповання, які знаходяться на північносхідній межі ареалу, і мають велике значення для охорони цілого ряду лісостепових і степових видів.
Тополеві ліси з Populus nigra L. збереглися в Україні дуже фрагментарно, здебільшого в південних
регіонах. На території парку вони зустрічаються локальними ділянками в прирусловій частині
заплави р. Десни.
Серед лесових схилів з карбонатними відслоненнями трапляються чисельні джерела, а деякі з них
багаті на кальцій і мають цілющі властивості. Але змістовне вивчення цього біотопу не було ще
проведено.
Тож, охорона біотопів Мезинського парку буде охоплювати весь комплекс специфічних рис цього
унікального для Полісся національного парку.
Проаналізовані списки рідкісних видів Червоної книги України та угруповань Зеленої книги
України включають в себе численні види орхідних та угруповання водних і широколистяних лісів,
що не відображують всю унікальність дослідженого регіону. В той час проаналізовані переліки
рідкісних біотопів за Natura 2000 та Emerald продемонстрували значно більше різноманіття
рослинного покриву парку. Серед трав‘яних типів рослинності – це луки та степи, лісові доповнилися
заплавними лісами з Salix та Populus та термофільними дубовими лісами; а також виявлено джерела
багатої на кальцій води та піонерна рослинність однорічних земноводних трав. З цих позицій саме
охорона на рівні біотопів гарантує збереження широкого кола рідкісних об‘єктів Мезинського парка.
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RARE COMPONENT OF VEGETATION COVER OF THE MEZYNSKY NATIONAL PARK
N.A. PASHKEVICH, T.V. FITSAILO
Mezynsky National Park is a unique natural complex of various environmental conditions. The territorial and
ecological differentiation of the park defines a mosaic of natural habitats and need of research for the conservation and
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monitoring of common and rare natural systems Polesie. The investigated area has 12 rare plants of the Red Book of
Ukraine list, 13 groups of the Green Book of Ukraine, 16 habitats of Natura 2000 and 18 of Emerald. Unfortunately,
analyzed the lists of rare species and communities not reflect the uniqueness investigated region, and that is why
security at the preservation of habitats ensures Mezynsky park.
Mezynsky National Park, Natura 2000, Emerald, rare plants

УДК 630*232(477.86)
Ю.В. ПЕТРИЧУК
Національний природний парк «Гуцульщина»

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ БУЧИН КОСІВЩИНИ
Наведено результати досліджень та здійснено комплексну оцінку природного поновлення бука і розроблено
низку заходів щодо вдосконалення відтворення бучин.
Ключові слова: корінні деревостани, природне поновлення, бук лісовий, плодоношення, спосіб рубки,
технологія розробки.

Ліси Косівського району займають площу 43461 га, з них 44% припадає на деревостани з
перевагою бука які вкривають низькогір‘я - 500 - 900 м н.р.м., подекуди піднімаються і вище, до
1150-1320 м н.р.м.
Відповідно до засад збалансованого (сталого) лісокористування діяльність лісівників спрямована
на формування високопродуктивних, біологічно стійких лісів, наближених до генезису природи. Щоб
досягти такого результату, перевага щодо лісовідновлення надається природному поновленню. Бук
повинен вирости сам і там, де йому потрібно. А лісівники повинні подбати про належні умови для
цього (3). Створені за рахунок природного поновлення насадження ростуть краще, а от затрати на
вирощування менші. Порівняно зі штучним способом на рік-два скорочується період вирощування
молодняків до переведення їх у покриту лісом площу. Ділянка після вирубки залишається вкритою
лісовою рослинністю, що перешкоджає розмиву ґрунту, розвитку ерозійних процесів. Вони
біологічно стійкіші - адже не пошкоджується коренева система і продуктивність їх з часом буде
вищою (4).
Для вивчення процесів природного поновлення були закладені пробні площі і проведено
відповідні обліки по кількості і якості, на території Кутського лісництва
ДП «Кутське лісове господарство», в стиглих насадженнях з різною повнотою, товщиною підстилки,
трав‘янистим покривом.
Після проведених досліджень встановлено, що кількість природного поновлення бука значною
мірою залежать від повноти материнського деревостану.

Рис. 1. Взаємозв’язок між повнотою і кількістю природного поновлення

Ефективне відновлення бука у вологих бучинах відбувається при середніх повнотах 0,6-0,7 яке
складає 39,7 - 43,2 тис. шт/га. Це викликано тим, що при такій повноті спостерігаються найбільші
врожаї букових горішків і через низьку товщину лісової підстилки, яка складає 3-4 см має високий
показник проростання і утворення сходів. Другою причино є те що при такій повноті не відбувається
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задерніння ґрунту і трав‘янистий покрив (який практично відсутній) не створює конкуренції для
природного поновлення. При повноті 0,8 і вище кількість підросту бука різко зменшується до 12,6
тис. шт/га. За даними В.І. Білоуса у букових насадженнях після рясного урожаю з'являється понад
300 тисяч сходів бука на гектарі. Проте за умов високої зімкнутості намету частина сходів гине в
перший рік від нестачі світла і вологи в посушливі сезони вегетаційного періоду. Поодинокі сходи
бука зберігаються до 2-3 років і також відмирають від нестачі світла (1). При низькій повноті 0,4 і
нижче під наметом розвивається трав‘яна рослинність яка перешкоджає нормальному відновленню
бука і кількість підросту знижується до 11,8 тис. шт/га (рис.1).
В гірських лісах Карпат для формування різновікових, подібних до корінних букових деревостанів
найбільш відповідають поступові рубки (5). У контексті нових правил рубок головного користування
важливе значення має кількість природного поновлення перед кінцевим прийомом рубки. В зоні
успішного природного поновлення основними вимогами до рубок головного користування є
недопущення суттєвих втрат ознак корінного біогеоценозу та забезпечення умов для появи самосіву
головних порід і його збереження в процесі рубання деревостанів. Згідно цих правил кінцевий
прийом можна проводити при наявності не менше 15 тис. шт/га (2).
З цією метою були проведені дослідження для визначення кількості природного поновлення в
стиглих чистих за складом букових деревостанах, після проведення першого прийому поступової
рубки. В результаті дослідження встановлено, що кількість природного поновлення після проведення
рубки із зниженням повноти до 0,6 становить більше 18 тис. шт/га (рис.2). В цьому контексті
потрібно відзначити, що загальні вимоги, встановлені «Правилами», безумовно додержані і ця
кількість є достатньою для проведення кінцевого прийому.

Рис. 2. Розподіл природного поновлення після першого прийому рубки

Поступові рубки при правильному їх проведенні забезпечують природне відновлення головної
породи і не знижують водоохоронно-захисної ролі гірських лісів. Згідно нових «Правил»
передбачено сезон проведення рубок букових лісів тільки в осіннє-зимовий період - з 1 листопада до
1 квітня (2). Недотримання цих правил цілком негативно позначається на лісових формаціях бука,
особливо при трелюванні деревини, якщо вона проводиться з недотриманням технології
лісозаготівлі, при цьому природному поновленню завдається великої шкоди. В деяких випадках воно
може бути навіть повністю знищено. Результати досліджень щодо збереження природного
поновлення на свіжих зрубах з різним сезоном проведення рубки показали що значно більша
кількість природного поновлення спостерігається на зрубах зимового сезону проведення рубки, яка
коливається в межах від 14,7 до 21,4 тис. шт/га (рис.3). З точки зору екологічно орієнтованого
лісівництва початкова кількість природного поновлення бука лісового не повинна бути меншою 30
тис. шт/га (3). За такої кількості самосіву зменшується небезпека заглушення їх конкурентною
рослинністю та суттєво збільшується вірогідність створення стійких, високопродуктивних насаджень.
Одночасно з цим, за достатньої початкової кількості рослин головної породи на заліснюваній площі
можна уникнути необхідності проведення нерентабельних доглядових рубань: освітлення та
прочисток.
Але все ж таки основною проблемою є збереженість природного поновлення підчас проведень
рубок, і як показали дослідження, в зимовий період кількість сумнівного підросту коливається від 1
до 4 % а в літній період від 3 до 10 %. Як свідчить лісогосподарська практика в переважній більшості
випадків лісозаготівельники цілком формально ставляться до вимог збереження підросту, хоч така
умова і вписана у лісорубному квитку. Багато в чому це залежить від недостатнього контролю з боку
лісової охорони.
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Рис. 3. Розподіл природного поновлення за періодом проведення рубок
Результати проведених досліджень використані нами для розробки концепції та заходів з
відтворення бучин в регіоні досліджень. Відповідно до неї доцільно реалізувати комплекс заходів:
1. Запровадити диференційований підхід до вибору методів і способів заліснення ділянок з
урахуванням їх екологічних (умов місцезростання) особливостей, лісівничих характеристик
(збереження ознак лісових ценозів, типів лісу) і природи лісу (генезису лісостанів).
2. Збільшити питому вагу природного лісовідновлення в загальних обсягах відтворення лісів,
насамперед в бучинах.
3. З метою забезпечення появи та збереження природного поновлення бука лісового запровадити і
більш широко використовувати лісівничі та лісокультурні заходи сприяння природному поновленню:
- обов‘язкове обстеження насаджень до призначення в рубку, з метою оцінки лісорослинних умов і
обліку та прогнозування самосіву;
- у насадженнях з високим лісівничим потенціалом, застосовувати складні способи рубок (дво і трьох
прийомні рівномірно-поступові);
- під час проведення поступових рубок з метою отримання максимальної кількості природного
поновлення насадження необхідно зріджувати до повноти 0,5-0,6;
- для максимального збереження підросту заготівлю деревини при проведенні поступових рубок
потрібно проводити в зимовий період;
- застосовувати такі методи сприяння природному поновленню, як спушування підстилки, спушування
підстилки з верхнім гумосовим горизонтом, здирання підстилки і рихлення верхнього горизонту, підсів
насіння.
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series of measures to improve reproduction beech.
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ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ В НПП «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ»
Розглядаються шляхи збереження біорізноманіття НПП «Голосіївський». Характеризується раритетна
компонента флори і фауни, яка свідчить про наукову цінність наявного в парку біорізноманіття.
Висвітлюється важливість еколого-просвітницької діяльності у збереженні біорізноманіття.
К л ю ч о в і с л о в а біорізноманіття, збереження, ступінь вивченості, еколого-просвітницька діяльність.

Збереження біорізноманіття є одним із пріоритетних напрямків сучасності. Особливо це
актуально в м. Києві, де збереглись значні за площею та цінні за наявністю біорізноманіття
комплекси. Посилений антропогенний прес внаслідок значної забудови міста та притоку населення
до столиці наносить великої шкоди природним комплексам міста, призводить до зменшення
поширення та місцями і зникнення ряду рідкісних видів флори і фауни.
Одним із найбільш важливих моментів у збереженні біорізноманіття є заповідання. Створення
ННП «Голосіївський» в значній мірі припинило деградацію природних комплексів в першу чергу тих
масивів, які увійшли в парк.
Національний природний парк «Голосіївський» створений на території міста Києва у
Голосіївському районі. Парк розміщується в південній частині міста і тягнеться смугою з півночі на
південь. Загальна площа парку становить 4521,29 га, із яких 1890,2 га земель надані парку у постійне
користування, решта включаються до його складу без вилучення. За характером природних
комплексів територія парку входить до лісостепової зони і займає північну її частину на захід від
Дніпра.
До складу парку входять декілька лісових масивів територіально роз‘єднаних. В північній частині
парку, яка знаходиться в межах Київського лесового плато, розміщується урочище Голосіївський ліс
разом з прилеглим до нього Голосіївським парком культури та відпочинку ім.. Максима Рильського,
урочище Теремки та урочище Бичок. Південна частина парку – це піщана тераса Дніпра, яка
тягнеться смугою із півночі на південь до межі з Київською областю.
Голосіївський ліс, що розміщується в північній частині парку, - унікальний масив широколистяних
лісів, оточений житловими масивами. Територія урочища має погорбований рельєф, з глибокими
ярами та балками. На території масиву є два водотоки – Китаївський та Дідорівський зі створеними
на них каскадами ставків. У водних екосистемах виявлені види із Червоної книги України та
рослинні водні угруповання, занесені до Зеленої книги України.
Голосіївський парк культури та відпочинку ім. М.Рильського, площею 140,9 га, безпосередньо
прилягає до Голосіївського лісу, створюючи з ним єдине ціле, з західного боку територія парку
прилягає до проспекту Голосіївський. В частині, прилеглій до проспекту, парк має систему доріжок,
містечко атракціонів, дитячі майданчики, літній кінотеатр тощо. В більш віддаленій частині територія
набуває природного стану. Цю територію перетинає Горіховатський водотік, на якому створений
каскад 4 ставків, які є місцем відпочинку і несуть значне антропогенне навантаження. Водні
екосистеми Горіховатського водотоку зберігають низку раритетних видів рослин та рослинних
угруповань, що надає їм особливої цінності. По днищу водотоку розміщуються чорновільшняки.
У західній частині НПП «Голосіївський» знаходиться урочище Теремки. Територія має
вирівняний рельєф. Основні площі тут займає лісова рослинність з переважанням дубово-грабових
лісів із значною участю черешні (Cerasus avium) та окремими ділянками дубових лісів. На території є
декілька лісових галявин з лучною рослинністю. Тут утворились угруповання справжніх лук. На
більш зволожених ділянках відмічені фрагменти болотистих та торф‘янисих лук. Територія оточена
житловим масивом.
Невеличке урочище Бичок загальною площею 59 га розміщується на сході неподалік масиву
Голосіївський ліс. Урочище являє собою ділянку заплави Дніпра. Територію урочища перетинає
Столичне шосе, яке розділяє його на дві частини. Тут збереглися ділянки заплавних дібров з
мальовничим різнотрав‘ям. Характерним є заплавний комплекс з переважанням тополі чорної
(Populus nigra).
Південна частина парку розміщується на боровій терасі Дніпра. Тут на погорбованому рельєфі
піщаної тераси основні площі займають різновікові соснові ліси, які належать Конча-Заспівському
(на півночі) та Дачному лісництвам. Особливістю цих лісів є наявність в їх ценозах південних видів,
які просуваються по терасі Дніпра на північ. Найбільш поширеним серед них є вишня степова
(Cerasus fruticosa), яка місцями утворює підлісок, має добру життєвість. Північну частину цієї
території займає заказник загальнодержавного значення «Лісники». На території заказника
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знаходиться озеро Шапарня, одне із мальовничих природних озер парку, яке має значну созологічну
цінність. Лише в ньому зберігаються 3 угруповання, занесені до Зеленої книги України [2]: реліктові
угруповання формації сальвінії плаваючої (Salvinieta natantis), угруповання формації латаття білого
(Nymphaeeta albae) та угруповання формації латаття сніжно-білого (Nymphaeeta candidae). Тут
гніздиться та виводить потомство білий лебідь-шипун. В західній більш зниженій частині заказника
поширені дубові ліси із співдомінуванням клена гостролистого (Acer platanoides)та ясена (Fraxinus
excelsior). Навесні тут добре виявлені зарості ведмежої цибулі (Allium ursinum) – виду, занесеного до
Червоної книги України, а угруповання цих лісів, занесені до Зеленої книги України. Добре
представлена болотна, водна та прибережно-водна рослинність, значні площі займають сирі вільхові
ліси та вільхові болота.
Важливим напрямком у збереженні біорізноманіття є ступінь його вивченості. Співробітниками
парку доведена наукова цінність природних комплексів, встановлені як типові, так і рідкісні види
рослинного світу. За матеріалами науковців парку на його території виявлено 10 рослинних
угруповань, занесених до Зеленої книги України [2], а також ряд регіонально-рідкісних угруповань,
які на Київщині збереглись лише в парку.
В складі флори парку ботаніками встановлені місцезростання 24 видів вищих судинних рослин,
занесених до Червоної книги України [6]; [5]. Серед них такі рідкісні для Києва і його зеленої зони
види як косарики черепитчасті (Gladiolus palustris), які виявлені на лучних ділянках біля оз. Шапарня.
В соснових лісах парку зберігається єдине для Київщини місцезростання реліктового виду вовчих
ягід пахучих (Daphne cneorum), розсіяно зростають сон розкритий (Pulsatilla patens), сон лучний
(Pulsatilla pratensis) та багато інших. В парку зберігаються найбільші на Київщині популяції таких
червонокнижних видів, як цибуля ведмежа, лілія лісова (Lilium martagon), зозулині сльози яйцевидні
(Listera ovata).
Особливу цінність являють матеріали, що містять детальне картування червонокнижних видів, як
основа для подальших моніторингових досліджень [4].
Значно доповнюють цінність фіторізноманіття парку місцезростання видів, які занесені до списку
рослин, що охороняються в м. Києві і його зеленій зоні. Всього на території парку відомо нині 21 вид.
Це такі рідкісні види як анемона лісова (Anemone sylvestris), багаторядник Брауна (Polystichum
brauni), б.шипуватий (P.aculeatum), вишня степова, скорзонера пурпурова (Scorzonera purpurea),
суховершки великоквіткові (Prunella grandiflora), тирлич хрещатий (Gentiana cruciata) та ін.
Надзвичайно цінним та різноманітним є тваринний світ парку. При аналізі фауни парку чітко
спостерігаються певні відмінності у видовому складі тваринного світу різних його частин. Станом на
2011 р. на території НПП «Голосіївський» виявлено 181 вид хребетних тварин, які належать до 68
родин, 30 рядів і 5 класів. З них:кісткових риб – 21, земноводних – 10, плазунів – 6 видів, птахів –
100, ссавців – 44 види.
Серед червонокнижних видів хребетних тварин на території парку відмічені: ящірка зелена
(Lacerta viridis Laur.), мідянка звичайна (Coronella austriaca Laur.), змієїд (Circaetus gallicus Gm.),
підорлик великий (Aquila clanga Pall.), голуб-синяк (Columba oenas L.), дятел білоспинний
(Dendrocopos leucotos Bechst.), рясоніжка (кутора) мала (Neomys anomalus Cabrera), кожан пізній
(Eptesicus serotinus Schreber), нетопир середземноморський (Pipistrellus kuhlii Natterer), нетопир
лісовий (Натузіуса) (Pipistrellus nathusii Keyserling et Blasius), нетопир-карлик (Pipistrellus pipistrellus
Schreber), нетопир-пігмей (Pipistrellus pygmaeus Leach), вечірниця руда (Nyctalus noctula Schreber),
вечірниця мала (Nyctalus leisteri Kuhl), вухань бурий (Plecotus auritus L.), лилик двоколірний
(Vespertilio murinus L.), нічниця водяна (Myotis daubentonii Kuhl.), горностай (Mustela erminea L.), тхір
лісовий (Mustela putorius L.), видра (Lutra lutra L.).
Вивчення безхребетних тварин довело, що в їх складі багато видів, які охороняються на різних
рівнях [1]. Із червонокнижних безхребетних зустрічаються красотіл пахучий(Calosoma sycophanta L.),
жук–олень (Lucanus cervus L.), вусач мускусний (Aromia moschata L.), жук–самітник (Osmoderma
eremite Scopoli), ковалик сплощений (Neopristilophus depressus Coermar ), махаон (Papilio machaon L.),
поліксена (Zerynthia polyxena Den.et Schif.), мнемозина (Parnassius mnemosyne L.), перлюшок Люцина
(Hamearis lucina L.), стрічкарка тополева (Limenitis populi L.), стрічкарка блакитна (Catocala fraxini
L.), янус червононогий (Yanus femoratus Curtis), мегариса рогохвостова (Megarhyssa superba Schrank).
Таким чином, із Червоної книги України [7] в парку виявлено 13 видів безхребетних. Одним із
найцікавіших та чисельних в парку є жук-олень (Lucanus cervus), що обумовлено поширенням в
північній частині парку дубових лісів. Зберігається в парку і ряд червонокнижних метеликів, одним із
найбільш яскравих серед яких є махаон (Papilio machaon).
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Загалом, на території парку виявлена ціла низка хребетних та безхребетних тварин, які мають
охоронний статус міжнародного, державного або регіонального рівня:
 33 види –занесені до Червоної книги України (20 хребетних та 13 безхребетних);
 12 видів – до Європейського Червоного списку (відповідно 4 та 8);
 9 видів – до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) (відповідно 4 та 5);
 91 вид – до Додатку II Бернської конвенції (відповідно 87 та 4);
 2 види – до Червоної книги денних метеликів Європи;
 45 видів – до Боннської конвенції (угода EUROBATS – 10 видів, угода AEWA – 11 видів);
 11 видів – до Вашингтонської конвенції.
Створення НПП «Голосіївський» має важливе значення для стримання деградації ряду біотопів,
що з часом позитивно вплине на стан та збереження біорізноманіття парку.
Важливим напрямком у збереженні біорізноманіття парку є впровадження функціонального
зонування території з детальним описом біорізноманіття зон та дотриманням режиму охорони.
Збереженню біорізноманіття сприяє також дійова охорона.
Цінність природних комплексів НПП «Голосіївський» неможливо недооцінювати. Але, зважаючи
на розташування в межах великого міста та подрібненість території, більшість складових парку
оточено житловими масивами (ур. Голосіївський ліс, ур. Теремки, ур. Бичок), тому значна частина
території зазнає великого антропогенного пресу (особливо рекреаційного, промислового, впливу
автотранспорту та видів діяльності, що його обслуговують), що, в свою чергу, призводить до
деградації паркових екосистем.
Територія НПП «Голосіївський» в сучасних межах не забезпечує в повній мірі виконання
основних завдань парку через незначну площу, а також не репрезентує все різноманіття ландшафтів
та природних комплексів північної частини лісостепової зони, в межах якої він розташований.
Отже, для збереження ділянок парку, які все ще мають природний характер; і зберігають унікальне
для мегаполісу Києва біорізноманіття, необхідним є розширення території НПП «Голосіївський».
Важливість розширення території НПП «Голосіївський» врахована в проекті стратегії розвитку
Києва до 2025 року. Розроблений проект розширення, покликаний підвищити репрезентативність
екосистем парку, можливість їх самовідновлення та збільшити можливість рекреаційного
використання території НПП «Голосіївський», що вплине на збереження біорізноманіття.,
Значна кількість ділянок, які пропонуються приєднати до НПП «Голосіївський», знаходяться в
долині р.Дніпро і, отже, входять до Дніпровського екологічного коридору, який має
загальнодержавне значення. Крім того, Дніпровський коридор має велике міжнародне значення, в
першу чергу, як шлях міграції перелітних птахів (один з найбільших у Європі) та як частина
Всеєвропейської екологічної мережі.
Одним із важливих шляхів збереження біорізноманіття на природних територіях є організація
еколого-просвітницької діяльності. Національний природний парк «Голосіївський» покликаний
комплексно вирішувати проблеми збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, цінних
природних та історико-культурних комплексів і об'єктів, формування у людей екологічного
світогляду, створення умов для спілкування людини з природою. Згідно з Концепцією управління
екологічною освітою еколого-освітня діяльність заповідників і національних природних парків
здійснюється з метою забезпечення підтримки природно-заповідної справи широкими верствами населення,
як необхідної умови виконання ними своїх природоохоронних функцій, сприяння вирішенню регіональних
екологічних проблем, участі у формуванні екологічної свідомості та розвитку екологічної культури
населення. Дієвим компонентом екологічної освіти є постійні виступи з лекціями про вплив людини
на навколишнє середовище та екологічний стан України; про роль природно-заповідних територій у
збереженні та відновленні природи; значення рослин та тварин у нашому житті та важливість
збереження кожного їх виду. Ключовим завданням є формування сучасних уявлень про роль
природно-заповідних територій у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття як основи
стабільності біосфери, а також усвідомлення їх місця і ролі в системі сталого соціально-економічного
розвитку регіонів. Працівниками парку із гуртками екологічного спрямування та студентами вищих
учбових закладів, які проходять тут практику, у формі екскурсій проводяться навчальні та науководослідні роботи по вивченню рослинного та тваринного світу, дослідженню негативних чинників,
котрі негативно впливають на стан навколишнього середовища в даному регіоні. Освітня робота із
студентами і учнями проводиться шляхом організації дипломних, курсових робіт, наукових,
польових практик, літніх експедицій і таборів екологічного спрямування; навчання юних

197

натуралістів; організації екологічних гуртків, екскурсій, олімпіад, екологічних заходів. НПП
―Голосіївський‖ бере участь у семінарах екологічного спрямування методистів
навчальних міста, які проводить Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
[3].
Також проводяться екскурсії з метою вивчення історико-культурних пам‘яток. Екологічні стежки
у Національному природному парку «Голосіївський» надають унікальну можливість не тільки
здійснювати природоохоронну пропаганду, але й поєднуються з активним відпочинком в умовах
гармонійного духовного впливу мальовничих ландшафтів. Облаштовані екологічні стежки мають на
меті якнайповніше ознайомлювати відвідувачів парку з її ландшафтами, цінними природними та
культурними об‘єктами. Співробітниками парку розробляються нові маршрути з екскурсіями різної
тематики з урахуванням специфіки тієї чи іншої місцевості, де проходить стежка, проводяться
заняття та ігри екологічної тематики для різних вікових категорій, починаючи від дітей молодшого
шкільного віку і закінчуючи студентством. Сьогодні на території НПП «Голосіївський»
розробляється мережа стежок, яка б максимально повно охоплювала та репрезентувала усе
різноманіття природно-територіальних комплексів парку. При здійсненні еколого-освітньої та
рекреаційної діяльності особливо враховується вразливість природних комплексів та окремих його
компонентів, особливо рідкісних та зникаючих видів рослин, тварин, рослинних угруповань та типів
природних середовищ. Екологічне виховання з її величезними рекреаційними і пізнавальними
можливостями покликане сформувати суспільну свідомість щодо охорони та раціонального
використання природних багатств, донести до людей нагальність і важливість питань захисту
навколишнього середовища.
Основними завданнями екологічного виховання є постійно, систематично і цілеспрямовано
культивувати критерій рівноваги навколишнього природного середовища; гармонізувати відносини
між природою, суспільством і економікою; орієнтувати відвідувачів на збереження природи для
прийдешніх поколінь, формувати почуття особистої відповідальності за стан природи та її майбутнє,
стверджуючи в їх свідомості приналежність до неї як невід'ємної органічної частини.
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WAYS OF MAINTAINANCE OF BIODIVERSETY ARE IN NPP «GOLOSIIVSKIY»
O.I.PRIADKO, O.T.KRYZSHANOVSKA, O.L.ANDRIEVSKA, Z.L.BEREST
The ways of maintainance of biodiversety of NPP «Golosiivskiy» are examined. a rarity is characterized component
of flora and fauna which testifies to the scientific value of present in a park biodiversety. importance lights up ekologoelucidative to activity in the maintainance of biovariety.
Key word: biodiversety, maintainance, degree of vivchenosti, ecologo-elucidative activity.,
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Наводиться характеристика болотної рослинності на території НПП «Голосіївський». На основі
матеріалів авторів та літературних данних розроблена класифікаційна схема на домінантній основі, яка
доведена до рангу формацій. Показано, що болотна рослинність, незважаючи на її незначні площі,
характеризується різноманітним ценотичним складом і відбиває основні риси евтрофних (низинних) боліт
північної частини Лісостепу.
К л ю ч о в і с л о в а: болотна рослинність, евтрофні болота, збереження, класифікаційна схема, формація,
ценотичний склад, НПП «Голосіївський».

В рослинному покриві території НПП «Голосіївський» при загальному переважанні лісової
рослинності характерною та специфічною є болотна рослинність. В цілому в парку вона не займає
значних площ, але значно доповнює ценотичне різноманіття парку, відіграє важливу роль у
збереженні болотної рослинності і флори. Основні площі болотної рослинності знаходяться в заплаві
р. Віти, правої притоки р. Дніпро, що протікає в північно-західній частині Лісниківської ділянки і має
чисельні рукави та стариці, невеликі ділянки боліт формуються в глибоко врізаних водотоках
урочища Голосіївський ліс. Тут по днищах водотоків, найчастіше у бокових відгалуженнях,
відбувається заболочування. Окремі фрагменти болотної рослинності знаходимо в урочищі Теремки.
Характер утворення та ценотичний склад болотної рослинності на кожній із вказаних ділянок має
свою специфіку.
Відомостей про болота парку майже немає. Окремі фрагменти про болотну рослинність заказника
«Лісники», що нині входить в територію парку знаходимо в роботі Я.П.Дідуха та К.В.Чумак [2].
Серед боліт, що мають місце в парку, представлені евтрофні (низинні) болота. Із них найбільш
поширені відкриті осокові болота, характерними є високотравні болота з очеретом Phragmites
australis) та рогозом широколистим (Typha latifolia), менше р. вузьколистим (T.аngustifolia). Відмічені
серед них і низинні болота великолепешнякові. Серед лісових боліт на території парку зустрічаються
чорновільхові болота, є фрагменти чагарникових боліт.
Трав‘яні болота.
Серед трав‘яних боліт характерними в парку є ділянки осокових боліт, основні площі їх
зосереджені в заплаві р. Віта та у заболочених бокових рукавах та старицях, окремі ділянки осокових
боліт відмічені у водотоках урочища Голосіївський ліс. Серед осокових ценозів переважають
угруповання осоки гострої (Carex acuta) та о.гостровидної (C. acutiformis), характерними є
угруповання о. побережної (C.riparia). Останні найбільш поширені в „рукавах‖ р. Віта, де місцями
утворюють монодомінантні угруповання. Характерним є місцями наявність в таких ценозах
розрідженого ярусу очерету.
На найбільш обводнених ділянках заплави р. Віта розміщуються угруповання очеретово-осокових
боліт, які характеризуються двохярусним травостоєм. Перший високий ярус утворює очерет , другий
- переважно осока гостра. Доповнюють ценотичне різноманіття високотравних ценозів боліт в
південній частині угруповання очерету із співдомінуванням болотної папороті (Thelyptheris palustris)
та ценози рогозу широколистого і р. вузьколистого. Саме ці ценози розміщуються по берегам озера
Шапарня, яке в останні роки має тенденцію до заболочення.
Невеликі площі високотравних очеретових боліт відмічені в урочищі Голосіївський ліс. Одна з
таких ділянок знаходиться в боковому розширенні Дідорівського водотоку біля ставка Мітькіне. У
розширеному днищі бокового відрогу водотоку утворилось низинне високотравне болото, яке з
одного боку межує з дамбою з іншого – з чорновільшняком. Травостій утворює досить високий до
2,5 м очерет, проективне покриття якого досягає 80 % при загальному 100 %. Характерними ліанами,
що обплітають очерет є плетуха звичайна (Calystegia sepium) та адвентивний вид
північноамериканського походження ехіноцистис шипуватий (Echinocystis lobata). Зростає також
такий болотний вид як осот болотний (Sonchus palustris), який досягає висоти до 2 м. По краю таких
ценозів відмічений борщівник сибірський (Heracleum sibiricum), сідач коноплевий (Eupatorium
cannabinum), кропива дводомна (Urtica dioica) тощо.
Місцями в таких ценозах співдомінантом виступає рогіз широколистий, утворюючи очеретоворогозові угруповання. Характерним угрупованням евтрофних трав‘яних боліт є угруповання
лепешняку великого (Glyceria maxima). Такі угруповання відмічені в заплаві р. Віта місцями у
комплексі з ценозами очерету і тягнуться смугами 50-70 м шириною. Ценози лепешняку великого
добре виділяються в рослинному покриві, займають вирівняні та обводнені ділянки. Проективне
покриття домінанта в цих ценозах становить 70 %. З покриттям 1-2 % зростає в цих ценозах рогіз
широколистий. Характерними ліанами є плетуха звичайна, яка обплітає травостій, створюючи
покриття місцями до 5 %, значну домішку створює і паслін солодко-гіркий (Solanum dulcamara) до 1-
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2 %. Серед різнотрав‘я в цих ценозах зростають такі болотні види – чистець болотний (Stachis
palustris), шоломниця ковпаконосна (Scutellaria galericulata), вербозілля звичайне (Lysimachia
vulgaris) та деякі інші.
Угруповання лепешняку великого формуються також у чисельних «рукавах» р. Віта, що
розміщуються у залісненій прилеглій частині. Це неширокі (до 20 м) смуги, що заболочуються. В них
розріджено зростає вільха чорна (Alnus glutinosa), поодиноко відмічені такі чагарники як верба
попеляста (Salix cinerea), свидина кров‘яна (Swida sanquinea), калина звичайна (Viburnum opulus). В
трав‘яному покриві по днищу таких рукавів місцями домінує лепешняк великий. На сучасному етапі
таких ценозів характерними видами є живокіст лікарський (Symphytum officinale), калюжниця болотна
(Caltha palustris), підмаренник болотний (Galium palustre). Влітку такі відгалуження пересихають.
Чагарникові болота.
Чагарникові болота в цілому в Україні є досить поширеними [1]. З чагарників, що утворюють
чагарникові болота, на території України найбільш поширеними є різні види верб. На території парку
чагарникових боліт практично немає. Окремі фрагменти, де в чагарниковому ярусі переважає верба
попеляста (Salix cinerea), відмічені в заплаві р. Віти, по водотоках Голосіївського лісу. Для таких
ділянок характерним є розріджений ярус верби попелястої з поодинокими кущами верби
тритичинкової (Salix triandra), калини звичайної та свидини кров‘яної і добре виявленим трав‘яним
ярусом, в якому домінують осоки, місцями із співдомінуванням очерету.
Лісові болота.
Характерними, хоча і не займають значних площ, є чорновільхові болота в південній частині
парку та по водотоках урочища Голосіївський ліс.
В заплаві р. Віта та її приток чорновільхові болота займають екотонне положення між
чорновільховими лісами і трав‘яними болотами. Вони характеризуються добре виявленим
деревостаном із вільхи чорної, висота якої досягає 15-17 м. Спостерігається диференціація на
п‘єдестали, що утворюється біля стовбурів та обводнених знижень між ними. В літній період
обводнення значно зменшується і місцями ці зниження пересихають. В трав‘яному покриві цих
ценозів домінантом виступає осока загострена, в цих же умовах поодиноко зростають такі види як
лепешняк великий, рогіз широколистий. Серед болотного різнотрав‘я – півники болотні (Iris
pseudacorus), хвощ болотний (Equisetum palustre) та деякі інші. На п‘єдесталах відмічені поодиноко
такі види як вербозілля звичайне (Lysimachia vulgaris), плакун верболистий (Lythrum salicaria) тощо.
Відмічена характерна для чорновільхових боліт ліана паслін солодко-гіркий.
Інший характер мають чорновільхові болота, що утворились на деяких ділянках водотоків в масиві
Голосіївський ліс. В цілому в глибоковрізаних водотоках Голосіївського масиву (Горіховатський,
Дідорівський, Китаївський) характерними є чорновільшняки. Частина їх являє собою заболочені
чорновільхові ліси. На більш обводнених ділянках утворились чорновільхові болота. Одне із таких
боліт знаходиться на Дідорівському водотоці у верхів‘ях водотоку. Тут створення дамби біля
основного ставка Дідорівка сприяло застою води і утворенню болота. Це розширена частина
водотоку, характеризується значною обводненістю і досить глибоким (більше 1 м) торф‘яним шаром.
Деревостан утворює вільха чорна, місцями поростевого походження, зімкненістю 0.6, спостерігається
природне відмирання вільхи, є старі повалені стовбури. В розрідженому підліску зростає верба
попеляста. В трав‘яному покриві цієї ділянки добре виявлена диференціація на п‘єдестали і зниження
між ними.
На досить високих пристовбурних підвищеннях (п‘єдесталах) зростають папороті – щитник
шартрський (Dryoptheris cartusianorum), безщитник жіночий (Athyrium felix-femina). Ці види
папоротей зростають також на повалених стовбурах вільхи. На пристовбурних підвищеннях
відмічений і такий характерний для чорновільхових боліт чагарник як смородина чорна (Ribes nigra),
поодиноко відмічені такі види як свидина кров‘яна та горобина (Sorbus aucuparia).
В обводнених зниженнях основу травостою утворює очерет, проективне покриття якого досягає
20%, зростає розсіяно. Поодиноко відмічена їжача голівка пряма (Sparganium erectum). В цих ценозах
зростають такі болотні види осок як осока видовжена (Carex elongata) – вид притаманний саме
чорновільховим болотам. В Україні зустрічаються болота з її домінуванням. Відмічена також осока
загострена та окремі куртини утворює осока зближена (Carex appropinquata). Це єдине відоме
місцезростання цієї болотної осоки в парку.
В складі різноманітного різнотрав‘я відмічені види, що зростають в центральній більш обводненій
частині болота – вовконіг високий (Lycopus exsaltata), гадючник оголений (Filipendula ulmaria),
півники болотні, паслін солодко-гіркий та види, що зростають по більш сухішим боковим ділянкам
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болота сідач коноплевий (Eupatorium cannabinum), дудник лісовий (Angelica sylvestris). В нижньому
ярусі по краю болота характерним видом є мітлиця повзуча (Agrostis stolonifera), що місцями утворює
значний покрив. По краям болота зростають такі рудеральні види як кропива дводомна та золота
розга канадська (Solidago canadensis).
Невелика ділянка чорновільхового болота знаходиться по Дідорівському водотоці біля озера
Голубе. Тут відмічена асоціація Alnus glutinosa – Salix cinerea – Phragmites australis.
Фрагменти чорновільхових боліт з домінуванням в трав‘яному покриві осоки гостровидної
зустрічаються по Горіховатському водотоку. Серед характерних болотних видів тут відмічена
болотна папороть – Thelyptheris palustris.
Нами згідно класифікаційної схеми болотної рослинності, розробленої Є.М.Брадіс та
Г.Ф.Бачуриною [1], а також матеріалів авторів, розроблена класифікаційна схема на домінантній
основі, яка доведена до рангу формацій.
Класифікаційна схема болотної рослинності НПП „Голосіївський‖
ТИП РОСЛИННОСТІ – БОЛОТА
Клас формацій – Евтрофні болота
Група формацій – Лісові болота
Формація вільхова (болотна)
Група формацій – Чагарникові болота
Формація верби попелястої
Група формацій – трав’яні болота
Підгрупа – високотравні болота
Формація очеретяна
Формація рогозова
Формація великолепешнякова
Підгрупа – Осокові болота
Формація осоки гострої
Формація осоки гостровидної
Формація осоки прибережної
Таким чином, болотна рослинність, незважаючи на її незначні площі, характеризується
різноманітним ценотичним складом і відбиває основні риси евтрофних (низинних) боліт північної
частини Лісостепу. Такі угруповання, як чорновільшняки, зарості очерету за фітоценотичними
особливостями та складом едифікаторів є подібними в різних зонах. Вони однакові як на Поліссі, так
і в Лісостепу, але склад другорядних видів цих угруповань може значно відрізнятись. Саме така
специфіка і висвітлена в болотних ценозах парку.
Болотні екосистеми парку відіграють важливу роль в ландшафтній та ценотичній структурі,
зберігають флорокомплекси болотного типу рослинності. На лучно-болотних ділянках парку
зберігається ціла низка видів, притаманних лише таким умовам. Серед них види орхідних:
пальчатокорінник м‘ясочервоний (Dactylorhiza incarnata), п. Фукса (D.fuchsii), зозулинець болотний
(Orchis palustris), які занесені до Червоної книги України [3].
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A MAINTAINANCE OF BOG FITORIZNOMANITTYA IS IN NPP «GOLOSIIVSKIY» (M. KYIV)
O.I.PRIADKO, R.YA. ARAP
Description of bog vegetation is pointed on territory of NPP «Golosiivskiy». on the basis of materials of authors and
literary dannikh a classification chart on dominant basis, which is well-proven to the grade of structures, is developed.
it is rotined that a bog vegetation, without regard to its insignificant areas, is characterized various cenotichnim
composition and removes the basic lines of evtrofnikh (low-laying area) bogs of north part of forest-steppe.)
Keywords: bog vegetation, evtrofni bogs, maintainances, classification chart, structure, cenotichniy composition,
NPP «Golosiivskiy
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Державний природознавчий музей НАН України, м. Львів

ПОСТПІРОГЕННА СУКЦЕСІЯ МОХОВОГО ПОКРИВУ У ШАЦЬКОМУ
НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ
Досліджено перебіг постпірогенної сукцесії мохового покриву на згарищах соснових насаджень на прикладі
Шацького національного парку. Виділено геліофільну та сціофільну серії сукцесії та наведено схему зміни
серійних бріоугруповань.
Ключові слова: постпірогенна сукцесія, геліофільна та сціофільна серії, мохоподібні, бріоугруповання,
Шацький національний природний парк.

Шацький національний природний парк (ШНПП) загально площею 48977,0 га було створено у
1983 році з метою збереження, відтворення та раціонального використання унікальних природних
комплексів Шацького поозер'я. За схемою фізико-географічного районування територія парку
належить до області Волинського Полісся Поліської провінції Зони мішаних лісів південного заходу
Східно-Європейської рівнини. Панівним типом рослинності, що вкриває 50% території парку, є
лісова [5]. Переважають соснові ліси фітоценотичного класу Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939.
Одним із чинників антропогенних змін рослинного покриву ШНПП є лісові пожежі. Лише
протягом 2000-2010 рр. через людську необережність у парку від вогню постраждало 22,91 га лісу
[6]. Очевидно, що найбільш потерпає від вогню епігейний ярус рослинності. Так, навіть при слабких
за інтенсивністю низових пожежах моховий ярус вигоряє повністю. Загибель мохового покриву
негативно позначається на функціонуванні цілого фітоценозу, оскільки лісові бріобіонти виконують
ряд важливих функцій: накопичують органіку, приймають участь у фіксації азоту, стабілізують
температурний режим поверхневого шару ґрунту, індукують проростання насіння дерев та
підвищують життєвість їх проростків [10].
На жаль, проблеми динаміки антропогенних змін мохового покриву ШНПП дотепер залишались
поза увагою дослідників, хоча на території парку від часів його створення провадились детальні
екофлористічні дослідження [2-4]. За сучасними даними, бріофлора парку налічує 112 видів
мохоподібних [2], за екологічними преференціями є переважно епігейною, нейтрофільномезотрофною, геліосціофільною та мезофільною [3] з переважанням дернистих та килимкових
життєвих форм [4].
Метою нашої роботи було дослідити пірогенну динаміку мохового покриву на прикладі
різновікових «точкових» ушкоджень у лісонасадженнях сосни на прикладі Шацького національного
парку, які є зручною моделлю для досліджень загальних механізмів після пожежних сукцесій у
цілому.
Матеріали та методи досліджень Збір польового матеріалу проводився детально-маршрутним
методом влітку 2007-2009 рр. у насадженнях сосни звичайної Pinus silvestris L. на території Шацького
національного природного парку в межах зон регульованої та стаціонарної рекреації. Обстежували
згарища, діаметром 1,5-2 м, що утворились внаслідок спалювання відходів санітарних рубок у
лісонасадженнях. Для складання еколого-генетичного ряду за чотирма стадіями відновлення
мохового покриву [9] було обрано ділянки різного віку: 0-5, 5-10, 10-20 та 20-50 років. Для кожної
ділянки виконувались фітоценотичні описи та ідентифікація бріоугруповань (методом Браун-Бланке)
з допомогою продромусу мохової рослинності [7]. Назви таксонів мохоподібних подано за
«Чеклістом мохоподібних України» [1].
Результати та обговорення Моховий покрив на згарищах починає формуватися вже на
наступний рік після випалювання. Помічено, що освітлені та затінені ділянки колонізують різні види
бріобіонтів, відповідно до чого виділяємо дві серії постпірогенної сукцесії: геліофільну та сціофільну.
Сціофільна серія розпочинається із колонізації минулорічних згарищ типовими профільними
низькодернистими мохами – Ceratodon purpureus та Funaria hygrometrica, до яких згодом
долучаються інші піонерні види: Marchantia polymorpha, Bryum caespiticium та Barbula unguiculata,
які утворюють епігейну ксерофільну піонерну асоціацію Funarietum hygrometricae (Gams 1927) Engel
1949 (союз Funarion hygrometricae Hadac in Klika ex v. Hübschmann 1957 класу Barbuletea unguiculatae
Mohan 1978). На I стадії відновної сукцесії (0-5 р.) моховий покрив має вигляд окремих плям чи
майже суцільного, сильно розрідженого килиму із проективним вкриттям (ПВ) 25-50%. Вкриття
трав’яного ярусу за переважанням Erigeron canadensis не перевищує 1%.
На II стадії (5-10р.) в угруповання вселяється високодернистий мох Polytrichum juniperinum, що
поступово витісняє слабкоконкуретні піонерні види: першими елімінуються F. hygrometrica, M.
polymorpha та B. unguiculata, останніми – C. purpureus та B. caespiticium. Формується перехідне між
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союзами Funarion hygrometrica та Ceratodonto purpurei - Polytrichion piliferi (Waldheim 1944) Smarda
1947 пост-піонерне ксерофільне бріоугруповання Polytrichetum juniperini von Krusenstjerna 1945 (клас
Ceratodonto purpurei - Polytrichetea piliferi von Hübschmann 1967) у якому, окрім зазначених видів,
можуть траплятися Pohlia nutans та Leptobryum pyriforme. Проективне вкриття мохового ярусу
залишається на рівні 25-50%, трав’яного (за переважанням Melampyrum prаtense та Lembotropis
nigricans) – 1-5%.
На ділянках 10-20 річного віку (III стадія) з’являються перші бокоплідні мохи – Brachythecium
salebrosum, B. albicans, Brachytheciastrum velutinum, які поступово утворюють пухкий килим з ПВ до
50-75%. Формуюється лучна мезофільна бріоасоціація Brachythecietum salebroso - albicantis Gillet
1986 (союз Ceratodonto purpurei - Polytrichion piliferi). У трав‘яному ярусі (ПВ до 15%) переважають
ксерофільні осокові (Festuca sp.).
На термінальній, IV стадії сукцесії (30-50 років), ділянки згарищ під наметом підросту Pinus
silvestris, Betula pendula та B. pubescens (ПВ 15-25%, висота 0,25-1м) заселяють типово лісові види:
Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum scoparium, D. polysetum. Ці мохи є
характерними складовими ацидофільної бріоасоціацій Pleurozietum schreberi Wiśn. 1930. союзу
Pleurozion schreberi v. Krusentsjerna 1945 класу Hylocomietea splendentis Gillet 1986, приуроченої до
епігейного ярусу хвойних та мішаних лісів класу Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939.
Таким чином, зміна мохової рослинності на освітлених ділянках досліджуваних згарищ
відбувається за наступною схемою:
Funarietum hygrometricae (I) → Polytrichetum juniperini (II) → Brachythecietum salebrosoalbicantis (III) → Pleurozietum schreberi (IV).
Геліофільна серія розпочинається появою пірофільних низькодернистих Polytrichum piliferum та C.
purpureus, до яких часом долучаються Bryum argenteum та P. nutans. Формується піонерна
ксерофільна асоціація Polytrichetum piliferi Klika 1931 з ВП 25% (союз Ceratodonto purpurei Polytrichion piliferi). На I стадії сукцесії на освітленних ділянках судинні рослини відсутні.
На II стадії формуються геліо-ксерфільні, моновидові (часом із незначним домішками) постпіонерні високодернисті бріоугруповання союзу Ceratodonto purpurei - Polytrichion piliferi:
Racomitrietum canescentis (Loeske) Giacomini 1951 (із Racomitrium canescens), Syntrichietum ruralis
(Gams 1927) von Krusenstjerna 1945 (із Syntrichiа ruralis) чи Polytrichetum juniperini (із P. juniperinum),
які утворюють пухкий покрив до 50% ПВ. Трав‘яний покрив розвинений слабко (1-3%) та
представлений, головно, Equisetum arvense.
III стадія розпочинається з появи у складі мохового покриву килимкових бокоплідних видів:
Brachythecium albicans, B. campestre та Homalothecium lutescens, що є складовими лучної ксеромезофільної асоціації Brachythecietum albicantis Gaume 1931 (союз Ceratodonto purpurei - Polytrichion
piliferi). У трав‘яному ярусі (ПВ до 15%) переважає Chamaerion angustifolium.
Поступове відновлення на згарищах деревного ярусу з участю Pinus silvestris та незначною
домішкою листяних порід (Salix sp., Populus tremula тощо) спричинює заміщення лучних видів мохів
лісовими. В результаті цих перебудов формуються ацидофільні угруповання союзу Rhytidiadelphion
squarrosi (Waldheim 1944) Gillet 1986 сильвабореального класу Hylocomietea splendentis: Brachythecio
rutabuli-Rhytidiadelphetum squarrosi Gillet 1986 або Rhytidiadelphetum triquetro-squarrosi Gillet 1986 за
участі Rhytidiadelphus squarrosus, R. triquetrus, Calliergonella lindbergii, Hypnum jutlandicum,
Brachythecium rutabulum. На IV стадії сукцесії наземний моховий покрив поволі змикається,
досягаючи 75-85% ПВ.
Схематично зміни мохової рослинності на затінених ділянках досліджуваних згарищ можна
представити наступним чином:
Polytrichetum piliferi (I) → Syntrichietum ruralis // Polytrichetum juniperini // Racomitrietum
canescentis (II) → Brachythecietum albicantis (III) → Brachythecio rutabuli-Rhytidiadelphetum
squarrosi // Rhytidiadelphetum triquetro-squarrosi (IV).
Всього на досліджуваних ділянках згарищ було відмічено 28 видів мохоподібних, фітоценотично
розподілених між 10 асоціаціями 4 союзів 3 класів мохової рослинності.
В цілому, механізм перебігу відновних постпірогенних сукцесій мохового покриву на
досліджуваних ділянках відповідає моделі самосприяння (фацилітації) Конела-Слейтієра, яка
передбачає, що кожна існуюча на певній стадії група видів створює сприятливі умови для оселення
наступної, яка поступово витісняє попередню в результаті конкуренції за ресурси [8].
Висновки В ході постпірогенної сукцесії мохового покриву на згарищах Шацького національного
парку відбувається послідовна зміна бріоугруповань: від ксерофільних піонерних асоціацій через
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лучні мезофільні асоціації до ацидофільних лісових асоціацій сильвабореального класу Hylocomietea
splendentis Gillet 1986.
Моховий покрив термінальних стадій відновної сукцесії прямує до природних аналогів,
підпорядкованих класу Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. 1939, що свідчить про високу регенераційну
спроможність після пожежних екосистем парку щодо саморегенерації за зональним типом.
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POSTFIRE SUCCESSION OF MOSS COVER IN THE SHATSK NATIONAL NATURE PARK
M. RAGULINA
The dynamic of postfire successions of the moss cover on ashes in pine stands in Shatsk National Nature Park was
investigated. Heliophylous and sciophylous series of postfire succession were described. The schemes of serial
bryocommunities changes were pointed.
Key words: postfire succession, heliophylous and sciophylous series, Bryobionta, bryocommunity, Shatsk National
Nature Park.
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СЕЗОННІ ТА РІЧНІ ЗМІНИ В ПЛОДОНОШЕННІ МАКРОМІЦЕТІВ ПРИРОДНОГО
ЗАПОВІДНИКА «МИС МАРТЬЯН»
Представлені результати багаторічних спостережень за плодоношенням макроміцетів в ПЗ «Мис
Мартьян» (Південний берег Криму). В нормі існують дві «хвилі» – літня та осінньо-зимова. Відхилення
гідротермічного режиму від норми викликають значні коливання в чисельності і сезонній динаміці видів, які
створюють базидіоми. Встановлено, що при несприятливих гідротермічних умовах відбувається зміна
екологічного спектру видів на користь сапротрофів, життєвих форм – на користь видів з дрібними
базидіомами, видового спектру – на користь тривіальних видів.
Ключові слова: заповідник «Мис Мартьян», макроміцети, плодоношення, сезонні групи.

Спостереження за макроміцетами в природному заповіднику «Мис Мартьян» було розпочато в
1980 р. в рамках інвентаризації біоти. На попередньому етапі більше уваги приділялося вивченню
біорізноманіття, а з 1996 р. ведеться систематичний облік кількості видів щомісячно та в цілому за
рік і моніторинг видів з використанням методів стаціонарних та маршрутних обстежень. Безумовно,
такий, досить повний, облік можливий завдяки тому, що площа ПЗ «Мис Мартьян» невеличка, адже
заповідник є найменьщим в Україні: його загальна площа становить 240 га, а площа території – 120
га. За винятком площі крутих приморських схилів та прибережної смуги Чорного моря, територія, де
саме зростають макроміцети, ще меньша. Кількість врахованих видів не є абсолютною і при цих
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умовах, але вона достатньо репрезентативна. Дані щороку надаються до Літопису природи
заповідника.
На цей час в заповіднику зберігається маже третина всіх відомих для півострову видів
макроміцетів. Тут зареєстровано 300 видових та внутрішньовидових таксонів, які, відповідно до 9-го
видання «Ainsworth & Bisby‘s Dictionary of the Fungi» (2001), належать до 99 родів, 47 родин, 12
порядків класів Ascomycetes и Basidiomycetes (Саркина, 2010). Отже, макроскопічна складова
мікобіоти заповідника досить різноманітна. Водночас ми маємо нерівномірний розподіл особин за
видами, а видів – за надвидовими групами. Переважають представники порядків Agaricales (198
видів), Russulales (38), Boletales (27), Phallales (9), Polyporales і Pezizales (по 8); з інших шести
порядків виявлено по 1-4 види. Серед родин найбільш повно представлені Tricholomataceae (61),
Cortinariaceae (38), Russulaceae (37), Agaricaceae (23), Marasmiaceae (18), Boletaceae (17), Pluteaceae
(12), Coprinaceae (11), Lycoperdaceae (7), Polyporaceae (5). Інші 37 родин налічують по 1-4 види. Серед
родів повніше представлені Russula (29 видів), Cortinarius (21), Boletus (15), Mycena (14), Tricholoma
(13), Marasmius (10), Agaricus (9), Hygrophorus, Clitocybe і Lactarius (по 8), Coprinus (7), Inocybe (6),
Amanita і Lycoperdon (по 5 видів). Таким чином, систематичний склад макроміцетів заповідника в
цілому є типовим для лісової зони. Родів, які представлені одним видом, налічується 50. Це може
бути як показником ще недостатньо повно виявленого видового спектру, так і наслідком того, що
мікобіота, яку ми аналізуємо, завдяки розташуванню заповідника знаходиться в суміжному
положенні – а саме на північній межі середземноморської флористичної області. Синглетонів – видів,
які представлені єдиним зразком, – налічується 13.
За термінами утворення плодових тіл макроміцети заповідника можна поділити на весняно-літні,
літні, літньо-осінні, осінні, осінньо-зимові і полісезонні (Саркина, 2004). Переважають види з
утворенням плодових тіл восени, осінньо-зимові за чисельністю займають друге місце, літньо-осінні
– третє, літні – четверте, інші групи за чисельністю невеликі. Необхідно відзначити, що терміни
утворення плодових тіл не є строго фіксованими. Сезонні групи виділені на основі аналізу
багаторічних спостережень і відображають тенденцію того або іншого виду утворювати плодові тіла
в певну пору року.
У роки зі сприятливими для плодоношення макроміцетів погодними умовам на території
заповідника спостерігаються два максимуми плодоношення: літній та осінньо-зимовий. Літній
частіше припадає на другу половину червня – першу половину липня, іноді – на серпень і триває в
середньому два тижні. Осінньо-зимовий максимум триваліший – від одного до двох (і більш) місяців,
може складатися з кількох «хвиль» різної тривалості і інтенсивності зі зміною домінантів. Основним
фактором, що обмежує утворення плодових тіл на території заповідника, є кількість опадів. За період,
що розглядається (16 років), найбільше різноманіття видів спостерігалося в 11 роках: 9 разів було
зафіксовано 50 і більше видів, двічі – понад 100 видів. В інші роки кількість видів була значно
нижчою. Розподіл видів за періодами та місяцями року представлений в таблиці 1.
Теплі періоди в цілому були різноманітнішими, ніж холодні: таке співвідношення видів ми
спостерігали в 11 роках з 16. До цього треба додати, що в більшості випадків основна кількість видів
припадає на осінь, що відповідає тезі про перевагу в заповіднику осінніх видів над іншими сезонними
групами (Саркина, 2004). Разом з тим, в роки з достатньою кількістю опадів в літні місяці ми
спостерігали досить багатий видовий спектр літніх видів. Це відбувалося в 2004, 2006 и 2010 рр., а за
попередніми даними, які не відображені в таблиці, добре виражені літні плодоношення були
зафіксовані також у 1980, 1983, 1987, 1991 і 1992 рр. – тобто такі роки трапляються приблизно тричі
на десятиріччя.
Незважаючи на те, що холодні періоди частіше поступаються різноманіттям теплим, в окремі роки
кількість видів у холодному періоді буває доволі значною: таких років за відповідний період було 4.
Наявність досить значної кількості видів зі стійким утворенням полових тіл в холодний період року
(переважно в пізньо-осінній і осінньо-зимовий, частково – в осінньо-зимово-весняний) відображає
належність території заповідника до зони Кримського субсередземномор'я (Саркина, 2004). Більшість
видів зазвичай реєструвалась в грудні, за винятком 2010 р., коли в січні кількість видів була
найбільшою за всі роки спостережень. Також доволі різноманітним був видовий склад макроміцетів у
січні 2010 і 2005-2006 рр.
Минулий 2011 рік заслуговує на те, щоб розглянути його окремо. Загальна кількість видів була
дуже низькою, але за період, що аналізується, мінімальні показники видового різноманіття
спостерігалися 4 рази. Особливістю 2011 року насамперед була відсутність як літнього, так і
осіннього плодоношення, а також, поряд з цим, достатньо добре виражене зимове утворення
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плодових тіл (майже половина від зареєстрованих за рік видів), до того ж воно тривало до середини
лютого. Отже, така аномальна сезонна динаміка спостерігалася вперше.
Викладений матеріал дозволяє зробити деякі узагальнення. Відхилення гідротермічного режиму
від норми, насамперед тривалі посухи, викликають значні коливання в чисельності і сезонній
динаміці видів. На наш погляд, за останнє десятиріччя спостерігається тенденція до збільшення
тривалості періодів без літнього плодоношення (або із слабкою його вираженістю) і до збільшення
кількості видів, які утворюють плодові тіла впродовж холодного періоду, а саме в грудні та січні.
Накопичені дані також є підставою для деяких висновків загального характеру. Незважаючи на те,
що загальна кількість відомих для заповідника видів сягає 300, не було жодного року з навіть
близькою цифрою зареєстрованих видів. Спостерігається значна «ротація» видів по роках, тобто за
характером плодоношення багато макроміцетів ПЗ «Мис Мартьян», вочевидь, треба віднести до
метеорних: 97 видів (більш третини від загальної кількості) були зареєстровані один раз, в
плодоношенні цілої низки видів яскраво виражена періодичність утворення плодових тіл.
Встановлено, що при несприятливих гідротермічних умовах відбувається зміна екологічного
спектру видів на користь сапротрофів, життєвих форм – на користь видів з дрібними базидіомами,
видового спектру – на користь тривіальних видів.
Безумовно, що наведені дані потребують підкріплення показниками гідротермічного режиму. Такі
показники також містяться в щорічному Літопису природи заповідника, і в подальшому ми плануємо
зробити аналіз сезонних та річних змін в плодоношенні макроміцетів з їх залученням.
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THE SEASONAL AND YEARS CHANGES IN OF MACROMYCETES' FRUITING IN NATURERESERVE “CAPE MARTYAN”.
I.S. SARKINA
The results of long-term investigation of macromycetes' fruiting in nature-reserve "Cape Martyan" (South
Coast of the Crimea) have been given. Normally there are two "waves" of fruiting – summer and autumn-winter. The
deviations of hydrothermal regime from the normal cause the considerable variations in quantity and seasonal
dynamics of species. It is determined that the changes of ecological spectrum of species for saprotrophs, life forms for
species with small basidioms, species spectrum for trivial species take place under unfavourable hydrothermal
conditions.
Key words: nature-reserve "Cape Martyan", macromycetes, fruiting, seasonal groups.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ CARLINA ONOPORDIFOLIA
BESS. НА ГОРІ БІЛА ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
Актуальною проблемою сучасної екології є пошук ефективних шляхів та методів відтворення рослинних
ресурсів. У роботі наведено результати досліджень поширення та загального стану популяцій Carlina
onopordifolia Bess. на горі Біла. Здійснено аналіз основних популяційних параметрів, проведено оцінювання
життєздатності малих ізольованих популяцій.
Ключові слова: ценопопуляція, популяція, вікова структура, Сarlina onopordifolia Вess., гора Біла, ювенільні,
імматурні, вегетативні, генеративні особини.

Актуальною проблемою сучасної екології є пошук ефективних шляхів та методів відтворення
рослинних ресурсів. У цьому контексті особливого значення набуває комплексна оцінка стану
природних популяцій рідкісних та зникаючих видів росли та визначення типу їх життєвої стратегії з
метою розробки науково обґрунтованих підходів щодо їх збереження та охорони. Саме такого
підходу потребують дослідження популяцій C. onopordifolia.
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C. onopordifolia – рідкісний, південно-малопольсько-подільський ендемік в ізольованих
локалітетах (Червона книга України, 2009), третинний релікт (Заверуха, 1981), занесений до Червоної
книги україни, Червоної книги Польщі (Polska Czerwona Ksiega roslin, 1993), Червона книга
колишнього СРСР (Красная книга СССР, 1984), до списків Бернської конвенції (Вініченко, 2006), та
до Червоного списку МСОП (Собко, 2005).
На сьогодні відомості щодо хорології, біологічних і екологічних особливостей, стану та структури
популяцій виду є фрагментарними.
Метою нашої роботи було проведення комплексних популяційних досліджень C. onopordifolia.
Матеріали та методи досліджень. Перед проведенням польових досліджень були опрацьовані
літературні та гербарні матеріали Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (KW),
Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка (KWHA), Київського Національного університету
ім. Т. Г. Шевченка (KWS), Львівського Національного університету ім. І. Я. Франка (LW),
Львівського природничого музею НАН України (LWS), Інституту екології Карпат (LWE).

Дослідження здійснювали за загальноприйнятими методиками (Малиновський, 1986; Работнов,
1975), отримані результати опрацьовувалися статистично на ПК з використанням програм Microsoft
Office World та Microsoft Office Excel, 2003, 2007.
Результати та їх обговорення. У липні 2011 року нами було проведено дослідження 6 популяцій C.
onopordifolia на горі Біла Золочівського району Львівської області.
Гора Біла, або як її ще називають Підлиська, розміщена на території Державного лісового фонду
Білокамінського лісництва в Золочівському районі Львівської області. Площа гори – 146,5 га (рис. 1).
У виявлених ценопопуляціях C. оnopordifolia проведено вивчення вікової і середньої щільності.
Популяції C. оnopordifolia займають невелику площу (50-150 м), багато чисельні (понад 300 особин) і
зростають поодиноко і невеликими групами по 5-20 особин на м². За віковою структурою у C.
оnopordifolia переважають молоді вегетативні (j, im, v, g) (табл.1., рис. 2).
Вікова структура ценопопуляцій Сarlina onopordifolia Вess.на горі Біла
Номер
ділянки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Всього

Площа
ділянки,
м²
24
18
12
24
10
24
112

j
особин
28
3
3
14
16
13
77

%
26,1
42,9
27,3
16,5
25,8
76,4
26,7

Спектри онтогенетичних станів
im
v
особин
%
особин
%
47
44,0
30
28,0
3
42,9
1
14,2
8
72,7
0
0
29
34,1
34
40,0
33
53,2
13
21,0
3
17,7
1
5,9
123
42,6
79
27,3
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Всього
g
особин
2
0
0
8
0
0
10

%
1,9
0
0
9,4
0
0
3,4

107
7
11
85
62
17
289

C. оnopordifolia входить до складу формацій Carlineta onopordifoliae, Cariceta humilis, Festuceta
valesiacaе, Anthericeta ramosum. Перша формація займає верхні і середні ділянки схилів гори.
Проективне покриття трав‘яного покриву становить 100 %. Окрім домінанта Carlina onopordifolia (40
%) в рослинному покриві значну участь беруть Bromopsis inermis (30 %), Melica nutans (25 %). Вони
утворюють асоціації Carlina onopordifolia + Bromopsis inermis, Carlina onopordifolia + Melica nutans.
До складу травостану цих асоціацій входять також Agrimonia eupatoria L., Centaurea rhenana Boreau,
Carlina vulgaris L., Campanula bononiensis L., Gypsophylla fastigiata L., Scabiosa ochroleuca L., Salvia
verticillata L., Linum flavum L., Teucrium chamaedrys L., Primula veris L., Ranunculus auricomus L.,
проективне покриття яких менше 1 %.
Формація Cariceta humilis займає середні схили гори, крутизна яких 20°. Проективне покриття
трав‘яного покриву 100 %. Окрім домінанта Carex humilis (40-50 %), в складі травостану значну
участь беруть Inula ensifolia (30 %), Carlina onopordifolia (30 %). Вони утворюють асоціації Carex
humilis + Inula ensifolia, Carex humilis + Carlina onopordifolia. До складу цих асоціацій входять також
Allium montanum F. W. Schmidt, Anthericum ramosum L., Anthyllis macrocephala Wend., Campanula
bononiensis L., Carlina vulgaris L., Centaurea rhenana Boreau, Gypsophylla fastigiata L., Jurinea calcarea
Klok., Linum flavum L., Melica nutans L., Salvia verticillata L., Scabiosa ochroleuca L., Stachys recta L.,
Teucrium chamaedrys L.
Формація Festuceta valesiacaе займає підніжжя гори. Проективне покриття трав‘яного покриву 90
%. Проективне покриття домінанта Festuca valesiaca (30 %). Співдомінантами є Inula ensifolia. До
складу асоціації Festuca valesiaca + Inula ensifolia також входять Agrimonia eupatoria L., Anthericum
ramosum L., Astragalus onobrychis L., Carlina onopordifolia, Dianthus carthusianorum L., Filipendula
vulgaris Moench, Gypsophylla fastigiata L., Jurinea calcarea Klok., Linum flavum L., Melampyrum
cristatum L., Origanum vulgare L., Scorzonera purpurea L., Teucrium montanum L., Thalictrum minus L.,
Vincetoxicum hirundinaria Medik., проективне покриття яких менше 1 %.
Формація Anthericeta ramosum займає підніжжя даної території. Проективне покриття травостану
95 %. Окрім домінанта Anthericum ramosum (40 %), в складі травостану значну участь бере Inula
ensifolia (25 %), яка утворює асоціацію Anthericum ramosum + Inula ensifolia. До складу асоціації
також входять Anthyllis macrocephala Wend., Astragalus onobrychis L., Campanula bononiensis L.,
Carlina onopordifolia, Centaurea jacea L., Daphne cneorum L., Echium vulgare L., Euphorbia stricta L.,
Galium campanulatum Vill., Galium verum L., Salvia verticillata L., Scabiosa ochroleuca L., Teucrium
chamaedrys L., Thalictrum minus L., Vincetoxicum hirundinaria Medik., проективне покриття яких
менше 1 %.
Результати вивчення вікової структури та середньої щільності популяцій C. onopordifolia на г.
Біла показують, що всі досліджені ценопопуляції є толерантними та стійкими, кількість ювенільних
та імматурних особин значно більша за кількість інших вікових груп. Однак, спостерігається
зменшення відсотку генеративних особин, це залежить від показника загального проективного
покриття трав‘янистого покриву. Так, чим більше проективне покриття, тим менше особин у стані
проростків виживає і, відповідно, переходить до наступної вікової групи. Антропогенний фактор
незавжди має виключно негативний вплив на стан ценопопуляцій C. оnopordifolia . Наприклад,
помірне випасання худоби значно знижує показники трав‘янистого покриву, що позитивно впливає
на значення середньої щільності особин виду в ценопопуляціях, але щорічне випалювання степових
схилів призводить до загибелі значної кількості предгенеративних особин і насіння виду.
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Таким чином, необхідно постійно проводити моніторинг за станом популяцій C. оnopordifolia на
горі Біла.
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CURRENT STATUS AND STRUCTURE CENOPOPULATIONS CARLINA ONOPORDIFOLIA BESS.NA
MOUNT WHITE ZOLOCHIV DISTRICT
I. O. SKOROPLAS, S. O. VIHORCHYK, O. I. SKAKALSKA
Actual problems of modern ecology is the search for effective ways and methods of reproduction of plant resources.
The paper presents the results of research and dissemination of general populations of Carlina onopordifolia Bess. at
Mount White. The analysis of basic population parameters, conducted evaluating the viability of small isolated
populations.
Key words: populations, population, age structure, Sarlina onopordifolia Vess., Mount White, juvenile, immaturni,
vegetative, and generative individuals.

УДК 597.6/598.1+502.13
О.М. СЛОБОДЯН
Природний заповідник "Горгани"

РАРИТЕТНИЙ КОМПОНЕНТ ГЕРПЕТОФАУНИ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА
"ГОРГАНИ"
У статті наводиться інформація про поширення раритетних видів герпетофауни у природному
заповіднику "Горгани". Зокрема 8 видів - занесені до "Червоної книги України" та охороняються Бернською
конвенцією, а до Міжнародного червоного списку – 7 видів. Найбільш чисельним видом на території
заповідника є Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880).
Ключові слова: герпетофауна, раритетні види, природний заповідник "Горгани", чисельність.

Територія природного заповідника "Горгани" площею 5344,2 га представлена бореальнотайговими та гірськими видами хребетних.
В межах території наявні три кліматичні зони і п'ять вертикальних ступенів пралісової, реліктової
і ендемічної рослинності, біотопів і популяцій тваринного світу.
На території ПЗ "Горгани" охороняється 8 рідкісних видів герпетофауни [1], що занесені в списки,
які чинні для України: Червона книга України – 5 видів, Бернська конвенція – 8 видів, Міжнародний
червоний список – 7 видів (табл.1).
Таблиця.1Раритетні види герпетофауни природного заповідника "Горгани"
Таксони

Lissotriton montandoni
(Boulenger, 1880)
Mesotriton alpestris
( Laurenti, 1768)
Triturus cristatus
( Laurenti, 1768)
Salamandra salamandra
(Linnaeus, 1758)

Червона
Бернська
книга України
конвенція
Class Amphibia
Order Caudata
Family Salamandridae
+
+
+

+
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ЧК
МСОП

+

+

+

+

+

+

+

Bombina variegate Linnaeus,
1758

Order Anura
Family Discoglossidae
+

+

+

+

+

Family Hylidae
Hyla arborea Linnaeus, 1758

Coronella austriaca (Laur,
1768)

Class Reptilia
Order Squamata
Family Colubridae
+

+

Family Lacertidae
Lacerta agilis (Linnaeus,
1758)

+

+

Загалом фауна земноводних заповідника нараховує дев‘ять видів, які поширені у всіх рослинних
поясах. Ряд хвостатих представлений п‘ятьма видами, які відносяться до родини саламандрових.
Серед них саламандра плямиста, звичайний, карпатський, гребінчастий, та альпійський тритони.
Чотири види належать до ряду безхвостих, такі як кумка жовточерева, ропуха звичайна, квакша
звичайна, жаба трав'яна.
Фауна плазунів нараховує шість видів. До родини веретільницевих належить один вид веретільниця ламка. З родина ящіркових поширені два види: ящірки прудка та живородна. Родина
вужевих представлена двома видами: вужем звичайним та мідянкою. Родина гадюкових представлена
одним видом - гадюка звичайна.
Рідкісні види заповідника вивчалися маршрутним обліком в межах висот від 600 до 1490 м н. р. м.,
в різних біотопах, незалежно від кліматичних умов та в денний і вечірній час по всій території.
Кількісний і якісний обліки проводилися на постійних і тимчасових водотоках в період
розмноження шляхом підрахунку кількості особин.
За результатами досліджень виявлено, що Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880) трапляється
поблизу канав, струмків. В сезон розмноження займає різноманітні типи водойм – проточні та
напівпроточні, для місць нересту використовує дорожні канави.
Тритон карпатський виявлений на маршрутах та науково-пізнавальних стежках: "Над Глодищем",
"Еволюційний ряд фітоценозів", "Джурджі", "Над Черником", "Над Нивкою"(рис.1.а). Середня
чисельність у сезон розмноження коливається від 15 до 48 особин на 100 м.
Mesotriton alpestris ( Laurenti, 1768) трапляється в лісових масивах та зволожених гірсько-лучних масивах на
висотах 600 - 1200 м н. р. м., поблизу річок, струмків, зволожених місць, під камінням, пнями, поваленими деревами,
лісовою підстилкою. Трапляється на маршрутах та науково-пізнавальних стежках: "Джурджі", "Над

Черником", "Над Нивкою" (рис.1.в). Середня чисельність у сезон розмноження коливається від 5 до
23 особин.

Salamandra salamandra Linnaeus, 1758 населяє переважно береги лісових потоків і річок, вологі тінисті
листяні або мішані, рідше хвойні ліси, долини гірських річок, скелясті та кам'янисті схили, вкриті папороттю, мохом,
листяною підстилкою. Зустрічається саламандра також і на полонинах, хоча значно рідше, ніж у лісах. Трапляється на
маршрутах та науково-пізнавальних стежках: "Над Озером", "Над Глодищем", "Еволюційний ряд
фітоценозів", "Джурджі", "Над Черником", "Над Нивкою" (рис.1.б). Чисельність особин сягає 3-5
особин на 100 м маршруту.
Bombina variegata Linnaeus, 1758 весь активний період проводить у водоймах. Трапляється на
маршрутах та науково-пізнавальних стежках: "Над Озером", "Над Глодищем", "Еволюційний ряд
фітоценозів", "Джурджі", "Над Нивкою" (рис.1.г). Чисельність особин коливається від 3 до 8 на 100
м.
Coronella austriaca Laurenti, 1768 трапляється на сонячних галявинах та узліссях листяних і мішаних лісів з
добре розвиненим трав'яним покривом, у чагарниках.
Трапляється на маршрутах та науково-пізнавальних

стежках: "Над Глодищем", "Еволюційний ряд
фітоценозів", "Над Черником" (рис.1). Чисельність особин сягає 3-5 особин на 100 м маршруту.
Чисельність особин сягає 1-2 особини на 100 м маршруту.
На основі проведених досліджень можна зробити висновки, що на території заповідника
найчисельнішим видом раритетної компоненти герпетофауни є Lissotriton montandoni (Boulenger,
1880). У порівнянні з ним середня чисельність особин Mesotriton alpestris ( Laurenti, 1768),

210

Salamandra salamandra Linnaeus, 1758 Bombina variegata Linnaeus, 1758 та Coronella
austriaca Laurenti, 1768 є у два-три рази нижчою.
а) б)

в) г)

Рис.
1.
Поширення на території ПЗ «Горгани» раритетної
компоненти герпетофауни (а- Lissitriton montandoni, б - Salamandra salamandra, в - Mesotriton alpestris, г Bombina variegata).

Отже, для всіх видів герпетофауни важливим фактором для розмноження та відтворення є
водойми, луки, пасовища, узлісся та чагарники. Тому, саме ці біотопи потребують особливих заходів
збереження та охорони для стабільного існування даних видів.
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RARE COMPONENT OF HERPETOFAUNA OF GORGANY NATURE RESERVE
O.M. SLOBODIAN
This article provides data about distribution of red-listed rare species of herpetofauna within the Gorgany Nature
reserve. The ones protected by the Bern Convention (8 species), International Red Lists (IUCN) (7 species) and Red
book of Ukraine (8 species). The most numerous species in the reserve is Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880).
Key words: herpetofauna, rare species, Gorgany Nature Reserve, number.

УДК 630.27
В.А. СОЛОМАХА, Т.Д. СОЛОМАХА , Д.М. ЯКУШЕНКО
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

211

University of Zielona Góra, Department of Biological Sciences

ОСОБЛИВОСТІ СИНАНТРОПІЗАЦІЇ ФЛОРИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКУ „ГУЦУЛЬЩИНА”
Синантропна флора національного природного парку „Гуцульщина‖ налічує 214 видів судинних рослин
(24,4%), з них апофітів – 130, адвентивних – 84 види. Серед адвентивних видів 34 належать до кенофітів, а
50 – до археофітів. Практично однаково у флорі НПП представлені евапофіти та геміапофіти (48 і 46 видів
відповідно), решта – випадкові апофіти (36 видів).
Ключові слова: національний природний парк „Гуцульщина‖, синантропізація флори

Негативний вплив неаборигенних видів на природну флору України набув значних розмірів і
привернув увагу широкого кола ботаніків. Цей інтерес викликаний тим, що адвентивні рослини
завдають непоправної шкоди рослинному покриву: прямо чи опосередковано загрожують існуванню
видів природної флори, викликають незворотні зміни ценотичної структури угруповань, а їх
негативна дія підсилюється з кожним роком. Отже, контроль над їх розповсюдженням слід
розглядати як один із пріоритетних напрямків природоохоронної діяльності на заповідних
територіях.
Оскільки гірські регіони України зазнавали менш інтенсивного антропогенного впливу, в них
створюються сприятливіші умови для збереження біологічної різноманітності. На даний час
проблема фітоінвазій набуває глобальних масштабів. В Україні, зокрема, адвентивні рослини
складають 16% від загальної кількості видів. Проте процеси синантропізації флор у різних
регіонах країни відбуваються з різною інтенсивністю [2, 7, 10]. Найбільше негативний вплив
інвазійних видів на біорізноманітність проявляється в регіонах з дуже фрагментованим
природним рослинним покривом. Відповідно до складної конфігурації території НПП
„Гуцульщина‖ і специфічного розміщення його ділянок в різних рослинно -кліматичних
висотних поясах з відмінними фізико-географічними умовами (від рівнинного передгір‘я до
фрагментів субальпійських ландшафтів) та різним ступенем антропогенного навантаження і
господарського освоєння земель, процеси синантропізації флори НПП „Гуцульщина‖ мають
різний перебіг у різних його частинах. Особливо інтенсивного характеру набувають вони в околицях
населених пунктів передгірської частини, в середньогір‘ї загалом є менш вираженими. Такі види, як
Acer negundo L., Conyza canadensis (L.) Crong., Bromus commutatus Schrader тощо, трапляються на
території НПП спорадично, лише місцями проникаючи в природні екотопи. Проте останніми роками
по узбіччях доріг та на полях широко поширюється агресивний інтродуцент Heracleum
montegazzianum Sommier et Levier. Ступінь синантропізації, насамперед адвентизації, флори НПП
„Гуцульщина‖ є показником потенційної загрози видам, що визначають флористичну своєрідність
цієї території.
В останні роки питанню синантропізації флори різних природно-заповідних територій
приділяється значна увага: з‘явилися огляди, статті, розділи в монографіях, дисертаціях тощо. Проте
зведених даних про вплив синантропних і, зокрема, адвентивних, видів на рослинний покрив
заповідників, національних природних парків та інших охоронних об‘єктів України поки що
недостатньо. Відомо, що рівень синантропізації флори заповідних територій в значній мірі залежить
від кількісного складу адвентивних видів у ній. Наприклад, у Шацькому НПП частка адвентивних
видів складає 6,1 % від загальної кількості видів, у Азово-Сиваському – 16 %, у ДеснянськоСтарогутському – 16,8 %, у Сколівських Бескидах – 7,1%; у природних заповідниках Луганському –
3,8 %, Поліському – 15,2 %; у Дунайському біосферному заповіднику – 19,0 % [1, 3, 5, 6, 9, 11, 13].
Дослідження, проведені у НПП „Гуцульщина‖, показали, що частка адвентивних видів тут складає
9,6 %. Отже, рівень синантропізації флори даного національного природного парку не є найвищим
серед інших заповідних об‘єктів України.
―Засмічення‖ флори адвентивними видами відбувається завдяки тому, що вони концентруються і
розповсюджуються в окремих антропогенних екотопах, а потім поширюються у природні та
напівприродні. Основними осередками поширення синантропних та адвентивних видів на абсолютно
заповідних територіях є ділянки поблизу будівель, транспортні магістралі, стежки, городи,
господарські подвір‘я тощо. Найактивніше такі види поширюються долинами річок та вздовж доріг.
Однак переважна більшість з них зростає на антропогенних екотопах і тільки незначна кількість
вдало вселяється у природні фітоценози.
Методика досліджень
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Дослідження рослинного покриву НПП „Гуцульщина‖ проводилося у 2006-2008 рр. За
результатами опрацювання гербарних зборів та геоботанічних описів, виконаних у ході цих
польових досліджень, було проаналізовано синантропну фракцію флори даного об‘єкту.
Класифікація синантропних елементів проводилася за J. Kornaś [8, 14] з врахуванням доповнень В.В.
Протопопової [12]. Приналежність видів рослин до груп археофітів та кенофітів визначено за В.В.
Протопоповою [12]; висока інвазійна спроможність – за Richardson et al. [15].
Результати дослідження
За даними Л.М. Держипільського та ін. (2011), флора судинних рослин НПП „Гуцульщина‖
нараховує 878 видів [4]. Синантропний елемент дослідженої флори представлений 214 видами
(24,37 %), з них 130 є апофітами та 84 – адвентивними видами. Серед останніх 34 види складають
кенофіти та 50 – археофіти. За ступенем синантропізації переважають евапофіти (48 видів),
геміапофіти складають 46, решту становлять випадкові апофіти – 36 видів (табл. ).
Склад синантропної фракції флори НПП „Гуцульщина”
Синантропний елемент
Випадкові апофізи
Геміапофіти
Евапофіти
Археофіти
Кенофіти
Всього

Кількість видів, шт.
36
46
48
50
34
214

%
16,8
21,5
22,4
23,4
15,9
100

Найбільшу загрозу для біорізноманітності НПП „Гуцульщина‖ мають адвентивні види з
найвищим ступенем натуралізації, які проникають у природні чи напівприродні екотопи і починають
відігравати в них роль едифікаторів та частково змінювати стан середовища, а саме рівень
освітлення, багатства ґрунту, режим зволоженості та вологості повітря тощо.
Аналіз розподілу адвентивних видів за походженням показав, що серед них переважають
середземноморські (23 види), 10 видами представлені північноамериканський, 9 –
середземноморсько-ірано-туранський, 6 – ірано-туранський типи ареалів, що відповідає загальним
закономірностям синантропізації флори України. Менша кількість видів адвентивних рослин
походять з Європи та Азії, відповідно, по три види мають європейський, азіатський,
передньоазіатський, середньоєвропейський, південноєвропейський та не встановлений ареал, по два
– центральноазіатський, південно-східно-азіатський, кавказький та південноамериканський, по
одному - малоазіатський, західно-середземноморський та південноєвропейський. З часом вплив
різних центрів занесення змінювався. Якщо серед археофітів середземноморські види становлять
61,56%, серед кенофітів їх лише 23,2%, проте в них значно зростає кількість американських видів
33,5%.
За ступенем натуралізації у флорі НПП „Гуцульщина‖ найбільшу частку складають епекофіти
(61 вид). З 50 видів, віднесених до археофітів, епекофіти становлять 47 видів, два види є
геміепекофітами і один – агріофітом. У складі кенофітів (34 видів) найбільшою кількістю видів
представлені епекофіти та агріофіти рослин (14 та 11 видів відповідно). Значно менше представлені
ергазіофіти та ефемерофіти – 7 і 2 види відповідно.
У складі адвентивної фракції флори національного природного парку серед археофітів
переважають однорічники (34 види), багаторічні рослини налічують 16 видів. Серед кенофітів
спостерігається зворотня тенденція – переважають багаторічники (20 видів), а однорічники
представлені 14 видами.
В адвентивній фракції флори національного природного парку переважать види з широким
ареалом, а саме з голарктичним (18) і палеоарктичним (7 видів), а також космополіти та
гемікосмополіти, представлені 24 видами. Більшість синантропних видів флори НПП „Гуцульщина‖
мають суцільну та дифузну просторову структуру ареалу. Однак, серед археофітів переважають види
із суцільною просторовою структурою, а серед кенофітів більшість видів мають дифузну структуру
ареалу.
З групи адвентивних видів, які на території України вважаються високоекспансивними [12], в
НПП „Гуцульщина‖ виявлені Acer negundo L., Impatiens parviflora DC., Galinsoga parviflora Cav., G.
urticifolia (Kunth) Benth., Conyza canadensis (L.) Crong. тощо.
Acer negundo на дослідженій території спорадично трапляється у порушених лісових
насадженнях, на узліссях та узбіччях доріг. Дуже швидко розселюється на нові території.
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Impatiens parviflora проникає в лісові угруповання різного складу, найчастіше – в насадження з
переважанням бука (союз Symphyto cordati-Fagion (Vida 1963) Tauber 1982), дуба та граба (союз
Carpinion betuli Issler 1931), а також у розріджені внаслідок розвитку кореневих гнилей похідні
ялинових фітоценозів.
Культивований вид I. grandulifera Royle в останній час почав спонтанно поширюватися в
природні екотопи. На дослідженій території вид спорадично трапляється на смітниках та по узбіччях
доріг. Високою є ймовірність його швидкого проникнення в напіврудеральні угруповання
нітрифікованих узлісь класу Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969, які можуть стати резервуаром
для інвазії в угруповання союзів Alnion incanae Pawłowski et al. 1928 і Salicion albae Tx. ex Moor 1958,
що формуються вздовж потоків.
Galinsoga parviflora та G. urticifolia найчастіше трапляються у сегетальних угрупованнях (клас
Stellarietea mediae Tx. et al. ex von Rochow 1951) та у рудералізованих місцезростаннях (класи GalioUrticetea і Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951), рідше проникають у порушені
лісові угруповання, розташовані поряд з населеними пунктами та в місцях рекреації.
Heracleum montegazzianum трапляється спорадично, формує стійкі угруповання по узбіччях доріг,
а також проникає на луки та сінокоси поряд із дорогами.
Oenothera biennis L. формує угруповання на сонячних задернованих схилах та на свіжих і помірно
сухих грунтах, трапляється спорадично переважно по узбіччях доріг та на перелогах (угруповання
союзів Dauco-Melilotion Görs ex Rostański et Gutte 1971 і Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs
1966). Можлива його експансія в природні екотопи, злегка трансформовані внаслідок господарської
діяльності.
Conyza canadensis спорадично трапляється на відкритих ділянках з порушеним грунтовим
покривом, по полях та на перелогах, переважно в угрупованнях класу Artemisietea vulgaris. У
непорушені природні рослинні угруповання практично не проникає.
Bromus commutatus Schrad. трапляється в угрупованнях природної рослинності на заплавних і
сухих луках, а також по узбіччях доріг та на рудералізованих місцях.
Salix fragilis L. звичайно зростає по берегах річок Черемош, Пістинька, Лючка та їх приток,
формує угруповання асоціації Salicetum albo-fragilis R.Tüxen 1955 класу Salicetea purpurea Moor 1958.
Поодиноко також трапляється на вологих луках і вздовж доріг. Вид успішно конкурує з природним
S. alba, інколи гібридизує з ним.
Висновок У результаті проведених нами досліджень встановлено, що рівень синантропізації
флори національного природного парку „Гуцульщина‖ є помірним; синантропна фракція флори
становить 24,4 %. Адвентивна фракція флори є стабільним компонентом спонтанної флори НПП і
характеризується досить високим рівнем видового багатства (показник адвентизації становить
9,6 %), особливо у докорінно змінених екотопах. Інвазійні види судинних рослин відзначаються
високим ступенем натуралізації, 23 інвазійні види виявлені майже в усіх природних
флорокомплексах у складі рослинних угруповань різного ступеня трансформації. Отже, при
проведенні заходів з охорони раритетних видів та рідкісних рослинних угруповань НПП
„Гуцульщина‖ необхідно врахувати негативний вплив інвазійних рослин на природний рослинний
покрив даної території.
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PECULIARITIES OF THE SYNANTHROPISATION IN FLORA OF THE NATIONAL NATURE PARK
“HUTSULSHCHYNA”
V. SOLOMAKHA, T. SOLOMAKHA, D. IAKUSHENKO
The synanthropic flora of the national nature park “Hutzulshchyna‖ is represented by 214 species (24,4 %),
including 130 apophytes and 84 adventive plant species. Among the adventive species there are 34 kenophytes and 50
archeophytes. Evapophytes and hemiapophytes are prevails (48 and 46 species respectively), the rest are occasional
apophytes (36 species).
Key words: national nature park ―Hutsulshchyna‖, synanthropisation of flora
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ПЕРШІ БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПО РЕНАТУРАЛІЗАЦІЇ ТИСУ ЯГІДНОГО В НПП
«ГУЦУЛЬЩИНА»
В статті подані результати ренатуралізаційних досліджень тису ягідного в різних деревостанах.
Ключові слова: Taxus baccata L., екотоп, насіння,сіянці,ренатуралізаційні.

Територія НПП «Гуцульщина» знаходиться в мальовничій частині Покутсько-Буковинських
Карпат в межах Косівського району Івано-франківської області. Одним з найцінніших багатств парку
є ліси. В рівнинній частині парку ростуть діброви, які поступово переходять в букові чи мішані ліси.
Інтенсивне ведення лісового господарства до створення парку негативно вплинуло на стан природних
асоціацій. Багато корінних деревостанів змінилися похідними, менш цінними і нестійкими. Великої
шкоди лісовим екосистемам завдали самовільні рубки. Цінні дерева вирубувались в великих
масштабах. Така доля спіткала і тис ягідний, який був компонентом лісових деревостанів до 17століття. За літературними даними, ще у першій половині 20 століття біля Косова та Космача
траплялися пні цього дерева (Kontny, 1937).
Тис ягідний (TaxusbaccataL.) - вічнозелене дводомне дерево чи кущ з широким і розірваним
(диз'юнктивним) ареалом від Кавказу до Західної Європи. Росте тис дуже повільно, дерева у віці 100
років досягають висоти лише 10-15 м і діаметра 20-25 см. Вік дерев може становити до п'яти тисяч
років, висота 25-30 м. Кора стовбура у дорослих екземплярів червоновато-сіра, пластинчаста
(Бродович 1973). Порода вимоглива до родючості й вологості грунту. На бідних грунтах та в
молодомі віці росте кущем (Калініченко 2003). Насіння - бурий горішок, довжиною 6-8 мм,
загорнений у навколоплідник з гострим кінцем. Висіяне насіння лежить в землі один рік доки не
дозріє. Тис ягідний - порода тіневитривала, в молодому віці може пригнічуватись відкритими
сонячними променями. Отже, молоді дерева потребують притінення.
Деревина тисумає гарну текстуру, дуже тверда, стійка до гниття. Всі частини дерева отруйні
(окрім навколоплідника).Через сильну бактерицидну, фунгіцидну та інсектицидну дію, одяг, речі у
тисових скринях або посуді не пошкоджуються мікроорганізмами та комахами. Тому деревина тису
ягідного дуже цінувалась і населення Гуцульщини до XVІІІ ст. платило нею податок («чинш
кльоцами тису»), як свідчать давні документи, що і спричинило виснаження природних запасів.
Фармакологи виділили із тису алкалоїд таксол, з якого виготовляють препарати для лікування
злоякісних пухлин. В народі дерева тису використовують як оберіг. Кажуть, що одне дерево тису
здатне захистити від удару блискавки у радіусі до 30 метрів. Деревина в давнину використовувалась
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для виготовлення меблів, скринь, луків, стріл, деталей до машин (шестерень, валів тощо) та
гарматних ядер.
В лісах НПП «Гуцульщина»і на прилеглій 10-ти кілометровій зоні дерев тису природного
походження не виявлено, дерева чи кущі відомі лишев штучних насадженнях. Найближчим місцем
зростання тису ягідного в природних умовах єКняждвірський державний тисовий заказник (
Коломийський район, Печеніжинське лісництво ). Це одна з найбільших природних популяцій виду в
світі, де на площі 208,0 га обліковано близько 12 000 особин тису.Поодинокі дерева та невеликі групи
тису трапляються в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій областях.
Одним із найдієвіших заходів збереження цього цінного виду є його ренатуралізація - відтворення
в природних екосистемах. В НПП «Гуцульщина»розроблена і виконується програма ренатуралізації
тису ягідного, яка включає:облаштування репродукційних ділянок, збір та висівання насіння на
репродукційних ділянках і деградованих фітоценозах, заготівля живців та закладка їх на укорінення в
парники, догляд за рослинами на колекційно-репродукційних ділянках (2, 3, 6). При вегетативному
розмноженні тису ягідного спостерігається явищетопофізису-коли із живців бокових пагонів
виростають сланкі форми, а із верхівкових-вертикальні, що необхідно враховуватипри вирощуванні
саджанців.
З 2003 рокув різних екотопах парку, під наметом смереки, ялиці і бука було створено 16
ренатуралізаційних ділянок, на яких щорічно висівається по 500 насінин (зібраних у дендропарках
Косівського району). У Косівському ПНДВ на п'яти ренатуралізаційних ділянках в екотопах чистої
бучини схожості сіянців тису ягідного не було виявлено. Причиною таких результатів було засипання
буковим листям ділянок, через яке насіння не могло прорости.На закладених ділянках2003 року в
Старокутському ПНДВ в екотопах ялиново-осикових деревостанів схожість насіння на другийрік
після висівання становила біля двох відсотків, а на окремих ділянках - до десяти відсотків.Середня
висота сіянців в екотопах ялиново-осикових деревостанів за 8 років дорівнювала11,9см., а середній
приріст за останній рік - 3,3 см. Максимальна висота сіянців сягала 19,5 см., а максимальний приріст
за останній рік був 6,9 см. Найрепрезентативніші ренатуралізаційні ділянки тису ягідного були в
ожиново-чорницевій смеречині. Біометричні дані представлені в таблиці.
Відтворення тису ягідного в Карпатах сприятиме збереженню виду, попередженню його
цілковитого зникнення із екосистем краю, уможливить в перспективі його всестороннє використання,
як сировини для художніх промислів, фармацевтичної, деревообробної промисловості, озеленення та
оздоровлення довкілля.
Висота
№
п/п

Вік
сіянців
(років)
(см)

Висота

Приріст
сіянців за
останнійрік

№
п/п

Вік
сіянців
(років)
(см)

Приріст
сіянців за
останнійрік

1

7

9,8

1,2

47

8

4,2

-

2

7

9,8

0,2

48

8

8,7

-

3

7

6,0

-

49

8

9,0

-

4

7

8,0

-

50

8

10,5

0,6

5

7

8,7

3,4

51

8

4,0

2,5

6

7

9,8

2,6

52

8

10,5

2,4

7

7

6,0

2,0

53

8

10,3

2,2

8

7

6,0

2,0

54

8

9,9

2,4

9

7

4,5

-

55

8

10,0

4,0

10

7

9,1

2,2

56

8

10,2

4,3
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11

7

9,0

0,8

57

8

10,5

1,9

12

7

9,2

1,0

58

8

11,5

1,8

13

7

12,2

3,8

59

8

15,2

1,4

14

7

7,8

-

60

8

11,7

1,8

15

7

8,0

0,9

61

8

10,1

0,4

16

7

11,0

0,5

62

8

11,5

-

17

7

11,5

2,0

63

8

11,0

4,1

18

7

7,2

0,6

64

8

16,8

3,7

19

7

9,0

2,1

65

8

15,1

6,2

20

7

12,0

2,9

66

8

10,0

0,7

21

7

9,5

0,8

67

8

15,0

2,0

22

7

12,0

2,2

68

8

12,5

2,0

23

7

10,1

3,6

69

8

22,0

6,0

24

7

8,8

3,7

70

8

19,5

4,0

25

7

7,5

2,6

71

8

20,0

4,5

26

7

6,6

1,8

72

8

12,1

5,5

27

7

7,8

1,2

73

8

14,4

2,6

28

7

9,5

2,8

74

8

14,5

3,9

29

7

9,6

2,7

75

8

10,9

2,2

30

7

9,9

3,4

76

8

12,9

2,6

31

7

8,4

0,4

77

8

12,9

5,4

32

7

10,9

2,4

78

8

9,0

3,7

33

7

8,4

2,0

79

8

13,1

6,9

34

7

5,0

0,9

80

8

10,9

4,1

35

8

19,2

2,4

81

8

10,4

3,6

36

8

10,0

0,3

82

8

14,1

4,2

37

8

12,6

-

83

8

14,2

8,9

38

8

11,8

-

84

8

9,0

3,6

39

8

9,9

-

85

8

7,1

1,2

40

8

10,0

-

86

8

15,0

5,6
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41

8

11,0

-

87

8

10,9

3,9

42

8

10,0

0,4

88

8

10,9

0,6

43

8

10,8

0,9

89

8

10,5

2,7

44

8

15,4

0,2

45

8

9,5

1,6

11,9

3,3

Середнявисота
сіянців (см)
46

8

15,0

3,0
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ЗИМОВА ОРНІТОФАУНА НПП „ГУЦУЛЬЩИНА”.
Наведено результати досліджень зимової орнітофауни 2004 - 2011 рр. на території НПП «Гуцульщина».
Ключові слова: орнітофауна, орнітологічні маршрути, домінанти, орнітонаселення, корінні деревостани,
урожайні роки.

Національний природний парк «Гуцульщина» розташований в лісистій частині ПокутськоБуковинських Карпат в межах Косівського району Івано-франківської області.
Більшу частину території парку займають лісові екосистеми. В рівнинній частині ростуть діброви з
домішкою граба, ялини, осики. Вони поступово переходять в букові чи мішані ліси (ялиновоялицево-букові), які змінюються чистими ялинниками. Ліси відіграють охоронну, водорегулюючу та
інші функції, в тому числі забезпечують лісових тварин місцем проживання і поживою. Особливо
слід відмітити стиглі та перестійні деревостани, що є місцем концентрації основної маси
орнітонаселення в суворий зимовий період. Велика кількість дуплистих дерев, а також багата
кормова база приваблюють сюди птахів з інших територій.
Вивчення зимуючих птахів Косівщини, як і багатьох інших регіонів країни, залишається
недостатнім. Це пояснюється певними труднощами при проведенні польових досліджень в зимовий
період. В багатьох європейських країнах в останні роки спостерігається помітне зменшення
чисельності більшості видів зимуючих птахів (1). Це зумовлено кліматичними умовами:
температурним режимом, тривалістю і глибиною залягання снігового покриву, а також наявністю
поживи.
Вивчення зимової орнітофауни НПП «Гуцульщина» проводилось впродовж 2004 - 2011рр. на
постійних і тимчасових орнітологічних маршрутах, фіксувались зустрічі рідкісних та малочисельних
птахів, велися спостереження за кочовими зграями. На території парку в зимовий період відмічено 68
видів птахів, з яких 12 видів занесені до Червоної книги України. За період існування парку
закладено 2 постійні облікові маршрути (в діброві і ялиново-ялицево-буковому деревостані).
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Обліковий маршрут №1 закладений в грабово-ялиновій діброві Старокутського ПНДВ. Він пролягає
від контори ПНДВ через квартали 16-21, навколо заповідного урочища „Цуханівське‖.
Результати обліків зимової орнітофауни на обліковому маршруті №1.
Старокутського ПНДВ.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Вид
Волове очко
Гаїчка болотяна
Горіхівка
Дрізд-омелюх
Дятел великий
Дятел малий
Дятел середній
Жовна чорна
Зимняк
Золотомушка жовточуба
Костогриз
Крук
Підкоришник звичайний
Повзик
Синиця блакитна
Синиця велика
Синиця довгохвоста
Синиця чорна
Снігур
Сова довгохвоста
Сова сіра
Сойка
Сорокопуд сірий
Чиж
Чикотень
Шишкар ялиновий
Щиглик
Яструб великий
Обліковано видів
Щільність (ос/км2)

2004
18
102
8
53
14
2
4
58
94
6
42
43
64
62
14
13
29
1
48
1
27
1
21
704

Чисельність по роках (ос/км2)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
3
33
6
6
4
4
89
65
26
29
63
22
27
4
2
4
18
45
41
44
17
29
31
18
9
4
12
18
21
6
6
9
4
6
6
4
6
9
2
11
4
44
63
23
23
9
176
182
51
9
3
4
2
17
11
9
4
14
18
31
6
17
18
4
46
49
100 40
63
36
27
37
38
50
69
74
49
31
56
53
56
51
13
4
8
17
27
9
9
10
17
4
4
21
25
82
11
6
1
6
1
50
51
74
23
46
13
40
6
8
30
34
13
63
8
5
15
19
14
19
15
14
576
630
563 496 418
288 240

За період досліджень в дібровах парку (обліковий маршрут №1) зареєстровано 28 видів птахів, що
становить 41,18 % від загальної кількості зимуючих птахів Косівщини.
В залежності від умов конкретного року домінантами виступають гаїчка болотяна (Parus palustris),
повзик (Sitta europaea), синиця блакитна (Parus caeruleus). В 2005-2006 рр. домінує костогриз
(Coccothraustes coccothraustes), який в урожайні роки граба постійно трапляється в цих деревостанах.
В урожайні роки дуба чисельність сойок (Garrulus glandarius), горіхівок (Nucifraga caryocatactes),
дятлів (Dendrocopos) помітно збільшується. В окремі роки при проведенні обліків в дібровах
відмічено сову довгохвосту (Strix uralensis), яка тут постійно зимує. При проведенні обліків 2007 р.
не виявлено синицю велику (Parus major), яка при сильному похолоданні може перекочовувати в
населені пункти.
Обліковий маршрут №2 пролягає в корінних мішаних (ялиново-ялицево-букових) деревостанах
(квартали 9-14) Косівського ПНДВ.
Результати обліків зимової орнітофауни на обліковому маршруті №2 Косівського ПНДВ.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Вид
Волове очко
В'юрок
Гаїчка болотяна
Горіхівка
Дрізд-омелюх
Дятел великий
Дятел середній

2004
2
21
8
97
110
3

Чисельність по роках (ос/км2)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
11
4
11
6
5
122
28
45
44
22
22
39
32
11
5
5
6
6
5
33
17
28
39
33
22
32
50
22
44
28
22
22
16
2
-
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Жовна чорна
Зимняк
Золотомушка жовточуба
Костогриз
Крук
Підкоришник звичайний
Повзик
Синиця блакитна
Синиця велика
Синиця довгохвоста
Синиця чорна
Синиця чубата
Сова довгохвоста
Сова сіра
Сойка
Снігур
Чиж
Шишкар ялиновий
Щиглик
Обліковано видів
Щільність (ос/км2)

10
91
42
4
56
109
19
71
52
186
16
3
30
4
6
22
22
962

11
2
56
44
5
17
28
22
17
44
44
2
1
2
22
6
14
22
470

12
11
34
11
14
11
24
67
61
6
5
2
5
11
28
8
22
405

11
1
14
11
15
11
33
27
28
16
11
6
6
22
15
8
12
21
368

6
33
6
28
6
61
17
17
6
17
22
22
11
17
347

11
22
22
11
28
22
67
17
28
17
17
15
350

11
44
17
11
22
28
89
22
17
11
33
11
61
19
594

5
11
16
11
16
63
5
37
5
16
5
16
279

При проведенні досліджень в мішаних деревостанах відмічено 26 видів птахів. Найбільша
щільність і видовий склад відмічені в 2004 році. Домінують в різні роки синиця чорна (Parus ater),
золотомушка жовточуба (Regulus regulus), синиця велика, в'юрок (Fringilla montifringilla). Восени
2010 року спостерігалося сильне плодоношення бука лісового, що стало причиною зимівлі в букових
деревостанах великої кількості в'юрків. Ці птахи гніздують в північних лісах Євразії і на території
парку трапляються тільки під час перельотів, але в урожайні роки бука вони залишаються зимувати в
наших краях, утворюючи великі зграї. В зимовий період 2010 – 2011 рр. такі зграї нараховували по
кілька тисяч особин. Деревостани з участю ялиці білої за рахунок омели, яка паразитує на ялицях
забезпечують поживою дроздів-омелюхів (Turdus viscivorus), які кожного року тут зимують.
Живляться насінням омели також омелюхи (Bombycilla garrulous), що прилітають в окремі роки до
нас з півночі. Урожай ялини забезпечує поживою шишкарів ялинових (Loxia curvirostra), які в
урожайні роки не тільки зимують, а і виводять пташенят.
Територія парку межує з 40 населеними пунктами, тому орнітофауна цих населених пунктів також
є цікавою і входить в десятикілометрову зону навколо парку. В осінньо-зимовий період багато птахів
знаходять поживу в садах, парках, невеликих перелісках. Такі біотопи слугують основним місцем
зимівлі жовни зеленої (Picus viridis) та сивої (Picus canus), дятла сирійського (Dendrocopos syriacus),
дроздів-чикотнів (Turdus pilaris). Урожайність горіха грецького забезпечує поживою сойок, горіхівок,
дятлів великого (Dendrocopos major) і білоспинного (Dendrocopos leucotos). Кожного року на
територію парку на зимівлю прилітають чижі (Spinus spinus). Вони трапляються в вільхових і
березових гаях, де живляться насінням цих порід. В окремі роки такі зграйки нараховують кілька
сотень особин. В 2006 році спостерігалася інвазія омелюхів. Вони знаходили ягоди горобини, калини,
шипшини, в парках м. Косова, живилися насінням бархата амурського.
З перелітних зимою відмічені дрозди чорні (Turdus merula), зяблики (Fringilla coelebs), зеленяки
(Chloris chloris), дикі качки-крижні (Anas platyrhynchos), лебеді-шипуни (Cygnus olor), канюк
звичайний (Buteo buteo), чепура мала(Egretta garzetta), рибалочка (Alcedo atthis). Зяблики
трапляються дуже рідко, переважно в населених пунктах, в зграях горобців. Дрозди чорні зимують
кожного року в невеликій кількості в старих садах, парках, в місцях з густими заростями глоду,
терну, шипшини. Зеленяки відмічені в окремі роки невеликими зграйками, часом в зграях чижів.
Рибалочку обліковано 1.02.2005 р. на річці Волійця. Канюк звичайний спостерігається в теплі,
безсніжні зими. При похолоданні відкочовує на південь. Чепура мала відмічена 7.02.2010 р. на
р.Волійця в заростях верб. Лебеді-шипуни спостерігалися в осінньо-зимовий період 2010 – 2011 рр. В
2010 р. 4 особини були відмічені на ставках біля контори Старокутського ПНДВ. В 2011 р. 6 особин
впродовж грудня зимували на риборозплідних ставках в с.Кобаки. Коли ставки покрилися льодом,
лебеді відлетіли. Найближчим місцем зимівлі лебедів є незамерзаючі ставки в с.Чортория
Чернівецької області. Впродовж останніх років на зимівлю залишаються дикі качки-крижні. Вони
знаходять безпечні місця для зимівлі. В 2006-2008 рр. крижні в зимовий період шукали незамерзаючі
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ділянки по руслі р.Рибниця між населеними пунктами Косів – Соколівка. Але в селах птахи
відчувають більшу небезпеку і тому для зимівлі облюбували місце в м.Косові. В 2009 – 2010 рр.
залишилось на зимівлю 28 особин крижнів. В 2011 рр. при проведенні обліків зафіксовано 32
особини крижнів. Важко переживали крижні тридцятиградусні морози в січні-лютому 2012 року. Їх
чисельність зросла до 55 особин. Річка повністю вкрилася льодом. Крижні впродовж дня сиділи на
крижині. При наближенні людини вони злітали і потім знову сідали на крижину.
Велику роль у зимівлі птахів відіграє підгодівля. Працівники парку, школярі, любителі природи
постійно підгодовують птахів. Для підгодівлі дрібних горобиних птахів використовують годівниці.
Для снігурів (Pyrrhula pyrrhula), омелюхів, дроздів-чикотнів доцільно залишати на деревах ягоди
калини, горобини, яблука, груші, або вивішувати їх у садах, парках. Для садової горлиці, крижнів
варто влаштовувати підгодівельні майданчики. Крижнів підгодовують на крижині, де вони
залишаються ночувати.
Для збереження зимуючих птахів проводиться роз‘яснювальна робота серед населення. В центрах
дитячої творчості кожного року відбувається свято зимуючих птахів, де проводяться вікторини,
брейн-ринги, конкурси на кращий малюнок зимуючих птахів і кращу годівницю. Працівники парку
виступають в школах та інших установах з доповідями і презентаціями про роль і користь зимуючих
птахів.
За останнє десятиріччя спостерігається зменшення чисельності більшості видів зимуючих птахів
(2), особливо глушця (Tetrao urogallus), орябка (Tetraster bonasia), синиці чубатої (Parus cristatus),
сороки (Pica pica), сича хатнього (Athene noctua). Для глушця, орябка та сови довгохвостої розроблені
та впроваджуються плани дій щодо поліпшення збереження виду. Місця зимівлі глушців, орябків,
крижнів необхідно охороняти від браконьєрів, а також проводити регулювання чисельності лисиць,
куниць та інших хижаків. Значні коливання чисельності відмічені у окремих видів родини в'юркових
(в'юрки, костогризи, шишкарі ялинові, чижі), що пов‘язано з наявністю поживи. В неурожайні роки
деревних і чагарникових порід ці птахи відкочовують в інші місця. При багатосніжних холодних
зимах в умовах середньогір'я Косівщини чисельність зимуючих птахів є порівняно низькою, але в
стиглих та перестійних деревостанах низькогір'я, а також у старих садах, парках склались сприятливі
умови для зимівлі більшості видів птахів. Порівняно вирівняний склад спостерігається у синицевих,
дятлових, дрозда-омелюха, чикотня. Збільшення чисельності відмічено у крука (Corvus corax), сойки
(Garrulus glandarius), крижнів, горлиці садової (Streptopelia decaocto), гаїчки болотяної.
Вивчення змін чисельності зимуючих птахів на території НПП «Гуцульщина» є важливим елементом
багаторічних спостережень за станом їхніх природних популяцій.
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УДК 58:581.5
М.В. ТОМИЧ
Національний природний парк «Гуцульщина»

ЕНДЕМІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ФЛОРИ НПП «ГУЦУЛЬЩИНА»
Наведений перелік ендемічних та реліктових видів флори НПП «Гуцульщина». Подано біоморфологічну
характеритстику, екологічні дані та найновіші відомості про екотопи та частоту трапляння цих видів на
території Парку.

Важливою характеристикою флори будь-якої території, особливо заповідної, є кількість видів, що
відносяться до різних созологічних категорій. Найбільш репрезентативними є території, багаті
видами, охорона і відтворення яких регламентується включенням їх до регіональних червоних
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списків та Червоної Книги України. Щодо ендемічних видів, то вони є мірилом самобутності флори
будь якої території.
Матеріали і методи
Вивчення флори НПП «Гуцульщина» проводилося нами впродовж 2005 – 2011 років. Були
використані літературні дані, а також гербарні матеріали Чернівецького Національного університету
імені Ю. Федьковича, Львівського державного природознавчого музею, НПП «Гуцульщина», та
власні збори. Визначення видів здійснювалось за Визначником рослин Українських Карпат [2] та
Определителем высших растений [10], а систематичний аналіз флори за Тахтаджяном А. Л., аналіз
життєвих форм за системою К. Раункієра. Обробка даних проводилась математичними методами.
При зборі матеріалу використовувалися маршрутний та напівстаціонарний методи досліджень, нами
також складалися геоботанічні описи за методикою Браун-Бланке.
Результати та обговорення
Оскільки одностайності відносно кількості і точного визначення ареалогічних груп ендемічних
видів поки немає, то ми подаємо аналіз цих видів вищих рослин за даними чотирьох основних
авторів. У роботі І.І. Чорнея карпатські ендеміки поділені на чотири ареалогічні групи (ЗК –
загальнокарпатські, ЗСК західно-східнокарпатські, СК – східнокарпатські СПК – східнопівденнокарпатські) за даними різних авторів (1 –В.І. Чопик, 2 –В.В. Крічфалущій, Г. Б. Будніков, 3 –К.
Малиновський з співавторами, 4 –Л.О. Тасенкевич) (Чорней І.І. 2006). Вичленивши ендемічні види у
флорі НПП «Гуцульщина» ми зібрали максимально повну інформацію про них і вміщуємо тут
конспект флори з основними даними про кожен з видів.
1.
Dentaria glandulosa Waldst. et Kit. – ЗК1 звичайно; у букових та мішаних лісах; гемікриптофіт,
мезофіт, евтроф;
2. Alchemilla bucovinensis Sytschak . – СК3 зрідка; на післялісових луках, по узліссях смерекових
лісів (с. Космач, прс. Завоєли, лука при дорозі на г. Ґрегіт); гемікриптофіт, мезофіт, мезотроф;
3. Gentiana laciniata Kit. ex Kanitz. – СК1;3 рідко; на післялісових луках (окол. с. Баня Березів, г.
Штовба, г. Рокита); гемікриптофіт, мезофіт, мезотроф;
4. Rumex carpaticus Zapal. – СПК1;4 СК2 рідко; обабіч шляхів у смерекових лісах (південо-західний
схил гори Ґрегіт); гемікриптофіт, мезофіт, евтроф;
5. Pulmonaria filarszkyana Jáv. – СК1;2;3;4 дуже рідко; гемікриптофіт; мезофіт, оліготроф;
6. Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. – ЗК1;4 звичайно; у букових, ялицево-букових лісах;
геофіт, мезофіт, евтроф;
7. Thymus alternans Klokov – СПК1 СК2;3;4 звичайно; на сухих луках, узліссях, вирубках, сухих
сонячних схилах; гемікриптофіт, хамефіт, мезофіт, оліготроф;
8. Campanula serrata (Kit ex Schult.) Hendrych – ЗК2 спорадично; на післялісових луках, узліссях;
гемікриптофіт, мезофіт, оліготроф;
9. Phyteuma tetramerum Schur – СПК1;2;3;4 спорадично; на післялісових луках, на узліссях, зрубах;
гемікриптофіт, мезофіт, мезотроф;
10. Phyteuma wagneri A. Kern. – СПК1;2;3;4 рідко; на післялісових луках у поясі смерекових лісів
(окол. с. Космач, полонина Ріжі, волога лука); гемікриптофіт, мезофіт, мезотроф
11. Carduus kerneri Simonk. – СПК3;4 рідко; на полонинах, скалах, пасовищних луках (околиця села
Космач, прс. Завоєла, на пасовищній луці у вологому місці над потоком Ставник); гемікриптофіт,
мезоксерофіт, мезотроф;
12. Centaurea carpatica (Porcius) Porcius) – СК1;2;3;4 досить часто у поясі хвойних та мішаних лісів; на
узліссях, післялісових луках; гемікриптофіт, мезофіт, мезотроф;
13. Hieracium roxolanicum Rehm. – ЗК1 спорадично; на післялісових луках; гемікриптофіт, мезофіт,
мезотроф;
14. Leucanthemum rotundifolium (Waldst. et Kit. ex Willd.) DC.) – ЗК1;3;4 спорадично; на післялісових
луках, лісових галявинах, вздовж потоків, у лісах гемікриптофіт, мезофіт, мезотроф.
Аналіз конспекту флори ендеміків на території НПП «Гуцульщина» показує, що всі вищеподані
види є гемікриптофітами, винятком є тільки геофіт Symphytum cordatum. Вивчаючи дані про
зволоження субстрату ми побачили, що, як і загалом у флорі, найбільшою групою є мезофіти. Щодо
трофності ґрунту, то переважають мезотрофи, тільки три види виявилися евтрофами.
Отже, незважаючи на те, що більша частина території НПП «Гуцульщина» не належить до
високогір‘я, тут наявні ендемічні види всіх чотирьох груп, характерних для високогір‘я Українських
Карпат.
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Для досліджуваного регіону характерна наявність реліктів різного рангу, зокрема: Huperzia selago
(L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. є систематичним реліктом, Equisetum telmateia L., Euphorbia
amygdaloides L. та Atropa bella-donna L. є реліктами аркто-третинних широколистяних лісів. Наявні
також реліктові види, занесені до Червоної книги України – Lunaria rediviva L та Pinus cembra L.
Висновки
1. На досліджуваній території наявні 14 ендемічних видів, що входять до чотирьох ареалогічних груп
в Українських Карпатах.
2. Подано конспект флори ендеміків, дано короткий біоморфологічний та екологічний аналіз цієї
групи рослин.
3. Для флори досліджуваної території характерна наявність реліктових видів рослин.
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ENDEMIC COMPONENT OF THE FLORA OF THE NATIONAL NATURAL PARK «HUTSULSHCHYNA»
M.V. TOMYCH
The list of the endemic and the species of the flora of the NNP «Hutsulshchyna» is given. Conducted
biomorfological caracteristic, ecological data and the latest informacion about the ecotops of the endemic species and
the frequency of occurence of these species on the explored territory.
Endemic, relict, biomorfological caracteristic, ecotops.
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ЕКОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЦЕНОПОПУЛЯЦІЙ
PULSATILLA PRATENSIS (L.) MILL.s.I.
НА ТЕРИТОРІЇ БУРШТИНСЬКОГО ОПІЛЛЯ
У роботі наведено результати детального дослідження сучасного стану ценопопуляцій P. pratensis на
території Бурштинського Опілля. Виявлено два локалітети цього виду.
Ключові слова: ценопопуляція, особини, дослідження, угруповання, морфологічні параметри , кореляція.

Однією з умов ефективного збереження окремих видів рослин є вивчення їх стану в сучасній
флорі і виявлення життєвості видів у конкретних місцезростаннях [7]. У зв‘язку з різким скороченням
ареалів видів, кількості популяцій та їх розмірів, виникає необхідність ретельного дослідження
рідкісних видів, яким загрожує зникнення та вимирання. Саме до таких належать представники роду
Pulsatilla Mill.
Метою нашої роботи є детальне дослідження поширення, еколого-ценотичних особливостей та
сучасного стану ценопопуляцій видів роду Pulsatilla на території Західного Поділля. Об‘єктом
досліджень були ценопопуляції P. pratensis. Польові дослідження здійснювали впродовж 2007- 2011
років з використанням маршрутних, напівстаціонарних та стаціонарних методів. Рослини відносили
до певної вікової групи за даними літератури [1, 7] та власними дослідженнями. Геоботанічні описи
здійснювали згідно загальноприйнятих методик [2]. Класифікацію рослинних угруповань з участю
виду проводили за домінантним принципом [12]. Назви видів приймалися за «Определителем
высших растений Украины» [3], а видів роду Pulsatilla – відповідно до третього видання Червоної
книги України[11]. Структура ценопопуляцій вивчалася за методиками, розробленими Т.А.
Работновим, А.А. Урановим та О.В. Смирновою [8, 9, 10]. Отримані в результаті досліджень цифрові
дані ми опрацьовували варіаційно-статистичними методами. Статистична обробка цифрових даних,
визначення коефіцієнта кореляції між ознаками проводилися за допомогою майстра функцій програм
(W.M.Exel).
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P. pratensis – вид із середньоєвропейським типом ареалу, в Україні проходить південна межа
поширення. На території нашої держави поширений у Лісовій (Буковинське Передкарпаття, ПрутДністровське межиріччя, Полісся, Розточчя, Поділля - зрідка), Лісостеповій та Степовій зонах
(спорадично) [4]. Занесений до третього видання Червоної книги України як неоцінений[11].
На досліджуваній території нами було виявлено два локалітети даного виду: в урочищі «Касова
гора» та ботанічній пам'ятці природи загальнодержавного значення «Чортова гора».
Урочище «Касова гора» належить до території Галицького національного природного парку, у
фізико-географічному районі Бурштинське Опілля, на лівобережжі Дністра, в басейні його опільської
притоки Гнилої Липи.
Локалітет P. pratensis (ценопопуляціяI)виявлено у верхній частині південно-західного схилу в
угрупованні Caricetum (humilis) salviosum (pratensis). Верхній ярус рослинності заввишки 60-80 см
утворюють Salvia pratensis L. (30 %), Centaurea scabiosa L. (+), Peucedanum oreoselinum (L.) Moench.
(+), Filipendula vulgaris Moench. (+), Echium maculatum L. (+). Другий ярус заввишки 30-40 см
представлений P. pratensis (+), P.grandis (+), Prunella grandiflora (L.) Scholl. (30-50 %), Adonis vernalis
L. (+), Chamaecytisus paczoskii (V. Krecz.) Klaskova (+), Carex michelii Host. (+). Нижній ярус заввишки
5-15 см утворюють Carex humilis Leys. (30-50 %), Potentilla arenaria Borkh. (+), Iris hungarica Waldst.
et Kit. (+).
Було виявлено 12 особин, з яких 8 генеративних і 4 віргінільні. Квітка дзвониковидна,
напівпохила, з загорнутими краями пелюсток, забарвлення фіолетове, біля основи темніше, до
кінчиків чашечки світліше. Листочки оцвітини сіро-м‘яко-опушені.
Нами було досліджено внутрішньопопуляційну мінливість особин P. pratensis у природному
місцезростанні. Морфологічні заміри проводили в період цвітіння рослин, всі показники
обліковували на дослідній ділянці.
Результати дослідження показали, що для даної ценопопуляції характерна середня варіабельність
морфологічних ознак (табл.1). Найменш мінливими морфологічними параметрами є висота рослини
та діаметр приквіток; середньоваріабельними – кількість листків, довжина найбільшого листка,
довжина черешка, діаметр квітки; сильноваріабельною ознакою є кількість пелюсток. Діапазон
варіювання для ценопопуляції I – 11,5 – 31,3 %.
Таблиця 1. Морфометричні параметри P. pratensis (ценопопуляціяI)
Параметри
Висота
рослини
К-сть листків
Довжина
найбільшого
листка
Довжина
черешка
Діаметр
приквіток
Діаметр квітки
К-сть
пелюсток
К-сть квіток
Примітка. Обчислено середнє арифметичне (

V, %
20,7

1,8

11,5

16,8

2,2

16,3

18,6

2,4

17,7

9,8

1,4

19,8

7,9

0,9

14,2

5,3

1,0

24,4

10,3

2,5

29,9

1,1

0,2

31,3

); похибку середнього арифметичного (

); коефіцієнт варіації (V,

%).

Ботанічна пам'ятка природи загальнодержавного значення «Чортова гора» знаходиться у фізикогеографічному районі Бурштинське Опілля, поблизу с. Пуків Рогатинського району ІваноФранківської області.
Локалітет P. pratensis ( ценопопуляція II )виявлено на південно-західному схилі гори в
угрупованні Brachypodietum (pinnati) festucosum (valesiacae). Верхній ярус рослинності заввишки 6080 см формують Brachypodium pinnatum (60%), Salvia pratensis L. (+), Echium maculatum L. (+),
Veratrum nigrum L. (+). У середньому ярусі заввишки 30-50 см відмічені Festuca valesiaca (25 %), P.
pratensis (+), P.grandis (+), P. patens (+), Carex michelii Host. (+), Euphorbia esula L. (+), Adonis vernalis
L. (+). Нижній ярус утворений Carex humilis Leys. (10 %).
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Було виявлено близько 60 особин P. pratensis, з яких 29 – генеративні. Щільність їх складає 1-3
рослини на 1 м².
Результати дослідження внутрішньопопуляційної мінливості особин в ценопопуляції II показали,
що для P. pratensis характерна значна варіабельність морфологічних ознак. Слабоваріабельними є
висота рослини, діаметр приквіток, діаметр квітки; середньоваріабельними – довжина листка;
сильноваріабельні – кількість квітів, кількість листків, довжина черешка, кількість пелюсток.
Діапазон варіювання для даної ценопопуляції – 11,8 – 44,4 % (табл. 2).
Таблиця 2. Морфометричні параметри P. pratensis (ценопопуляціяII)
Параметри
Висота
рослини
К-сть листків
Довжина
найбільшого
листка
Довжина
черешка
Діаметр
приквіток
Діаметр
квітки
К-сть
пелюсток
К-сть квіток

V, %
18,1

0,84

14,7

19,7

2,77

44,4

14,7

1

21,5

7,85

0,8

32,4

8,83

0,4

14,5

6,7

0,25

11,8

12,2

1,36

35,2

1,1

0,1

28,8

Нами досліджено кореляційну структуру (внутрішні взаємозв‘язки) ознак виду за схемою
особина-особина з повним перебором репрезентативної вибірки з ценопопуляції (рис. 1).
.

Рисунок 1. Структура кореляційних зв’язків між морфометричними параметрами в ценопопуляціях P.
pratensis
Примітка. А – урочище ‗‗Касова гора‘‘, Б – урочище ‗‗Чортова гора‘‘; рівні імовірності:
Р < 0,05;
Р < 0,01 – 0,02;
Р < 0,001;
1 - кількість квіток, 2 - висота рослини, 3 - к-сть листків, 4 – довжина найбільшого листка, 5 - довжина черешка , 6 - діаметр
приквіток, 7 - діаметр квітки, 8 - к-сть пелюсток.

Кореляційний аналіз свідчить, що в досліджуваних ценопопуляціях існує прямий взаємозв‘язок
(на достовірному рівні значущості Р<0,001) між такими ознаками: висота рослини, довжина
найбільшого листка, діаметр квітки. З ними максимально корелюють довжина черешка, діаметр
приквіток.
Інформативною характеристикою популяцій, що розкриває морфогенетичний гомеостаз особин, є
узагальнююча оцінка цілісності особин рослин, виражена індексом морфологічної інтеграції (Im),
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оскільки при зниженні життєздатності особин у багатьох видів рослин спостерігається
розкорельованість морфопараметрів [5]. Для ценопопуляції I цей показник становить 21,4 %, для
ценопопуляції II Im = 39,3 %, що свіжить про високий степінь цілісності кореляційної структури
особин P. pratensis.
Таким чином, цепопуляції P. pratensis на досліджуваній території дещо відрізняються між собою
за показниками морфометричних ознак, їх варіабельністю, скорельованістю. Це обумовлено їх
реакцією на певні еколого-ценотичні умови місцезростання, пристосуванням до впливів
навколишнього середовища.
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EKOLOGO-MORPHOLOGICAL FEATURES AND MODERN STATE OF CENOPOPULATIONS
PULSATILLA PRATENSIS (L.) MILL.s.I. ON THE TERRITORY OF BURSHTIN OPILLYA.
O. V. CHUY
The work describes the results of the detailed investigation of the state of cenopopulations Pulsatilla pratensis on
the territory of Burstin Opillya. There were found 2 locations of this species.
Key words: cenopopulation, individuals, investigation, groupment, morphological characteristics, corelation.

УДК 582.32(476.2)
М.С. ШАБЕТА, Г.Ф. РЫКОВСКИЙ
Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БРИОКОМПОНЕНТА
СОСНОВЫХ ЛЕСОВ НП «ПРИПЯТСКИЙ» (БЕЛАРУСЬ)
У статті представлений екологічний аналіз мохоподібних лісів соснової формації Національного парку
«Пріпятський» (Білоруське полесье) по таких найважливіших чинниках, як вологість середовища і трофность
субстрата. Всього тут виявлено 99 видів мохоподібних. Для з'ясування екологічної структури бріофлори
сосновіх лісив Національного парку в цілому розглянуто відношення мохоподібних до вологості і трофності
місцепроживань. Виділені рідкісні види бріофітов і види бріофітов що охороняються.
Ключові слова: бріофлора, мохоподібні, гидроморфи, трофоморфи, Національний парк, соснові ліси, рідкісні
і такі, що охороняються види.

Согласно геоботаническому районированию [1] территория Национального парка «Припятский»
входит в состав подзоны широколиственно-сосновых лесов Европейской широколиственно-лесной
зоны. При значительной долготной протяженности Белорусского Полесья природные условия на
территории НП «Припятский» в немалой степени отражают экологические условия Полесского
региона. В отличие от экологических условий Евразиатской хвойно-лесной зоны в сосновых лесах
Полесья более проявляется участие неморального географического элемента, как характерного для
зоны широколиственных лесов.
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На данной территории в составе лесного фонда преобладают (50,3% лесопокрытой площади)
разновозрастные сосновые и широколиственно-сосновые леса и сосновые культуры. Сосновая
формация здесь представлена сосновыми монодоминантными (борами), широколиственнососновыми (суборями) и сосновыми болотными сообществами. Согласно лесной типологии здесь
представлены сосняки: лишайниковый, вересковый, мшистый, орляковый, черничный,
долгомошный, богульниковый, осоковый, осоково-сфагновый, сфагновый.
Их общего состава бриофлоры НП «Припятский» [2] в сосновых лесах по последним данным
представлено 99 видов мохообразных парка, что составляет 47,4% от его бриоразнообразия, т.е.
почти половина его видового состава.
Относительно такого важного для мохообразных экологического показателя как степень
увлажнения среды произрастания (Таблица 1) в составе бриофлоры сосняков НП «Припятский»
наиболее представлены мезофиты – 39 видов (Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., Dicranum polysetum
Sw., Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. и др.). Им заметно уступают по числу видов гигрофиты –
25 (Polytrichum strictum Brid., Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop., Sphagnum capillifolium (Ehrh.)
Hedw. и др.), ксеромезофиты – 14 (Polytrichum juniperinum Hedw., Pylaisia polyantha (Hedw.) Bruch et
al., Orthotrichum speciosum Nees и др.) и гигромезофиты – 9 (Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber &
D. Mohr, Dicranum bonjeanii De Not., Calypogeia neesiana (C. Massal. Et Carestia) Muell. Frib.) и тем
более мезогигрофиты – 4 (Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwaegr., Cephalozia connivens (Dicks.)
Lindb.) (Рисунок 1).
Таблица 1 – Распределение мохообразных по гидроморфам
Гидроморфа
Мезоксерофиты
Ксеромезофиты
Мезофиты
Гигромезофиты
Мезогигрофиты
Гигрофиты
Гигрогидрофиты
Гидрофиты

Печеночники
–
2
5
4
1
3
–
–

Мхи
бриевые
1
12
34
5
2
9
2
–

сфагновые
–
–
–
–
1
13
5
–

Всего
бриофитов
1
14
39
9
4
25
7
–

%
1,0
14,1
39,4
9,1
4,0
25,3
7,1
–

Рисунок 1 – Распределение мохообразных по гидроморфам

Наименее представительны экстремальные гидроморфы – мезоксерофиты – 1 вид и
гигрогидрофиты – 7 видов, занимающие в спектре гидроморф крайние положения. К мезоксерофитам
относится Polytrichum piliferum Hedw. Такие мхи, как Sphagnum cuspidatum Ehrh. Ex Hoffm. и
Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske относятся к гигрогидрофитам, но могут выступать и в качестве
гидрофитов.
Совместно ксеромезофитов и мезоксерофитов – 15,1%, мезофитов и гигромезофитов – 48,5%,
гигрофитов и мезогигрофитов – 29,3%, гигрогидрофитов и гидрофитов – 7,1%. В составе бриофлоры
примерно одинаково соотношение менее требовательных к степени влажности среды гидроморф
(мезоксерофиты, ксеромезофиты, мезофиты – 54,5%) и более требовательных к этому фактору
(мезогигрофиты, гигрофиты, гигрогидрофиты и гидрофиты – 45,5%).
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Представляет интерес также сопоставление распределения по гидроморфам отдельно мхов и
печеночников. Среди мхов по числу видов первое место занимают мезофиты (34 вида), на втором
месте – гигрофиты (22 вида), за ними следуют ксеромезофиты (12 видов). Среди печеночников по
числу видов выделяются мезофиты (5 видов), гигромезофиты (4 вида) и гигрофиты (3 вида). Эти
показатели в общем отражают меньшую требовательность мхов к влажности в сравнении с
печеночниками, что соответствует специфике их исходных адаптивных зон. Все сфагновые мхи в
связи со своим происхождением – повышенно требовательны к влажности местообитаний. Среди них
преобладают гигрофиты (13 видов), тогда как гигрогидрофитов – 5 видов, мезогигрофитов – 1 вид.
По отношению к трофности субстрата в составе бриофлоры Национального парка «Припятский»
представлены все экоморфы (Таблица 2). Из них наиболее представительны мезотрофные виды – 37
(Hypnum cupressiforme Hedw., Stereodon pallescens (Hedw.) Mitt., Tetraphis pellucida Hedw. и др.), за
ними следуют олигомезотрофные – 23 (Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., Dicranum montanum Hedw.,
Polytrichum commune Hedw. и др.), мезоэвтрофные – 21 (Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.
Кор., Orthotrichum speciosum Nees, Amblystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. и др.), эвмезотрофные 3
(Thuidium delicatulum (Hedw.) Bruch et al., Sphagnum palustre L., Sphagnum fimbriatum) (Рисунок 2).
Таблица 2 – Распределение мохообразных по трофоморфам
Трофоморфа
Эвтрофы
Мезоэвтрофы
Эвмезотрофы
Мезотрофы
Олигомезотрофы
Олиготрофы

Печеночники
3
1
–
8
2
–

Мхи
бриевые
5
18
1
25
13
3

сфагновые
1
2
2
4
8
2

Всего
бриофитов
9
21
3
37
23
5

%
9,2
21,4
3,0
37,8
23,5
5,1

Рисунок 2 – Распределение мохообразных по трофоморфам

Крайние трофоморфы – эвтрофы (9 видов) и олиготрофы (5 видов) – отличаются наименьшим
числом видов, что связано с невысокой конкурентоспособностью бриофитов в наиболее богатых
местообитаниях и бедностью олиготрофных местообитаний. К олиготрофам относятся Sphagnum
rubellum Wilson, Polytrichum piliferum Hedw., Buxbaumia aphylla Hedw., Dicranum spurium Hedw. и др.;
к эвтрофам – Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop., Pellia epiphylla (L.) Corda и др.
По видовой представленности выделяются мезотрофы. Довольно значительна также численность
олигомезотрофов, мезоэвтрофов и эвтрофов. Если сгруппировать сходные трофоморфы, то эвтрофы и
мезоэвтрофы включают совместно 30,6% видов, эвмезотрофы и мезотрофы – 40,8%, олигомезотрофы
и олиготрофы – 28,6% видов.
Распределение видов мхов по трофоморфам носит следующий характер: мезотрофные – 29,
олигомезотрофные – 21, мезоэвтрофные – 20, эвтрофные – 6, олиготрофные – 5, эвмезотрофные – 3
вида, из них у сфагновых мхов: олигомезотрофы – 8, мезотрофы – 4, эвмезотрофы, мезоэвтрофы и
олиготрофы – по 2 вида, т.е. относительно равномерное. Распределение по трофоморфам
печеночников следующее: мезотрофные – 8 видов, эвтрофные – 3, олигомезотрофные – 2,
мезоэвтрофные – 1.
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К числу охраняемых видов относится Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb., к нуждающемся в
профилактической охране – Buxbaumia aphylla Hedw. [3]. К редким на территории Беларуси можно
отнести Stereodon fertilis (Sendtn.) Lindb. [4] и Sphagnum riparium Angstr. [5].
Цитирование видовых названий приведено согласно современным спискам мхов [6] и
печеночников [7].
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ECOLOGICAL ANALYSIS OF BRIOKOMPONENTA OF PINE-WOODS OF THE NATIONAL PARK
"PRIPYATSKIY" (BYELORUSSIA).
M.S.SHABETA, G.F.RYKOVSKY
In the article the ecological analysis of the mossy forests of pine structure of the National park «Pripyatskiy»
(Byelorussian poles'e) is presented on such major factors, as humidity of environment and trofnost' substrata. Totally
99 bryophyte species were recorded there. For describing the ecological structure of pine-woods of the National park
bryophyte flora in total, the relation of bryophytes to humidity and trophic characteristics of habitats was considered.
Rare species and species under conservation were distinguished.
Key words: bryophyte flora, mosses, gidromorfy, trofomorfy, National park, pine-woods, species under conservation
were distinguished.

УДК 582.
А. В. ШЕВЧЕНКО
Національний природний парк «Великий Луг»

РІДКІСНІ ВИДИ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ВЕЛИКИЙ ЛУГ»
ЇХ ОХОРОНА
Представлено 18 рідкісних видів занесені до Червоної книги України і 25 регіонально-рідкісних видів
Запорізької області які зростають на території НПП «Великий Луг» . Наведена їх коротка характеристика
та місця зростання.
Ключові слова: природно-заповідний фонд, флора, рослинність, рідкісні види, охорона

Національний природний парк «Великий Луг» створений в 2006 році. Загальна площа парку
становить 16756 га. Парк створений на базі регіонально ландшафтного парку «Панай»,
орнітологічного заказника загальнодержавного значення «Великі і Малі Кучугури» з метою
збереження, відтворення та раціонального використання типових і унікальних природноландшафтних та історико-культурних комплексів степової зони, що мають важливе
природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення.
Територія парку знаходиться у Василівському районі Запорізької області, степовій зоні
Лівобережжя. У межах НПП є степові та лучні ділянки, штучні лісонасадження, залишки заплавних
та байрачних лісів, очеретові плавні, піщані Кучугури із залишками гайків з Betula borusthenica Klok.,
а також ставки та акваторія Каховського водосховища.
За фізико-географічним районуванням України (1985), територія парку розташована у Степовій
зоні Лівобережно-Дніпровсько-Приазовської північностепової провінції, Кінсько-Ялинської
низовинної області, Дніпровсько-Кінському районі.
За геоботанічним районуванням територія Національного природного парку «Великий Луг»
розташована у Василівському геоботанічному районі Павлоградському (Дніпровсько-Донецькому)
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окрузі смуги різнотравно-типчаково-ковилових степів Приазовсько-Чорноморської степової під
провінції Причорноморської (Понтичної) провінції Європейсько-Азіатської степової області.
Спеціальних ботанічних досліджень на території парку раніше не проводили. Лише окремі дані
про рослинний світ регіону знаходимо в узагальнюючих працях.
Протягом 2006-2011рр. досліджували територію НПП «Великий Луг», визначено
місцезнаходження видів, занесених до Європейського Червоного списку, Червоної книги України та
регіональних рідкісних видів, що охороняються на території Запорізької області.
Наводимо їх коротку характеристику.
Види, занесені до Європейського Червоного списку.
Tragopogon ucrainicus Artemcz. – понтичний ендемік. В Україні Tragopogon ucrainicus зростає у
Поліссі, Лісостепу та в північній частині Степу. Вид описаний монографом роду козельці в Україні
І.В. Артемчуком, який вважав, що українські і взагалі східноєвропейські види Tragopogon є
молодшими видами, переважно голоценового віку (Флора УРСР, 1936-1965). На території НПП
розсіяно зростає на піщаних гривах островів Великі та Малі Кучугури.
Thymus borystenicus Klok. et Shosh.- причорноморсько-каспійський (дніпровсько-волзький ) вид
який зростає на пісках Нижнього Дніпра. На території парку нами виявлені дві локальні популяції
цього виду – на піщаному острові Великі та Малі Кучугури.
Види, занесені до Червоної книги України
Astragalus dasyanthus Pall. - балкано-панонський - причорноморський вид який зростає на
остепнених і кам‘янистих схилах, зарості степових чагарників ур. Басанька.
Astragalus ponticus Pall. – причорноморсько-східносередземноморський степовий вид. Популяція
мало чисельна, її щільність становить 1-5 особин на 100м². В межах популяційного поля особини
виду розміщені дифузно, або компактно-дифузно.
Betula boryshenica Klok. - причорноморсько-заволзький псамофітно-долинний ендемічний вид в
абсолютно – заповідній зоні на піщаних островах Великі Кучугури Каховського водосховища у
западинках збереглися ділянки заплавних лісів – колків – з Betula boryshenica Klok.
Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng. – європейський вид з диз‘юнктивним ареалом,
зростає на степових схилах та серед чагарників ур. Басанька, Маячанська балка. Популяція
знаходиться в прогресуючому стані і налічували від кількох особин до декількох десятків, має
здатність до самовідновлення.
Caragana scythica (Kom.) Pojark. - диз‘юнктивно-ареальний причорноморський ендемік,
угруповання занесені до Зеленої книги України як рідкісні ендемічні з дуже слабким потенціалом
відновлюваності. Загальна кількість рослин дуже незначна, скорочується. Локальні популяції
налічують кілька особин на ур. Сім маяків.
Centaurea konkae Klok. – ендемічний псамофітний лівобережно-дніпровський вид який зростає
на відкритих пісках о. Великі та Малі Кучугури в абсолютно – заповідній зоні НПП «Великий Луг».
Популяції мало чисельні, представлені поодинокими особинами, рідше невеликими групами.
Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze. - євразійсько-давньосередземноморський вид, привертає
увагу як реліктовий (третинний) вид з диз‘юнктивним ареалом, з позицій поширення, ізольованості
локалітетів на двокілометровій акваторії Каховського водосховища.
Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch. - диз‘юнктивноареальний на північній межі поширення
вид який зростає в байрачних і заплавних лісах, на узліссі, в чагарникових заростях ур. Маячанська
балка.
Paeonia tenuifolia L. - зникаючий понтійсько-кавказький вид. Зростає в степовій зоні ур.Толока.
Популяції налічували від кількох особин.
Salvinia natans L. - голарктичний плюри зональний реліктовий (третинний ) вид флори України.
Найчисельніші популяції виду виявлені на острові Великі та Малі Кучугури, де в центрі острова
знаходиться природна водойма, навколо якої розташовані заболочені слабо проточні зниження. При
проективному покритті -85-100% участь Salvinia natans становить 90% - це суцільний шар на
поверхні води і утворює асоціацію Spirodelo-Salvinietum natantis. Тут відмічені також Hydrocharis
morsus-ranae, Bidens radiata Thuill., та інші. Рідкісні ценози Salvinieta natantis занесені до «Зеленої
книги України».
Stipa capillata L. -центрально-євразійський степовий вид. Зростає на степових ценозах, на
верхів‘ях та схилах балок ур. Басанька, Толока, Старий кар‘єр. Зустрічається часто.
Stipa ucrainica P.Smirn - центрально-євразійський степовий вид. Зростає на степових ценозах, на
схилах балок ур. Басанька.
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Stipa lessingiana Trin.et Rupr. - центрально-євразійський степовий вид, зональний едифікатор
різнотравно-типчаково-ковилових степів, зустрічається не дуже часто, переважно на південних
схилах з родючими чорноземними ґрунтами.
Trapa borysthenica V.Vassil.- реліктовий (третинний) вид, який відрізняється від більш широкого
виду Trapa natans L. Поширений по всьому Дніпру, проте в його поширенні чітко відмічені два
центри, які можна назвати верхньодніпровським (біля м. Києва і на північ від нього) та
нижньодніпровським (біля Запоріжжя і на південь від нього) (Доброчаєва, Мякушко, Сябрай, 1986).
Відмічений в затоках островів Великі та Малі Кучугури.
На території парку чисельні популяції зустрічаються на заплавних ділянках та численних протоках
островів Великі та Малі Кучугури. Загальне покриття надводного ярусу 75-80%. В асоціації Trapetum
natantis, Trapa borysthenica (30%) квітує та плодоносить. Ще тут були відмічені Nymphaea alba L.,
Stratiotes aloides L., Salvinia natans L.
Tulipa quercetorum Klok et Zoz. – південно-європейський ендемік, зростає у заплавних дібровах,
байрачних лісах, серед чагарників ур. Маячанська балка.
Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz. – східнопричорноморський ендемічний вид. Відмічений нами
на степових схилах ур. Мала балка. Трапляється спорадично, популяції мало чисельні.
Tulipa schrenkii Regel. – євразійський степовий вид поширений у Східній Європі. В межах
території зростає на степових, кам‘янистих місцях та схилах ур. Басанька, Маячанська балка.
У результаті проведених флоро-інвентаризаційних досліджень складено список рідкісних видів
рослин які занесені до Червоної книги України (2009).На дослідженій території було знайдено 18
видів рідкісних і зникаючих рослин. Ряд рідкісних видів потребує охорони на регіональному рівні. У
досліджені флори виявлено 25 видів рослин які охороняються на регіональному рівні : Astragalus
ucrainicus M.Pop.et Klok., Dianthus squarrosus M.Bieb., Campanula trachelium L., Campanula glomerata L.,
Verbascum phlomoides L., Verbascum thapsus L., Epilobium hirsutus L., Inula helenium L., Inula hirta L.,
Vincetoxicum rossicum (Kleopow) Barbar., Echium maculatum L., Butomus umbellatus L., Jurinea
salicifolia Grun, Rosa bordzilowskii Chrshan., Rosa spinossisima L., Bellevalia sarmatica L., Hyacinthella
leucophaea L., Agropyron dasyanthum L., Gagea ucrainica L., Gagea bulbiferia L., Alisma gramineum L.,
Ornithogalum gussonei Ten., Iris pumila L., Amygdalus nana L., Ephedra distachya L.
На підвищених ділянках островів Великі та Малі Кучугури які являються абсолютно-заповідною
зоною НПП «Великий Луг», що не заливаються водою під час повеней збереглися популяції
псамофітних видів Dianthtus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz. Tragopogon ucrainicus Artemcz., Achillea
ochroleuca Ehrh., Gypsophilla paniculata L. та ендемічних видів: Betula borysthenica Klok., Thymus
borysthenicus Klok. et Shost., Centaurea konkae Klok.. Понижені перезволожені ділянки островів
заростають лучно-болотною рослинністю. У тимчасових та постійних внутрішньо острівних
водоймах розвивається комплекс комахоїдних видів: Aldrovanda vesiculosa L., Utricularia vulgaris L..
Види представлені поодинокими екземплярами і угруповань не утворюють, хоча для Utricularia
vulgaris L. раніше відзначали утворення рясних заростей. Об‘єкт багатий на рідкісні реліктові види
флори: Betula borysthenica Klok., Trapa natans L., Salvinia natans L., Aldrovanda vesiculosa L. – види, що
занесені до ЧКУ. До ЄЧС, крім Betula borysthenica Klok., відносяться поширені тут Tragopogon
ucrainicus Artemcz. (вид, який охороняється також Бернською конвенцією), Senecio borystenicus (DC.)
Andrz., Thymus borysthenicus Klok. et Shost. (занесено також до ЧС МСОП). На мілководних ділянках
водойм добре представлені рідкісні для України реліктові водні угруповання (ЗКУ): Nymphaeeta
albae, Salvinieta natantis, Nuphareta luteae, Trapeta natantis. Таким чином, острови Великі та Малі
Кучугури є середовищем існування комплексу рідкісних видів рослин НПП «Великий Луг», а також
видів, що перебувають під загрозою зникнення. У межах угіддя виявлено специфічну заплавну флору
та рослинність.
Отже, за результатами проведених у 2006-2011 роках досліджень рослинного покриву нами
виявлено 18 видів, які занесені до Червоної книги України (2009) та 25 регіонально-рідкісних видів
Запорізької області, що надає території особливої наукової цінності.
Природоохоронні заходи повинні бути спрямовані, насамперед на збереження раритетних видів та
збільшення їх чисельності. Об‘єкти ПЗФ нерідко не відповідають потребам охорони зональної
рослинності та місцевих раритетних видів. Таким чином, створення ПЗФ не є достатньо дієвим
механізмом охорони видів ЧКУ.
За місцями знаходження, де виявлені вищезгадані види рослин, ведуться систематичні
спостереження, популяційні дослідження, розробляються заходи збереження і відтворення їх
чисельності.
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Of abstract: presented 18 rare species listed in the Red Book of Ukraine and 25 regionally-rare species of
Zaporizhzhya region which grow on the territory of NWP " Grand Meadow". Following their brief description, and
growth.
Keywords: naturally-located, flora, vegetation, rare species, conservation.

УДК 630*182.59+630*12+630*22+630*42
Ю.С. ШПАРИК, В.П. ЛОСЮК
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Національний природний парк «Гуцульщина», м. Косів.

СТАЛЕ УПРАВЛІННЯ ЛІСАМИ НПП «ГУЦУЛЬЩИНА» – ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ
За результатами польових досліджень структури та природного відновлення основних лісових формацій на
території НПП «Гуцульщина» опрацьовано мету та завдання сталого управління лісами в розрізі зон парку, а
також розроблено відповідний регламент заходів з ведення лісового господарства. Зараз готуються
рекомендації для господарських комплексів, які містять типи лісу і типи деревостанів.
Ключові слова: тип лісу, тип деревостану, зони парку, стале управління лісами, лісівничі заходи.

Національний природний парк «Гуцульщина» розташований на території Косівського району
Івано-Франківської області в самому центрі Гуцульщини і є власне осередком збереження не тільки
автентичних гуцульських природних ландшафтів, але також і культури та побуту місцевого
населення. Оскільки базується парк на землях лісового фонду, то саме стале управління лісами має
стати основою для ефективного виконання парком всіх його функцій. Згідно Лісового кодексу
України ведення лісового господарства полягає у здійсненні комплексу заходів з охорони, захисту,
раціонального використання та розширеного відтворення лісів (ст. 63). Заходи з охорони і захисту
лісів передбачають контроль за самовільним використанням лісів та контроль за пожарним і
санітарним станом в лісах. Заходи з раціонального використання лісів України є найбільш різноманітними в цьому комплексі як за поставленими перед ними завданнями, так і за способами їх
реалізації. В поняття раціонального використання входять такі основні групи заходів: рубки лісу (від
рубок догляду до головних та лісовідновних), інфраструктура, мисливське господарство, заготівля
недеревних продуктів лісу, організація туризму і рекреації. Заходи з розширеного відтворення лісів –
це лісорозведення та лісовідновлення [1-2].
Основна увага при використанні природно-заповідного фонду (далі ПЗФ) в лісах Українських
Карпат повинна бути звернена на дотримання вимог до заходів з ведення лісового господарства. Всі
лісівничі заходи мають мати наближений до природного характер, тобто їх метою повинно бути
формування природних лісових екосистем чи ландшафтів. Головним чином вони повинні
підтримувати стале функціонування лісових екосистем (постійне вкриття лісом, природний склад
порід, збереження інших екосистем). Однак, наявність багатьох підкатегорій і різних зон в природнозаповідних лісах зумовили потребу в регламентації лісівничих заходів в розрізі цих категорій та зон
об‘єктів ПЗФ. При цьому, всі підприємства, які займаються веденням лісового господарства, при
проведенні заходів в лісах повинні виходити з господарського призначення (категорій) лісів і
природних умов (типів лісу) [3]. Тому, спочатку коротко охарактеризуємо лісовий фонд НПП
«Гуцульщина».
За даними лісовпорядкування під управлінням НПП «Гуцульщина» знаходиться майже 7,5 тисяч
гектарів лісів і 98 відсотків цих земель – покриті лісом. Позитивним є те, що тільки 17% лісів парку
мають штучне походження, тобто не є природними за походженням, а основна площа лісів
сформувалися природним шляхом. Зате низькою є площа місць відпочинку населення та реміз чи
біополян. За породним складом в лісах парку виділяють 17 головних порід, але перевага бука є
значною – він виступає головною породою на 65 відсотках лісів. Добре представлені також ялиця –
11,6%, ялина – 11,1 та дуб звичайний – 7,9%, тобто ці чотири головні породи формують практично
весь (95,6%) лісовий покрив парку. З проблем цього плану відмітимо наявність значних площ
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похідних деревостанів, зокрема ялинових (9,6%), букових (9,0%), ялицевих (2,3%), дуба червоного
(1,1), сосни звичайної (0,7), грабових (1,2%) та ін. Різноманіття типів лісу парку ще вище – їх
виділено 29, але частку в 10 відсотків та більше мають тільки 6 типів лісу. В першу чергу це бучини:
частка найбільш поширеної вологої ялиново-ялицевої субучини складає 21,1%, вологої ялиновоялицевої бучини – 10,0, вологої ялицевої субучини – 9,4 і вологої ялицевої бучини – 8,4% від площі
всіх лісів. Інша велика група типів лісу – це яличини: волога ялиново-букова яличина – 9,3 та волога
букова яличина – 9,1%. Дубові типи лісу в загальному представлені на рівні 10 відсотків, а ялинові –
всього на рівні 1%. На окремих ділянках виділено типи лісу вільхи сірої та чорної.
Наукова співпраця УкрНДІгірліс та НПП «Гуцульщина» дала можливість оцінити структуру
основних типів деревостанів в регіоні на постійних дослідних об‘єктах (ПДО). Детальну інформацію
про окремі з них вже опубліковано [4-5], а в даній публікації зупинимося тільки на тих моментах, які
важливі з позицій управління лісами. Так, cтруктуру лісів на ПДО в значній мірі ілюструють графіки
розподілу кількості дерев за ступенями товщини (рис. 1). Чітко видно, що природні ліси парку
основних рослинних формацій мають два типи структури: різновікові мішані та умовно-різновікові
чисті деревостани. Ялинові та букові ліси переважно є чистими і одно чи двох ярусними (умовнорізновіковими), тоді як дубові та ялицеві – змішані і трьох або чотирьох ярусні (різновікові).

Рисунок 1 – Графіки розподілу кількості дерев за ступенями товщини на ПДО

Іншим параметром деревостану, визначальним для призначення заходів, є кількість та стан
природного відновлення в розрізі порід (рис. 2). Найбільша кількість природного відновлення
облікована в ялицевому деревостані – 32,3 тисячі штук на 1 гектарі з породним складом 6Бк4Яц+Г
од. Ял, Яв, Яс. Трохи менше підросту в бучинах: 23,1 тис. шт./га з породним складом 9Бк1Ял од. Яц.
Вже значно менше природного відновлення в ялинових (10,3 тис. шт./га з породним складом 10Ял од.
Горобина) та дубових (8,6 тис. шт./га з породним складом 4Лп3Дз3Г+Яв од. Бк) деревостанах. В
загальному можна зробити висновок, що забезпеченість природним відновленням основних лісових
формацій задовільна. Певну тривогу викликає тільки природне відновлення дубових деревостанів –
хоча його кількість і перевищує 8 тисяч штук на гектарі, але частка дуба менше за 30 відсотків і
переважно це двох і трьох річні сіянці, які мають погані перспективи сформувати в майбутньому
основний ярус через значну конкуренцію інших порід.

Рисунок 2 – Кількість природного відновлення на ПДО та частка головної породи
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Результати польових досліджень дають підставу говорити про лісівничу стратегію у веденні
лісового господарства (призначенні заходів) для обстежених типів деревостанів. Для ялицевих лісів
основним способом господарювання має бути вибірковий, оскільки саме він дозволяє формувати такі
складні за структурою природні ліси. Для букових та ялинових деревостанів найбільш придатною є
система поступових рубок – результатом її впровадження і будуть такі природні 1-2-х ярусні ліси.
Найбільш проблемним є вибір системи ведення лісового господарства для дубових деревостанів. З
врахуванням структури це має бути вибіркова система, але в довготерміновій перспективі вона не
забезпечує природне відновлення дуба. Іншим варіантом є суцільнолісосічна система з наступним
посівом дуба або при наявності попереднього його природного відновлення – вона забезпечує
достатньо високу частку дуба в деревостані. Тобто, в дібровах призначення лісівничих заходів
потрібно проводити в залежності від характеристик конкретного виділу.
Для планування заходів з ведення лісового господарства вирішальне значення має відношення
лісової ділянки до тієї чи іншої зони парку. В НПП «Гуцульщина» близько половини всіх лісів
(49,3%) віднесено до зони регульованої рекреації, а іншу половину розділено між заповідною (24,7)
та господарською (24,8%) зоною. Негативним на нашу думку моментом є дуже низька частка лісів,
які віднесено до зони стаціонарної рекреації, де згідно чинних нормативів мали би розташовуватися
центри рекреації і туризму. Частка таких лісів мала би складати біля 10 відсотків [6]. Аналіз
нормативних документів та результатів наукових досліджень дав можливість розробити рекомендації
з призначення заходів для різних зон національних природних парків [6]. В цих рекомендаціях
наведено основне завдання та мету ведення сталого лісового господарства для всіх зон парків.
Наприклад, основним завданням ведення сталого лісового господарства в зонах регульованої
рекреації парків є формування стійких, наближених до природних деревостанів з комфортними
умовами довкілля для тих видів рекреації, які переважають на їх території. Мета господарювання –
стійкі, рекреаційно-привабливі і комфортні для відпочинку деревостани. Заходи з ведення сталого
лісового господарства в лісах зон регульованої рекреації наведені в табл. 1.
Таблиця 1 – Заходи з ведення сталого лісового господарства в зонах регульованої рекреації
Заходи

Мета проведення

Способи, види

Лісовідновлення

Відновлення стійких
природних лісів

Сприяння природному
відновленню, створення
лісових культур

Рубки догляду
Санітарні рубки
Лісовідновні
рубки
Рубки
переформування
Реконструктивні
рубки
Ландшафтні
рубки
Рубки головного
користування
Захист лісу
Моніторинг
лісів
Охорона лісу
Інфраструктура

Формування стійких до
рекреації деревостанів
Попередження розвитку
хвороб та шкідників
Відновлення стійких
деревостанів
Відновлення корінних
деревостанів
Зміна породного складу
Формування стійких і
комфортних лісових
ландшафтів

Комбіновані, верхові і
низові
Вирубка сухих і
пошкоджених дерев
Суцільні, вибіркові та
поступові

Примітки
Посадка
інтродукованих та не
корінних порід – за
науковим
обґрунтуванням
Вирубка не стійких і
не корінних порід
Суцільні – за науковим
обґрунтуванням
Суцільні – за науковим
обґрунтуванням

Вибіркові

-

Вирубка дерев не стійких Суцільні – за науковим
порід
обґрунтуванням
Вибіркові та поступові

-

Не проводяться
Контроль та
Інші способи – за наупопередження розвитку
Біотехнічні
ковим обґрунтуванням
хвороб та шкідників лісу
Контроль за станом і
Дослідження на постійних
сукцесіями лісів
об‘єктах
Попередження
Маршрути спостесамовільного
Щоденні маршрутні
реження не можуть
використання і загорання
спостереження
бути постійними
лісів
Забезпечення доступу,
Влаштування лісових
Відповідно до
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умов роботи і рекреації

доріг, туристичних
маршрутів, місць
відпочинку і т.п.

проектів

Підготовлено також загальні правила при проведенні лісогосподарських заходів в природнозаповідних лісах:
- для збереження і збагачення біорізноманіття при проведенні рубок в природно-заповідних лісах
потрібно залишати старі дуплисті дерева, сухі стоячі або лежачі стовбури, а також декоративні
дерева, які мають не стандартний вигляд, в кількості до 10 шт./га, але не в біогрупах, і якщо ці дерева
не є осередками хвороб чи шкідників;
- для попередження руйнування лісових екосистем на узліссі природно-заповідних лісових
масивів повинні залишатися дерева корінних порід в смузі шириною 5-10 метрів, а якщо корінні
породи відсутні, то залишають дерева найбільш стійких порід. Повнота деревостану, що залишається
на узліссі, не може опускатися менше 0,5;
- при розвитку інфраструктури в природно-заповідних лісах не дозволяється влаштування
штучних споруд на території лісових ділянок, які слугують місцем «проживання», харчування чи
міграції цінних видів фауни, а також на елементах річкової мережі;
- при значному (площа більше 1 га) пошкодженні природно-заповідних лісів стихією, хворобами,
шкідниками чи тваринами мають бути застосовані індивідуальні заходи в кожному конкретному
випадку і вони, в обов‘язковому порядку, повинні бути узгоджені з відповідними державними
органами та науковцями.
На наступному етапі робіт, який зараз проробляється в УкрНДІгірліс, буде розроблена система
заходів для конкретних типів деревостанів в однакових лісорослинних умовах (типах лісу). Такі
одиниці планування називаються господарськими комплексами [7].
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SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT IN NNP "GUTSULSCHINA" – BASIS FOR FOREST
ECOSYSTEMS’ CONSERVATION
Y.S. SHPARYK, V.P. LOSYUK
According to the investigation results of forest structure and natural regeneration for the basic forest formations on
the territory of National Nature Parks "Huzulschyna" the purpose and objectives of sustainable forest management for
different areas of the park are prepared and appropriate regulations actions for forest management are developed.
Recommendations for forestry complexes which contain both forest conditions types and forest stands types are
preparing now.
Keywords: forest conditions type, forest stand type, areas of the park, sustainable forest management, silvicultural
actions.
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ПОШИРЕННЯ ТА ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ EPIPACTIS PURPURATA
SMITH (ORCHIDACEAE) В ГАЛИЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ
Представлені результати дослідження поширення та еколого-ценотичних особливостей Epipactis
purpurata Smith (Orchidaceae) на території Галицького національного природного парку. Розглянуто
особливості морфологічної структури генеративних пагонів у різних еколого-ценотичних умовах.
Ключові слова: Epipactis purpurata Smith, Галицький національний природний парк

Epipactis purpurata Smith (Orchidaceae) – багаторічна трав‘яна рослина, занесена до Червоної
книги України, як рідкісний вид, та до додатку ІІ CITES. Вид поширений у Середній Європі; в
Україні зростає в грабових і дубових лісах Поділля, Придністров‘я, букових лісах Карпат [6].
У науковій літературі є відомості про поширення виду, еколого-ценотичну приуроченість,
онтогенез, структуру популяцій E. purpurata в Україні [2 - 5], але в межах Галицького національного
природного парку ці питання досі не вивчались. Саме вони стали предметом наших досліджень
впродовж 2008 – 2011 років.
Галицький національний природний парк загальною площею 14684,8 га утворений у 2004 р. Він
розташований в Галицькому районі Івано-Франківської області, у двох ландшафтних зонах – Опілля
та Передкарпаття, які розмежовує ріка Дністер. Понад 80 % території парку зайнято лісами –
дубовими, буковими, грабовими тощо.
Поширення E. purpurata досліджували маршрутними методами; чисельність вивчали методом
прямого обліку особин на маршрутах. Геоботанічні описи, з метою встановлення ценотичної
приуроченості виду, здійснювали методом закладання пробних ділянок площею 25 х 25 м2.
Класифікацію рослинних угруповань з участю E. purpurata проводили за домінантним принципом.
Для дослідження морфометричних ознак виду в різних еколого-ценотичних умовах, у місцях їх
скупчення, за рендомним принципом відібрано по 20 особин. Здійснено наступні морфометричні
заміри: висота стебла (см); кількість листків (шт.); довжина та ширина найбільшого листка (см);
кількість квіток (шт.); кількість плодів (шт.). Заміри проводили у польових умовах без пошкодження
рослин. Отримані значення опрацьовані загальноприйнятими статистичними методами [7] за
допомогою Microsoft Excel. Статистичні порівняння морфометричних параметрів між особинами
різних локусів E. purpurata проведені за критерієм Стьюдента [7]. Індекс морфологічної інтеграції
особин обчислювали за Ю. А. Злобіним [1].
Вікову структуру локусів E. purpurata не досліджували, оскільки особини виду, які мають
надземні пагони, належать виключно до генеративної вікової групи, що пояснюється особливостями
життєвого циклу [2, 6]. Вікові стани генеративних особин не виділяли у зв‘язку зі складністю
диференціювання молодих та старих генеративних особин без викопування підземних органів.
Як показали дослідження, у межах Галицького НПП вид поширений у двох фізико-географічних
районах – Передкарпатті та Бурштинському Опіллі, але у передкарпатській частині трапляється
значно частіше, особливо в букових лісах формації Fageta sylvaticae.
У букових лісах E. purpurata трапляється розсіяно, переважно невеликими групами – по 2-3 (5-10),
іноді – до кількох десятків особин. Від одного кореневища відростає від одного до 5-8 (12-15)
надземних пагонів.
Найчастіше E. purpurata відмічали в угрупованнях асоціації Fagetum (sylvaticae) сaricosum
(pilosae) – в урочищах ―Селище‖, ―Раків потік‖, ―Тимерівці‖ Блюдницького лісництва та в урочищах
―Лази‖ й ―Діброва‖ Крилоського лісництва. Рельєф урочищ горбистий, карстово-вибалковий, з
виходами гіпсу; ґрунти сірі лісові, сформовані на корінних гіпсоангідритових відкладах. Фітоценози
асоціації Fagetum (sylvaticae) сaricosum (pilosae) з участю E. purpurata займають переважно верхні
пологі частини пагорбів. У них за період досліджень нами обліковано 218 особин E. purpurata.
Деревний ярус угруповань сформований Fagus sylvatica (70 - 80 %), іноді наявна Betula pendula
(+); підлісок утворений Euonymus verrucosa (+), Sambucus nigra (+), Daphne mezereum (+), Rubus hirtus
(+ - 20 %). У підрості присутні Tilia cordata (+), Fagus sylvatica (+), Acer platanoides (+), Acer
pseudoplatanus (+ - 20 %). Трав‘яний ярус представлений Carex pilosa (30 – 60 %), Lamium maculatum
(+ - 20 %), Dryopteris filix-mas (+), D. carthusiana (+), Athyrium filix-femina (+), Pulmonaria obscura (+),
Polygonatum multiflorum (+); зрідка трапляються також Salvia glutinosa (+), Senecio nemorensis (+),
Circaea lutetiana (+), Aposeris foetida (+), Galium odoratum (+), Asarum europaeum (+), Galeobdolon
luteum (+), Hepatica nobilis (+), Mercurialis perennis (+), Stellaria holostea (+), Paris quadrifolia (+),
Lathyrus vernus (+).
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В угрупованнях асоціації Fagetum (sylvaticae) galiosum (odorati) E. purpurata виявили в урочищах
―Лази‖ Крилоського лісництва та ―Тимерівці‖ Блюдницького лісництва – всього 72 особини, які
зростають поодиноко або по 2 - 5 особин.
У деревному ярусі угруповань домінує Fagus sylvatica (80 %); підлісок утворений Euonymus
verrucosa (+ - 20 %), Sambucus nigra (+), Daphne mezereum (+). У підрості присутні Fagus sylvatica (+),
Tilia cordata (+), Acer platanoides (+), Acer pseudoplatanus (+). Трав‘яний ярус сформований Galium
odoratum (60 %), Carex pilosa (+ - 20 %), Dryopteris carthusiana (+), Athyrium filix-femina (+),
Galeobdolon luteum (+), Hepatica nobilis (+), Pulmonaria obscura (+), Stellaria holostea (+), Lamium
maculatum (+).
В урочищі ―Діброва‖ Крилоського лісництва, біля підніжжя пагорба на правобережжі р. Лімниця,
в угрупованні асоціації Fagetum (sylvaticae) aegopodiosum (podagrariae) виявлено локалітет E.
purpurata чисельністю 42 генеративні особини. Деревостан угруповання представлений Fagus
sylvatica (70 %); підлісок утворений Corylus avellana (+), Acer pseudoplatanus (+), Swida sanguinea (+).
У трав‘яному покриві переважає Aegopodium podagraria (60 %), присутні також Campanula trachelium
(+), Dryopteris filix-mas, Galeobdolon luteum (20 %).
На березі ріки Лімниці, нижче за течією зафіксовано групу чисельністю 27 генеративних особин E.
purpurata. Деревний ярус тут розріджений, утворений Carpinus betulus та Tilia cordata (+), у підліску
наявні Carpinus betulus (+), Fagus sylvatica (+), Acer platanoides (+). Загальне проективне покриття
трав‘яного ярусу, утвореного Aegopodium podagraria (+), Lamium maculatum (+), Glechoma hederacea
(+), сстановить 30 %.
На території Галицького НПП E. purpurata трапляється також в дубових і грабово-дубових лісах
(формація Querceta roboris) передкарпатської та опільської частин парку, на плакорних виположених
ділянках з дерново-підзолистими та сірими лісовими ґрунтами, але значно рідше, ніж у букових.
В урочищах ―Діброва‖ Крилоського лісництва, ―Сімлин‖ та ―Галич-гора‖ Галицького лісництва E.
purpurata загальною чисельністю 57 генеративних особин зафіксували у фітоценозах асоціації
Carpineto (betulis)-Quercetum (roboris) caricosum (pilosae). Деревний ярус угруповань утворений
Quercus robur (50 - 60 %), Carpinus betulus (10 - 30%), Tilia cordata (+), Betula pendula (+); у підліску
присутні Euonymus verrucosa (+), Corylus avellana (+), підріст утворений Tilia cordata (+), Carpinus
betulus (+); трав‘яний ярус сформований Carex pilosa (50 – 80 %), Dryopteris filix-mas (+),
D. carthusiana (+), Athyrium filix-femina (+),Galium odoratum (+), Mercurialis perennis (+), Stellaria
holostea (+), Galeobdolon luteum (+). Особини E. purpurata трапляються поодиноко або по 2 – 3. В
урочищі «Діброва» в описаному угрупованні виявлено локус чисельністю 26 особин.
В урочищі ―Сокіл‖ Крилоського лісництва, на південно-східному схилі пагорба відмічено 6
генеративних особин E. purpurata в угрупованні асоціації Tilieto (cordatае)-Quercetum (roboris)
caricosum (pilosae). Деревостан віком 110 років утворений Quercus robur (50 %), Tilia cordata (30%),
Cerasus avium (+), Carpinus betulus (+); підріст – Acer platanoides (20 %), Carpinus betulus (+), Fagus
sylvatica (+), Tilia cordata (+); у підліску ростуть Corylus avellana (+), Sambucus nigra (+). У
трав‘яному ярусі домінує Carex pilosa (50 – 80 %), присутні також Aegopodium podagraria (10 %),
Milium effusum (+), Athyrium filix-femina (+), Polygonatum multiflorum (+), Paris quadrifolia (+),
Mercurialis perennis (+), Dentaria bulbifera (+), Galium odoratum (+ - 10 %), Stellaria holostea (+),
Pulmonaria obscura (+), Lathyrus vernus (+), Arum besseranum (+), Platanthera bifolia (+), Galeobdolon
luteum (5 – 20 %), Asarum europaeum (+ - 5 %), Hepatica nobilis (+).
Поодинокі генеративні особини E. purpurata виявлені в урочищі ―Корчева‖ Бурштинського
лісництва, в угрупованні асоціації Quercetum (roboris) galiosum (odorati). У деревному ярусі домінує
Quercus robur (60 – 80 %) з домішкою Tilia cordata (+), Cerasus avium (+) і Carpinus betulus (+).
Підлісок утворений Padus avium (20 %), Frangula alnus (5 %), Corylus avellana (+), Grossularia
reclinata (5 %), підріст – Tilia cordata (10 %), Acer platanoides (+). У трав‘яному ярусі ростуть Galium
odoratum (30 – 50 %), Aegopodium podagraria (20 %), Dryopteris filix-mas (+), Pulmonaria obscura (+),
Paris quadrifolia (+), Stellaria holostea (+), Galeobdolon luteum (+).
В урочищі ―Вигівка‖ Бурштинського лісництва, у складі фітоценозу асоціації Carpineto (betulis)Quercetum (roboris) galiosum (odorati) виявлено 3 генеративні особини E. purpurata. Деревний ярус
утворений Quercus robur (60 %), Carpinus betulus (30 %), Betula pendula (+), Cerasus avium (+), Populus
tremula (+), підріст – Carpinus betulus (+), Tilia cordata (+), Acer platanoides (+), Betula pendula (+),
Ulmus carpinifoliа (+), Populus tremula (+). У підліску відмічені Padus avium (+ - 20 %), Corylus
avellana (+), Acer campestre (+), Grossularia reclinata (+). У трав‘яному ярусі домінує Galium odoratum
(30 – 60 %), ростуть також Aegopodium podagraria (10 %), Dryopteris filix-mas (10 – 20 %), Circaea
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lutetiana (+), Pulmonaria obscura (+), Ranunculus lanuginosus (+), Dryopteris carthusiana (+), Vinca
minor (5 – 20 %), Viola reichenbachiana (+).
З метою вивчення мінливості особин E. purpurata у різних еколого-ценотичних умовах зростання
проведено порівняння деяких морфометричних ознак генеративних пагонів у локалітетах
чисельністю понад 20 особин (табл. 1).
Порівняльна характеристика морфометричних показників генеративних пагонів особин
Epipactis purpurata Smith у лісовому угрупованні та на узліссі (берег р. Лімниці)
Морфометричні ознаки
Висота
генеративного
пагона, см
Кількість листків, шт.
Довжина
листка, см
Ширина
листка, см

найбільшого
найбільшого

Кількість квіток, шт.
Кількість плодів, шт.
Коефіцієнт
плодоутворення, %

Локуси
I

II

III

IV

40,3±1,78
19,7
4,6±0,23
22,3
5,3±0,16
13,5
2,4±0,08
14,9
20,6±1,03
22,4
8,3±0,42
22,6

41,2±1,85
20,0
4,9±0,21
19,1
5,2±0,17
14,6
2,5±0,09
16,1
21,3±0,96
20,1
7,8±0,46
26,4

42,5±1,97
20,8
4,8±0,24
21,5
5,5±0,20
16,3
2,6±0,08
13,7
22,3±1,12
22,5
9,4±0,51
24,2

39,6±1,88
21,2
4,0±0,22
24,5
5,4±0,18
14,9
2,3±0,07
13,6
21,8±1,07
21,9
5,8±0,32
24,6

40,3

36,6

42,1

26,6

Примітка. Локалітети: І – урочище «Селище» Блюдницького лісництва, середня частина схилу пагорба, ас. Fagetum
(sylvaticae) сaricosum (pilosae); ІІ – урочище «Діброва» Крилоського лісництва, нижня частина схилу пагорба, ас. Fagetum
(sylvaticae) aegopodiosum (podagrariae); ІІІ – урочище «Діброва» Крилоського лісництва, ділянка з пологим рельєфом, ас.
Carpineto (betulis)-Quercetum (roboris) caricosum (pilosae); IV – узлісся на березі р. Лімниця (Крилоське лісництво, ур.
«Діброва»). Над рисками подаються середні арифметичні значення та статистичні похибки, під рискою – коефіцієнти
варіації (%). Коефіцієнт плодоутворення обчислювали як відсоткове відношення середньої кількості плодів на пагоні до
середньої кількості квіток.

Як показали дослідження, більш варіабельними ознаками (19,1 - 26,4 %) є висота надземних
пагонів, кількість листків, квіток та плодів, а довжина й ширина найбільшого листка – менш
варіабельні (13,5 – 16,1 %).
Статистичні порівняння середніх значень, здійснені за критерієм Стьюдента, показали, що
достовірна відмінність між деякими локусами спостерігається лише за кількістю плодів та листків на
генеративному пагоні. Кількість плодів на генеративному пагоні у особин локусу IV (узлісся)
достовірно менша порівняно з іншими; відмічена достовірна різниця також між локусами ІІ і ІІІ
(табл. 1). Кількість листків на генеративному пагоні в умовах узлісся достовірно менша, ніж у лісових
ценозах, що можна пояснити зменшенням асиміляційної листкової площі в умовах кращого
освітлення.
Кореляційний аналіз морфометричних ознак генеративних пагонів E. purpurata дозволив виявити
в особин кожного локусу по 5 – 6 достовірних прямопропорційних кореляційних зв‘язків на рівнях
імовірності 95 – 99 %. У всіх локусах відмічена достовірна взаємозалежність між висотою
надземного пагона та шириною найбільшого листка, а також між довжиною та шириною
найбільшого листка. У лісових локусах наявні достовірні кореляційні зв‘язки між висотою
надземного пагона та кількістю листків і квіток; у локусі на узліссі – між кількістю листків з одного
боку і кількістю квіток, а також довжиною й шириною найбільшого листка – з іншого. Повністю
відсутня взаємозалежність між кількістю плодів на генеративному пагоні та іншими ознаками.
Індекс морфологічної інтеграції особин E. рurpurata у досліджуваних локусах коливається у
межах 33,3 – 40,0 %.
Таким чином, E. purpurata в Галицькому НПП зустрічається в букових, рідше – дубових, грабоводубових та липово-дубових лісах, на узліссях. Росте розсіяно, поодиноко або групами від 2-3 до
кількох десятків особин. Найбільша чисельність виду спостерігається в букових лісах, на багатих
кальцієм сірих лісових ґрунтах, сформованих на гіпсоангідритових породах, які залягають близько до
денної поверхні (нижня частина долини р. Лімниці).
Для особин E. рurpurata характерні середні показники варіабельності розмірів найбільшого листка
і високі показники – висоти генеративного пагона, кількості листків, квіток та плодів на пагоні.
Особини E. purpurata відзначаються сталістю більшості морфометричних ознак генеративного пагона
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в різних еколого-ценотичних умовах, тобто низьким рівнем морфологічної пластичності, що
пояснюється вузькою еколого-ценотичною амплітудою виду. Локуси E. рurpurata в умовах лісових
ценозів та узлісся близькі за значенням індексу морфологічної інтегрованості особин, але дещо
відрізняються структурою кореляційних зв‘язків.
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА
1. Злобин Ю. А. Принципы и методы изучения ценотических популяций растений / Ю. А. Злобин. – Казань:
Изд-во КГУ, 1989. – 146 с.
2. Тимченко І. А. Структура популяцій видів роду Epipactis Zinn і тенденції її зміни під антропогенним
впливом / І. А. Тимченко // Укр. ботан. журн. – 1996. – 53, 6. – С. 690 - 695.
3. Тимченко І. А. Epipactis purpurata Smith (Orchidaceae) в Україні / І. А. Тимченко, Т. Л. Андрієнко / Укр.
ботан. журн. – 1992. – 49, 4. – С. 91 - 93.
4. Тимченко І. А. Еколого-фітоценотична приуроченість видів роду Epipactis Zinn (Orchidaceae) /
І. А. Тимченко, Т. В. Фіцайло // Укр. фітосоц. зб. – Сер. С. – 2003. – Вип. 1 (20). – С. 103 - 112.
5. Тимчук О. В. Результати моніторингу флори і рослинних угруповань в Карпатському національному
природному парку / О. В. Тимчук // Розвиток заповідної справи в Україні і формування Пан‘європейської
екологічної мережі: Матеріали міжнар. науково-практ. конф. (11 - 13. 11. 2008 р., Рахів). – Івано-Франківськ:
Нова зоря, 2008. – С. 403 - 407.
6. Червона книга України. Рослинний світ // за ред. Я. П. Дідуха. – Київ: Глобалконсалтинг, 2009. – 900 с.
7. Шмидт В. М. Математические методы в ботанике / В. М. Шмидт – Ленингр.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. –
288 с.
THE DISTRIBUTION AND ECOLOGICAL-CENOTICAL FEATURES OF EPIPACTIS PURPURATA
SMITH (ORCHIDACEAE) ON THE TERRITORY OF THE HALYTSKY NATIONAL NATURE PARK.
N. SHUMSKA, I. DMYTRASH
Hereby is presented the results of study of distribution and ecological-cenotical features of Epipactis purpurata
Smith (Orchidaceae) on the territory of the Halytsky National Nature Park. The morphological structure of generative
sprout under different ecological-cenotical conditions is presented.
Key words: Epipactis purpurata Smith, Halytsky National Nature Park
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Природний заповідник "Горгани"

ФЛОРА ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА “ГОРГАНИ”
У статті наводиться інформація про флору природного заповідника ― Горгани‖. Зокрема про розподіл
рослин за таксономічними рангами та коротка характеристика провідних родин ПЗ «Горгани».
Ключові слова: флора, раритетні види, природний заповідник "Горгани", чисельність.

Флористичні дослідження на території природного заповідника ―Горгани‖ проводило багато
дослідників. Зокрема, за період 1997-2009 рр. було складено конспект флори природного заповідника
―Ґорґани‖ (Клімук, Чорней, Міскевич, 2006, 2009), проведено їх созологічну характеристику (Клімук,
Міскевич, Чорней, Токарюк, 2006), складено кадастр поширення судинних рослин, занесених до
Червоної книги України (Клімук, Міскевич, Чорней, Буджак, Токарюк, 2006), складено карту
рослинності заповідника (Устименко, Клімук, 2006), вивчено мохоподібні та створено конспект
флори мохоподібних (Нишпорко, 2006), досліджено популяції весняних ефемероїдів (Міскевич, 2009,
2010, Юсип, 2011), складено календар природи (Лахва, 2006, 2009, 2010), створено сітку наукових
полігонів в пралісових деревостанах, яка складається із 42 постійних пробних площ загальною
площею 25,9 га і 12 стаціонарних наукових профілів протяжністю 38,4 км, розпочато моніторинг
показників продуктивності пралісів (Олексів, Клімук, Глистюк, 2008) та вивчення біології і екології
сосни кедрової європейської (Олексів, Шпільчак, 2002; Олексів, Клімук, Шпитко, 2004; Олексів,
Глистюк, 2008; Олексів, Клімук, Глистюк, 2009). Узагальнення наукових досліджень здійснено в
монографії Ю.В. Клімук та ін. Природний заповідник ―Горгани‖. Рослинний світ (2006) [1, 2, 3, 4, 5,
6, 7].
Внаслідок багаторічних досліджень, у флорі заповідника виявлено 231 вид мохоподібних та
відносно бідне розмаїття судинних рослин – 460 видів.
Таблиця 1. Кількість видів рослин у флорі заповідника
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Систематичні групи рослин
ВИЩІ РОСЛИНИ
Судинні рослини
Покритонасінні (Magnoliophyta)
Голонасінні (Pinophyta)
Папоротеподібні (Polypodiophyta)
Хвощеподібні (Equisetophyta)
Плауноподібні (Lycopodiophyta)
Всього судинних
Несудинні рослини
Мохоподібні (Bryophyta)
Всього вищих рослин

Кількість видів флори

422
8
20
6
4
460
231
691

Розподіл рослин за таксономічними рангами наведено в таблиці 2.. Кількісні співвідношення між
різними таксономічними одиницями у флорі заповідника загалом властиві для флори Середньої
Європи. Тут переважають молоді філогенетичні групи. Зокрема покритонасінні представлені 422
видами, що становить 91,9 %. Частка судинних спорових (Lycopodiophyta, Equisetophyta,
Polypodiophyta) та голонасінних (Pinophyta ) припадає лише 8,1 % видів. За флористичною
класифікацією Українських Карпат флора заповідника належить до району Горгани.
Таблиця 2. Розподіл рослин за таксономічними рангами
Відділ
Lycopodiophyta
Equisetophyta
Polypodiophyta
Pinophyta
Magnoliophyta:
Magnoliopsida
Liliopsida
Всього

Родини
2
1
8
2
66
54
12
79

Роди
3
1
12
5
249
192
57
270

%
2,5
1,3
10,1
2,5
83,6
68,4
15,2
100

%
1,1
0,4
4,4
1,9
92,2
71,1
21,1
100

Види
4
6
20
8
422
326
96
459

%
0,9
1,2
4,3
1,7
91,9
71,0
20,9
100

Провідна частина родинного спектру флори (таблиця 3.) складається з 12 родин.
Аналіз родинного спектра показав, що 12 провідних родин налічують 270 видів. Це становить 58,8
% всього видового складу рослин заповідника, що є характерним для бореальних європейських флор.
Найчисельнішими у родовому відношенні є ті ж родини, які займають провідні позиції у видовому
багатстві, за винятком родин Juncaceae та Cyperaceae
Таблиця 3. Спектр провідних родин ПЗ «Горгани»
Родина
Asteraceae (Складноцвіті)
Poaceae (Злакові)
Scrophulariaceae (Ранникові)
Ranunculaceae (Жовтецеві)
Lamiaceae (Губоцвіті)
Fabaceae (Бобові)
Cyperaceae (Осокові)
Rosaceae (Розові)
Caryophyllaceae (Гвоздичні)
Apiaceae (Зонтичні)
Orchidaceae (Зозулинцеві)
Juncaceae (Ситникові)

Кількість
видів
58
37
26
21
20
18
18
17
16
14
15
10

% від
загальної
кількості
видів
12,6
8,1
5,7
4,6
4,4
3,9
3,9
3,7
3,5
3,1
3,3
2,2

Кількість
родів
34
23
11
10
14
10
5
12
11
11
11
2

% від
загальної
кількості
видів
12,6
7,4
4,1
3,7
5,2
3,7
1,2
4,4
4,1
4,1
4,1
0,7

Найбагатшою за кількістю видів є родина Asteraceae. Вона налічує 58 видів, 34 роди.
Представники родини айстрових зустрічаються в різних ценозах. Так в лісах зростають: Homogyne
alpina (L.) Cass, Prenanthes purpurea L., Doronicum austriacum Jacq., Cicerbita alpina (L.) Wallr..
Найбільше Айстрових на ділянках з лучним типом рослинності. Зокрема тут зростають Arnica
montana L. та Achyrophorus uniflorus (Vill.) Bluff, Scorzonera rosea Waldst.et Kit., Centaurea carpatica
Porc., C. phrygia L. та C. jacea L. та ін.. Значно рідше трапляються в заповіднику C. marmarosiensis
(Jav.) Czer. (найчисельніша популяція цього ендемічного виду зростає в урочищі Довжинець.

240

Ранньою весною одними з перших рослин розпочинають вегетацію Tussilago farfara L., Petasites albus
(L.) Gaertn. та Petasites hybridus (L.) Gaertn.. Восени, коли більшість рослин вже приготувались до
зими, на луках здійснює вегетацію реліктовий вид –Carlina acaulis L..
Poaceae теж таксономічно багата родина, яка налічує в заповіднику 37 видів, 23 роди. Вона
представлена видами: Nardus stricta L., Cynosurus cristatus L., Dactylis glomerata L., Holcus lanatus L.,
Anthoxanthum odoratum L., Milium effusum L., Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl, Phleum pratense
L. й P. alpinum L, Deschampsia caespitosa (L.) Beauv., Calamagrostis canescens (Web.) Roth. Найбільше
серед злаків видів Poa nemoralis L., P. pratensis L., P. annua L. й P. remota Forsell.. З костриць –
Festuca gigantea (L.) Vill., F. pratensis, F. rubra L.. Костриця червона часто виступає домінантом
лучних угруповань.
З Cyperaceae найбільш поширеними є Carex leporina L., C. pilulifera L., C. panicea L., та C. remota
L.. Зрідка зустрічається Scirpus sylvaticus L., Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link, C. tomentosa L. й C.
sylvatica Huds..
До числа найбагатших видами родин заповідника належить родина Scrophulariaceae – 26 видів, 11
родів. Яскравими представниками цієї родини є Veronica beccabunga L., V. chamaedrys L., V. montana
L., V. officinalis L. та інші, види ранників – Scrophularia nodosa L. та S. scopolii Hoppe ex Pers..
Характерними для заповідника є й представники родини Ranunculaceae. Тут зростають – Aconitum
moldavicum Hacq., Caltha palustris L., Anemone nemorosa L., Ranunculus acris L., R. lanuginosus L. R.
repens L.. Рідко зустрічається Aquilegia vulgaris L. (урочище Джурджі), Trollius europaeus L. s. I., A.
ranunculoides L. (єдине місцезростання якої в заповіднику – лука Нивка).
З представників родини Lamiaceae досить поширені на території заповідника Prunella vulgaris L..
Зрідка з ними зростає Betonica officinalis L. та Thymus alternans Klok.. В лісі найбільш
розповсюдженим видом цієї родини є Galeobdolon luteum Huds..
Родина Fabaceae налічує в своєму складі 18 видів, зокрема 9 видів конюшин, найпоширенішими з
яких є Trifolium repens L.й T. pratense L.. Один вид роду – конюшина червонувата (T. rubens L.)
занесений до нового видання Червоної книги України. В заповіднику трапляються Ononis arvensis L.,
Medicago lupulina L., Lotus ucrainicus Klok., зрідка – Trifolium pannonicum Jaaq., Vicia cracca L. і V.
sepium L.. На сінокісній луці біля садиби Ґорґанського ПНДВ зростає популяція Chamaespartium
sagittale (L.) P. Gibbs, який в Україні зустрічається зрідка. Площа популяції становить 0,6 га.
Одна з найчисельніших родин також родина Rosaceae. До її складу належать перстачі – Potentilla
aurea L., P. anserine L., P. erecta (L.) Raeusch. Часто зустрічаються Rubus hirtus Waldst. Et Kit. й R.
idaeus L., Rosa pendulina L., Filipendula denudate (J.et C. Presl.) Fritsch, Geum rivale L., та Fragaria
vesca L..
Всі види родини Orchidaceae, що зростають в Ґорґанах, мають природоохороний статус. В
заповіднику їх налічується 15. Найчисельнішими є популяції Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.. Часто
можна зустріти популяції – Dactylorhiza maculatum (L.) Soo., D. majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et
Summerhayes та D. fuchsii (Druce) Soo.). Поодинокими особинами трапляються Platantera bifolia (L.)
Rich., Epipactis helleborine (L.) Crantz., Neоttia nidus-avis (L.) Rich., Leucorchis albida (L.) E. Mey.,
Coeloglossum viride (L.) C. Hartm., Orchis mascula (L.) L.. В заповіднику виявлене одне місцезростання
Dactylorhiza cordigera (Fries) Soo, яке налічує всього кілька особин. З одного місцезростання відома і
нечисленна популяція Goodyera repens (L.) R. Br.. Зрідка можна зустріти зозулині сльози яйцеподібні
Listera ovata (L.) R. Br.. Інший вид цього роду – L. cordata (L.) R. Br. облікований в чотирьох
місцезростаннях.
Роди не відзначаються великою поліморфністю. Тільки рід Carex включає 14 видів. Решта родів
об‘єднують у своєму менше 10 видів, а 179 родів мають по одному виду.
За аналізом спектра життєвих форм видів рослин, що формують флору заповідника,
найчисельнішою групою є гемікриптофіти – 271 вид і геофіти – 64 види. Найменшу групу складають
хамефіти – 32 види. Таке співвідношення життєвих форм характерне для клімату Середньої Європи.
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Рисунок 1. Класифікація флори заповідника по відношенню до вологи

По відношенню до трофності ґрунту найчисельнішими є мезотрофи – 243 види і евтрофи – 183
види. Найменше представлена група оліготрофів, яка налічує 24 види.
Вологий клімат Карпат визначає значне переважання у флорі заповідника мезофітів – 349 видів,
що становить 76% загальної кількості видів. Чисельну групу становлять гігрофіти – 55 та
мезогігрофітів – 41 вид, які є компонентами вологих лісів і лук, берегів потоків і річок. Наслідком
відсутності сухих місць зростань в заповіднику є незначна кількість видів у групі мезоксерофітів 12
видів, ксерофітів – 3 види.
Раритетний компонент флори заповідника складає 67 видів, 34 з яких занесено до Червоної книги
України (2008 р.). Окрім вищезгаданих видів, це – Oxycoccus microcarpus Turcz. Ex Rupr., Huperzia
selago (L.) Bernh, Lycopodium annotinum L, Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr.та B. lunaria (L.)
Sw., Gladiolus imbricatus L., Lilium martagon L. й Lunaria rediviva L.. Символом заповідника, його
гордістю є сосна кедрова європейська, яка також знаходиться на сторінках Червоної книги.
В заповіднику зростають ендемічні види –Diаnthus carpaticus Woloswzcz, Phyteuma tetramerum L
та Ph. vagneri A. Kerner., Tozzia carpatica Woloszcz, Ranunculus carpaticus Holub, Achillea carpatica
Blocki ex Dubovik та інші. З реліктів – Matteucia struthiopteris L. Tod., Gymnocarpium robertianum
(Hoffm.) Newm., Polystichum aculeatum (L.) Roth. Реліктові види Diphasiastrum alpinum (L.) Holub,
Cystopteris montana (Lam.) Desv. та C. sudetica A. Br. et Midle були включені до нового видання
Червоної книги України.
На основі проведених досліджень можна зробити висновки, що невелика за площею територія
заповідника – 5344,2 га, суворі природні умови, панування темнохвойних лісів та кам‘яних пустищ,
які становлять відповідно 86 % та 11 % від загальної площі, визначили характерні риси флори
заповідника. Флора заповідника поєднує типові, характерні для району Ґорґан риси з унікальними та
цікавими ботанічними знахідками.
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FLORA OF THE GORGANY NATURE RESERVE
S.V. YUSIP, V.M. KYSLYAK
This article provides data about flora of the Gorgany Nature reserve, in particular the distribution of plants by
taxonomic rank and a brief description of the main families of the reserve.
Key words: flora, rare species, Gorgany Nature Reserve, number.

УДК 595.765 (477.8)
Т.П. ЯНИЦЬКИЙ
Державний природознавчий музей НАН України (м. Львів)

РІДКІСНІ ВИДИ ЖУКІВ-ЗЛАТОК (COLEOPTERA: BUPRESTIDAE)
ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
Охарактеризовано 13 рідкісних видів жуків-златок, які виявлені на природоохоронних територіях
Українських Карпат. Наведено дані про їх поширення в Україні та в регіоні, а також про особливості біології.
Встановлено основні фактори загрози популяціям рідкісних видів златок та наведено рекомендовані заходи
охорони.
Ключові слова: жуки-златки, рідкісні види, Українські Карпати, природоохоронні території.

На території Українських Карпат трапляється 89 видів жуків-златок (Яницький, 2006 (2007)), з
яких у Карпатському біосферному заповіднику виявлено 48 видів, Карпатському національному
природному парку – 18, Галицькому національному природному парку – 15, Національному
природному парку ―Гуцульщина‖ – 14, Ужанському національному природному парку – 13,
Національному природному парку ―Сколівські Бескиди‖ – 6, природному заповіднику ―Горгани‖ – 2
види (Яницький, 2010).
Згідно довідника ―Фауна України: охоронні категорії‖ (2010), для занесення у групу ―таких, що
перебувають під загрозою зникнення‖ / ―threatened‖, вид повинен відповідати одному з наступних
критеріїв: фрагментованість або обмеженість області поширення; скорочення та коливання кількості
локалітетів; мала чисельність, її зменшення та коливання (в минулому, теперішньому або
майбутньому). Відповідно до зазначених критеріїв, нами виділено 13 видів златок фауни
Карпатського регіону, які були виявлені в різний час на територіях, що зараз належать до природозаповідного фонду. Видові назви подано згідно Каталогу твердокрилих Палеарктики (Bílý at al.,
2006); дані з біології подано за власними спостереженнями та літературними джерелами (Bílý, 2002).
Acmaeodera degener (Scopoli, 1763). Південно-європейський вид. В Україні трапляється в
Лісостепу, Степу, Карпатах та Кримських горах. Захід України: Західне, Східне Поділля,
Полонинський, Вулканічний хребет, Закарпатська низовина.
Кормові рослини личинок: дуб, каштан, бук. Трапляється в дубових лісах, на схилах до висоти 400
м н. р. м., а долинами річок може досягати до 800 м н. р. м. В Середній Європі сягає найбільш
північної точки свого розповсюдження. Личинки розвиваються в верхній частині крони, розвиток
триває 1 рік. Період льоту триває з кінця травня до кінця липня, жуки виявлені на квітах жовтого
кольору, а також на квітах деревію.
Вказаний з Карпатського біосферного заповідника: ок. Виноградова (Kaszab, 1940), ймовірно,
Чорна Гора. В регіоні відомий також лише за поодинокими знахідками з ок. Чопа (збори І. К.
Загайкевича), ок. Тячева (колекція Ужгородського національного університету), ок. с. Карпати
Мукачівського р-ну Закарпатської обл. (збори Ю. В. Канарського).
Ptosima undecimmaculata (Herbst, 1784). Середземноморський вид. З території України
достовірно відомий лише зі Степу та Карпат. Захід України: Передкарпаття, Бескиди, Закарпатська
низовина.
Кормова рослина личинок: вишня; вказаний також з персика, мигдалю, терну колючого, сливи
домашньої, глоду згладженого (Crataegus laevigata (Poir.) DC.), груші, яблуні (Гурьева, 1974,
Burakowski et al., 1985, Gobbi, 1986). Представник невеликого роду, який нараховує кілька
орієнтальних та неарктичних видів, і лише 1 вид в Середній Європі. Трапляється до висоти 600 м н. р.
м. Личинки розвиваються в мертвій деревині, розвиток, в залежності від стану деревини, триває від

243

двох до чотирьох років. Період льоту триває з травня по липень, з максимумом в кінці травня. Жуки
живляться молодим листям кормових рослин личинок.
Виявлений у Карпатському біосферному заповіднику в ок. с. Юлівці Виноградівського р-ну
Закарпатської обл. та в ок. Ясині.
Lamprodila decipiens (Gebler, 1847). Транспалеарктичний вид. В Україні трапляється по всій
території. Захід України: Розточчя, Опілля, Полонинський та Вулканічний хребти.
Кормова рослина личинок: верба; вказаний також з в‘язу гладкого (Ulmus laevis Pall.), в‘язу
граболистого (Ulmus carpinifolia Rupp. ex G. Suckow) (Алексеев, 1957). Надає перевагу освітленим
сонцем ділянкам, трапляється до висоти 700 м н. р. м. Також полюбляє рудеральні та вторинні
біотопи. Уражає, в основному, ослаблені рослини. Личинка розвивається 2 роки, заляльковується в
травні, лялечкова стадія триває лише 12 днів. Період льоту триває з травня до середини серпня, з
максимумом в червні.
Виявлений в ок. Сваляви ще в середині 20 століття (колекція Ужгородського національного
університету) та в околицях Великого Березного (дані О. Ю. Мателешка). Можливі знахідки в
сучасній фауні Ужанського національного природного парку. Занесений до Червоної Книги
Українських Карпат (Мателешко, Яницький, 2011).
Eurythyrea austriaca (Linnaeus, 1767). Середземноморсько-європейський вид. В Україні
трапляється по всій території, окрім Кримських гір. Захід України: Західне, Східне Поділля, Опілля,
Передкарпаття, Бескиди, Горгани, Мармарош, Свидівець, Полонинський хребет, Закарпатська
низовина.
Трапляється в буково-ялицевих, дубово-буково-ялицевих і ялиново-буково-ялицевих лісах до
висоти 850 м н. р. м. Личинка розвивається в деревині ялиці; розвиток триває від трьох до п‘яти
років. Імаго літають з червня до кінця серпня.
Вказаний з Карпатського біосферного заповідника: урочище Кузій (Roubal, 1936); з Ужанського
НПП: ок. с. Ставне Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл. (Roubal, 1936). Чисельність виду
протягом другої половини 20-го століття різко скоротилася. Так, останні відомі нам знахідки (з
околиць Ужгорода, Великого Березного та Жденевого) датовані 1954-1958 роками (колекція
Ужгородського національного університету). Занесений до Червоної Книги Українських Карпат
(Мателешко, Яницький, 2011).
Anthaxia candens (Panzer, 1792). Південно-європейський вид. В Україні трапляється по всій
території, окрім Степової зони. Захід України: Північне Поділля, Вулканічний хребет, Закарпатська
низовина.
Кормова рослина личинок: вишня. Вид з обмеженим розповсюдженням, надає перевагу теплим і
сухим біотопам до висоти 500 м н. р. м. Уражує ослаблені дерева. Заляльковується пізно влітку,
дорослі жуки зимують в лялечкових камерах. Розвиток однорічний, період льоту триває з травня по
липень, з максимумом в першій половині червня. Імаго живляться листям кормових рослин личинок.
Виявлений в ок. Мукачевого (колекція Лазорка, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена) та в ок.
Ужгорода (колекція Ужгородського національного університету). Можливі знахідки на території
Карпатського біосферного заповідника. Занесений до Червоної Книги Українських Карпат
(Мателешко, Яницький, 2011).
Anthaxia helvetica Stierlin, 1868. Південно-європейський монтанний вид. В Україні відомий лише
з Карпат (Передкарпаття, Горгани, Покутсько-Буковинські Карпати, Чорногора) та Малого Полісся.
Кормові рослини личинок: ялина, ялиця, модрина; вказаний також з сосни, ялівцю (Gobbi, 1986,
Ruicănesku, 1997). Трапляється до висоти 1200 м н. р. м., личинка розвивається в деревині від одного
до двох років, жуки виявлені на квітах кульбаби та жовтцю. Період льоту триває з травня по
вересень.
Виявлений у Карпатському біосферному заповіднику (ялинові ліси Чорногірського масиву), НПП
―Гуцульщина‖ (ялинові ліси на г. Грегіт, грабово-ялиново-дубовий ліс у Старокутському л-ві),
Карпатському НПП (криволісся сосни гірської на полонині Пожижевській). Занесений до Червоної
Книги Українських Карпат (Яницький, Мателешко, 2011).
Anthaxia morio (Fabricius, 1792). Європейський вид. В Україні трапляється по всій території,
окрім Кримських гір. Захід України: Передкарпаття, Чорногора.
Кормові рослини личинок: ялина, модрина, сосна, ялиця. Надає перевагу хвойним лісам до висоти
600 м н. р. м. Личинка розвивається 1 рік, заляльковується наприкінці літа, імаго зимує в лялечковій
камері. Період льоту триває з квітня по липень, з максимумом в травні. Один з перших весняних
видів златок, відвідує квіти складноцвітих і жовтецевих. Період льоту триває з квітня по липень.
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На Заході України виявлений лише у Карпатському біосферному заповіднику (Чорногірський
масив), НПП ―Гуцульщина‖ (грабово-ялиново-дубовий ліс у Старокутському л-ві).
Anthaxia nigrojubata incognita Bílý, 1974. Південно-європейський монтанний вид. В Україні
відомий лише з Карпат (Бескиди).
Кормова рослина личинок: ялиця; вказаний також з сосни (Gobbi, 1986). Трапляється в гірських
лісах, де присутня ялиця, до висоти 1000 м н. р. м. Імаго виявлені протягом червня і липня на квітах
нечуйвітру (Hieracium L.).
Виявлений в НПП ―Сколівські Бескиди‖ з ок. Сколе (ялицево-букові ліси).
Anthaxia olympica Kiesenwetter, 1880. Південно-європейський вид, східна межа ареалу сягає
Приволзької височини (Алексеев, 1957). В Україні трапляється по всій території, окрім Полісся. Захід
України: Західне Поділля, Свидівець, Вулканічний хребет, Закарпатська низовина.
Кормові рослини личинок: вишня, слива, мигдаль, персик; вказаний також з дуба (Ruicănesku,
1997). Надає перевагу низинним біотопам до висоти 500 м н. р. м. Личинка розвивається один рік.
Імаго виявлені на квітах глоду, шипшини, зонтичних, а також на квітах жовтого кольору з травня по
липень.
В сучасній фауні Заходу України виявлений лише в Карпатському біосферному заповіднику в ок.
Виноградова на Чорній Горі.
Agrilus auricollis Kiesenwetter, 1857. Південно-європейський вид. В Україні відомий з Полісся,
Західного та Східного Поділля, Лісостепу та Карпат (Передкарпаття, Полонинський хребет,
Закарпатська низовина).
Личинка розвивається в деревині липи, розвиток триває один рік. В літературі вказується як
кормова рослина личинок також в‘яз (Волкович, 1977). Імаго літають протягом червня.
Виявлений в НПП ―Гуцульщина‖ в грабово-дубовому лісі Старокутського л-ва. В регіоні відомий
також лише за поодинокими знахідками з Закарпатської обл.: Великодобронський заказник
(Яницький, 1994), ок. Воловця та с. Куштановиця Мукачівського р-ну (збори Е. В. Туриса).
Agrilus graminis Kiesenwetter, 1857. Середземноморський вид. В Україні трапляється по всій
території, окрім Полісся. Захід України: Західне Поділля, Передкарпаття, Свидівець, Вулканічний
хребет, Закарпатська низовина.
Кормова рослина личинок: дуб звичайний (Quercus robur L.); вказаний також з дуба пухнастого
(Quercus pubescens Willd.), дуба пробкового (Q. suber L.), дуба кам'яного (Q. ilex L.), дуба
австрійського (Q. austriaca Willd.), хмелеграба, каштана, ясена, бука (Gobbi, 1986); заселяє як тонкі
гілки, так і стовбури діаметром 12-15 см (Алексеев, 1957). Трапляється в дубових лісах до висоти 500
м н. р. м. Розвиток личинки триває один рік, дорослі особини літають в червні і липні.
Вказаний з Карпатського біосферного заповідника: урочище Кузій (Roubal, 1936, Загайкевич,
1962). В регіоні відомий також лише за поодинокими знахідками з Закарпатської обл.:
Великодобронський заказник (Яницький, 1994), ок. с. Сускове Свалявського р-ну (збори І. К.
Загайкевича).
Cylindromorphus filum (Gyllenhal, 1817). Західнопалеарктичний вид. В Україні відомий з
Лісостепу, Степу та Закарпаття. Захід України: Північне Поділля, Вулканічний хребет, Закарпатська
низовина.
Кормові рослини личинок: ковила, осока, тонконіг. Надає перевагу степовим ділянкам, сухим
пасовищам до висоти 500 м н. р. м. Личинки розвиваються в стеблах, імаго трапляються з травня до
липня, іноді в серпні-вересні.
В регіоні виявлений лише у Карпатському біосферному заповіднику в ок. Виноградова на Чорній
Горі (колекція Ужгородського національного університету).
Trachys scrobiculata Kiesenwetter, 1857. Європейський вид. В Україні відомий з Західного
Поділля, Лісостепу, Степу і Закарпаття.
Кормова рослина личинок: розхідник. Надає перевагу степовим ділянкам і трав‘янистим схилам
до висоти 800 м н. р. м. Личинка мінує листя. Жуки зимують в підстилці, з‘являються в квітні і
літають до кінця червня, друге покоління – у вересні.
З регіону вказаний лише з території Карпатського біосферного заповідника: ок. Виноградова
(Kaszab, 1940), ймовірно, Чорна Гора.
Таким чином, природоохоронні території відіграють провідну роль в збереженні рідкісних видів
златок Українських Карпат внаслідок особливого режиму природокористування. Аналіз
розповсюдження та біотопічного преферендуму дозволяє встановити основні фактори загрози для
рідкісних видів, а саме: фрагментація та ізоляція популяцій внаслідок руйнування природних
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біотопів, скорочення площ старовікових природних лісів, порушення вікової структури деревостанів,
видалення з них мертвої деревини, санітарних рубок після вітровалів, використання отрутохімікатів в
сільському та лісовому господарстві. Відповідно, як основні заходи охорони популяцій рідкісних
видів жуків-златок можна рекомендувати обмеження впливу лісогосподарської діяльності у місцях
виявлення виду шляхом виділення особливих захисних ділянок з відповідним режимом
лісокористування.
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RARE BUPRESTIDAE SPECIES (COLEOPTERA) OF THE PROTECTED AREAS OF THE
UKRAINIAN CARPATHIANS
T. P. YANYTSKY
Characteristics of 13 rare Buprestidae species of the protected areas of the Ukrainian Carpathians are presented.
The data on their distribution in Ukraine and the region are stated, as well as their biological peculiarities. The main
threats to populations of rare buprestid species have been ascertained, and the measures of protection have been
recommended.
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УДК 631.466.3
Т.А. ЯРОВА, С.О. ЯРОВИЙ, О.Г. БРЕН
Приазовський національний природний парк

ҐРУНТОВІ ВОДОРОСТІ ПРИАЗОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Наводяться результати дослідження альгофлори ґрунту Приазовського національного природного парку.
Надається систематична структура альгофлори досліджуваної території на рівні відділів. Наведені дані про
види-домінанти та види, які здатні утворювати макроскопічні розростання на різних типах ґрунту.
Ключові слова: водорості, ґрунт, солончак, узбережжя Азовського моря, національний парк, макроскопічні
розростання, кірка.

В останні роки через посилену господарську діяльність, промисловість, нерегульовану рекреацію
в Україні важливим питанням стало збереження природних комплексів Північно-західного
Приазов‘я. З метою збереження, відтворення та раціонального використання типових і унікальних
природних комплексів за Указом Президента України від 10.02.2010 № 154/2010 створений
Приазовський національний природний парк (далі-ПНПП).
Одним з найважливіших біологічних компонентів різноманітних екотопів є водорості, популяції
яких є численними у ґрунті. Вони є піонерами заростання безжиттєвих субстратів. Водорості
змінюють рН ґрунтового розчину, поліпшують водний режим і аерацію ґрунту, через вибіркове
поглинання й концентрування у своїх клітинах окремих хімічних елементів, у тому числі й
радіоактивних, впливають на сольовий баланс і склад мікроелементів ґрунту. Велика й
протиерозійна діяльність водоростей.
Ґрунтова альгофлора ПНПП вивчалась у 2002-2011 роки. Перші відомості про видовий склад водоростей
отримано в результаті дослідження ґрунту узбережжя Молочного лиману та Північно-Західного
узбережжя Азовського моря (Степанівська та Федотова коси) [1, 2, 6, 7]. Наступними були
дослідження водоростей солончаків витоку ріки Корсак, урочища Тубальский лиман [5], солончаків
Бердянської коси в районі озера Красне [8]. Велике видове багатство виявлене при дослідженні
альгофлори Утлюцького лиману [4] та Шелюгівського поду [3].
У ґрунтах ПНПП налічується 256 видів водоростей. Переважну більшість складають синьозелені
водорості нитчастої будови тіла з родів: Phormidium, Pseudanabaena, Lyngbya, Trichormus, Leptolyngbya,
Anabaena, Nostoc. Зелені водорості представленні переважно родами: Chlorella, Stichococcus,
Chlorosarcinopsis. Види цих родів водоростей є космполітами. Це одноклітинні водорості, які здатні
пристосовуватись до різких змін умов середовища за рахунок лабільності обмінних процесів у
протопласті. Провідним родом діатомових водоростей є Nitzschia. Жовтозелені водорості
представленні поодинокими знахідками та в групу провідних не ввійшли.
Одним з переважаючих типів ґрунту ПНПП є солончаки. Цей тип ґрунту характеризується наявністю у
верхніх горизонтах досить великої кількості легкорозчинних солей. Солончаки займають великі рівнинні
території, які розташовуються біля лиманів, солоних озер, заток і узбережжя Азовського моря.
Альгофлора солончаків представлена 130 (50,8% від загальної кількості виявлених на території
ПНПП) видами водоростей. До рідкісних і цікавих видів водоростей відносяться: Gomphosphaeria salina,
Chroococcus pulcherrimus, Pseudanabaena limnetica, Oscillatoria salina, Pseudendoclonium sp. Вони за
відомими літературними джерелами раніше не траплялись на території України [1-8].
До типових для солончаків видів відносяться: Pseudendoclonium sp., Leptolyngbya frigida, Leptolyngbya
tenuis, Nodularia harveyana, Hantzschia amphioxys, Lyngbya aestuarii, Lyngbya semiplena, Phormidium
paulsenianum f. takyricum, Microcoleus chthonoplastes, Trichormus variabilis, Nostoc linckia. Серед
типових видів водоростей переважаючими є представники відділу Cyanophyta. Цей відділ є
провідним для степових фітоценозів, тому що синьозелені водорості тяжіють до лужних та
слабколужних грунтів. Дев‘ять видів є нитчастими водоростями, які оточені індивідуальними
слизистими обгортками або колоніальним колапсуючим слизом. Слиз є аморфною структурою, його
щільність у різних видів коливається він складається з великої кількості полісахаридів та здатен
поглинати та утримувати значну кількість вологи. Завдяки цій стурктурі наведені вище види
нитчастих синьозелених водоростей є соле- та посухостійкими.
Макроскопічні розростання водоростей на солончаках утворюють переважно нитчасті синьозелені
водорості родин Nostacaceae (4 види: Nodularia harveyana, Trichormus propinquus, Nostoc punctiforme,
Nostoc commune), Oscillatoriaceae (2 види: Lyngbya semiplena, Lyngbya aestuarii), Schizothrichaceae
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(Schizothrix coriacea), Phormidiaceae, (Microcoleus chthonoplastes). До хроококових синьозелених
водоростей, які є утворювачами макроскопічних розростань відносяться представники родин:
Microcystaceae (Chondrocystis sarcinoides), Merismopediaceae (Pseudoholopedia sp.). Також відмічені
розростання, які утворені зеленою водорістю гетеротрихальної будови, представника родини
Ulotrichaceae-Pseudendoclonium sp. (Мальцева, 2004, СолоненкоА.Н., Яровой С.А., Яровая Т.А.,
2008).
Види Chondrocystis sarcinoides, Lyngbya aestuarii і Microcoleus chtonoplastes, однаково можуть
зустрічатися як у водному, так і позаводному середовищах. Ці види є виключно галофільними та у
водних середовищах вони входять до бентосу. На незатоплюваних ділянках ці види водоростей
виступають переважаючими утворювачами макроскопічних розростань або входять до їх складу.
У незасолених ґрунтах (степові ділянки) відмічено 126 (49,2%) видів водоростей більша частина
яких, є представниками відділу Cyanophyta. Найбільш характерними представниками є: Calothrix
fusca, Trichormus thermalis, Phormidium laetevirens, Leptolyngbya laminosa, Chlorella minutissima,
Scenedesmus abundans, Spongiochloris gigantea, Klebsormidium flaccidum, Navicula atomus,
Gomphonema parvulum, Hantzschia amphioxys. Особливістю степових незасолених грунтів є поодинокі
знахідки жовтозелених водоростей: Gleosphaeridium firmum і Chloridella neglecta, які в інших
біотопах на територіїї ПНПП не виявлені та є специфічними для цих ґрунтів. Макроскопічні
розростання представлені одним типом (кірка) і одним видом Nostoc commune, інші розростання
відсутні [1, 9].
В останні роки значна увага приділяється водоростям як досить точним біоіндикаторам. Детальне
вивчення ґрунтових водоростей ПНПП дозволяє проведення оцінки впливу антропогенних факторів
на навколишнє природне середовище та надає можливість визначення стану ґрунту. У зв‘язку з тим,
що територія ПНПП охоплює досить великі площі (78126,92 га) ґрунтова альгофлора вивчена не
повною мірою і потребує подальших досліджень.
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SOIL ALGAE OF THE PRYAZOVSKY NATIONAL PARK OF NATURE
YAROVYI S.O., YAROVA Т.А., BREN O.G.
The results of research of the soil algae from the Pryazovsky national park are elucidated. The species quantity of
different phyla from the Park territory is presented. Systematic structure of the investigated territories at the phylum
level is considered. The predominant species which can form macroscopic growth on the different types of soil are
described.
Keywords: algae, soil, solonchak, Azov sea coastal side, national park, macroscopic growth, crust.
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СЕКЦІЯ №3
ЗБЕРЕЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ, ДУХОВНОЇ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ.
РЕКРЕАЦІЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА
УДК 766.574
А.І. АНДРЕЙКАНІЧ, М.М. БЛИЗНЮК, В.С. КУГЛЕР
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ

РОЗРОБКА ФІРМОВОГО СТИЛЮ НА ПРИКЛАДІ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ГУЦУЛЬЩИНА»
Розглянуто елементи розроблення фірмового стилю як набору постійних елементів, що забезпечують
візуальну і смислову єдність послуг, всієї інформації, яка виходить від компанії, її внутрішнього і зовнішнього
оформлення. Особливу увагу приділено теоретичним аспектам фірмового стилю природного парку і як приклад
висвітлено підготовку повноцінного рекламно-інформаційного видання для ознайомлення із Національним
природнім парком «Гуцульщина».
Ключові слова: фірмовий стиль, національний природній парк, комп’ютерна технологія.

Фірмовий стиль – це набір кольорових, графічних, словесних, друкарських, дизайнерських
постійних елементів (констант), що забезпечують візуальну і смислову єдність товарів (послуг), всієї
інформації, яка виходить від компанії, її внутрішнього і зовнішнього оформлення [1].
Основним завдання фірмового стилю є забезпечення єдності усіх елементів, поліпшення
запам‘ятовування і сприйняття товарів та послуг споживачами. Фірмовий стиль включає в себе як
постійні, незмінні складові, так і елементи, які можуть та повинні змінюватись.
Стиль — це те, що ми запам'ятовуємо в першу чергу. Компанія, що вчасно подбала про фірмовий
стиль для власної реклами, має велику перевагу перед колегами, що не приділяють рекламі належної
уваги. Маса прикладів тому, як груба, занадто яскрава, непрофесійна і нав'язлива реклама знижує, а
не збільшує обсяг продажів, зводить нанівець роботу з просування товарів на ринку. Також є відмінні
рекламні роботи, що зробили недавно створені компанії відомими, пропоновані ними товари
популярними. Важливо зрозуміти, що створення фірмового стилю — це чи ледве не перша річ, про
яку варто подбати створеній компанії, навіть якщо вона зовсім невелика.
Привернути увагу потенційних споживачів — мета створення фірмового стилю і наступної
рекламної роботи. Тому більшість компаній розглядають витрати на рекламу як довгострокові і
високоприбуткові капіталовкладення, а не обтяжливі витрати.
У чому виявляється фірмовий стиль?
Фірмовий стиль — це те, дозволяє вирізнити одну компанію серед інших, рекламу — що
запам'ятовується. Він виявляється в повторенні основних елементів фірмового дизайну (логотип,
кольори, шрифти) на всіх елементах рекламної компанії. При створенні фірмового стилю необхідно
пам'ятати про те, що обраний стиль в ідеалі повинний добре виглядати як на візитівці 90*50 мм, так і
на рекламному щиті площею 5 кв м, як у кольорі, так і в чорно-білому варіанті (наприклад,
факсимільна копія). Задача непроста, але здійсненна. В остаточному варіанті робота зі створення
фірмового стилю повинна бути представлена у виді наступної інформації в декількох форматах на
електронному носії:
1. Логотип у кольорі й у чорно-білому варіанті з розшифровкою кольорів і шрифтів.
2. Основні текстові шрифти також з розшифровкою.
3. Макети візитних карток, бланків і іншої поліграфічної продукції в границях обговореного
друкованого формату.
Якщо вживаються які-небудь тла або сітки, вони також повинні бути докладно описані. Якщо
виготовлення продукції зв'язане з використанням нестандартної технології, це теж повинно бути
відображено.
Наявність фірмового стилю свідчить про впевненість його власника в позитивному враженні, яке
він справляє на споживача. Одним із завдань використання фірмового стилю є нагадування про ті
позитивні емоції, які отримав відвідувач установи.
Фірмовий стиль приносить його власникові наступні переваги [2-5]:
• допомагає споживачеві орієнтуватися в потоці інформації, швидко і безпомилково знайти товар
компанії, яка вже завоювала його перевагу;
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• дозволяє компанії з меншими витратами виводити на ринок нові товари;
• підвищує ефективність реклами;
• знижує витрати на формування комунікацій;
• допомагає досягти єдності не лише реклами, але й інших засобів маркетингових комунікацій
компанії (наприклад, паблік рілейшнз: проведення прес-конференцій, випуск престижних проспектів
тощо);
• сприяє підвищенню корпоративного духу, об‘єднує співробітників, викликає відчуття причетності
до загальної справи, «фірмовий патріотизм»;
• позитивно впливає на естетичний рівень і візуальне середовище компанії.
Мета розробки фірмового стилю природного парку - як прямо, так і опосередковано доводить до
відома відвідувачів парку і споживачів його продукції уявлення про те, яка загальна екологічна
ситуація в парку, наскільки екологічні пропоновані парком послуги і наскільки доцільно ними
користуватися. Це означає, що в екологічно орієнтованої рекламі парку повинні бути повідомлені
об'єктивні, достовірні відомості та факти, а не лише запевнення, які без опори на ці відомості і факти
неможливо було б перевірити. Такий провідний принцип добросовісної екологічної реклами. І саме
цей принцип може забезпечити парку репутацію серйозного, відповідального партнера [6].
При цьому обов'язком парку повинно бути недвозначне роз'яснення клієнтам тієї обставини, що
повідомлення про екологічність його товарів і послуг не мають правової сили, оскільки не існує
законів чи інших нормативних актів про екологічну рекламу і про відповідальність рекламодавців за
екологічну достовірність їх рекламних матеріалів. І це тим більше зобов'язує парк піклуватися про
максимально можливої обґрунтованості його реклами, забезпечувати її "прозорість".
Для клієнтів різних цільових груп головним змістом екологічно орієнтованої реклами можуть бути
різні ключові теми, різними повинні бути і стильові особливості реклами. Узагальнені рекомендації з
цього приводу пропонує P.Wight [7]. Для основних типів споживачів еколого-туристичного продукту,
зокрема, він рекомендує різні актуальні акценти в рекламі.
Власне екологічна або пряма екологічна інформація, яку слід включати в певних (не надмірних!)
кількостях у рекламні матеріали, має бути конкретною, регіонально специфічною і опиратися наскільки це можливо - на офіційні джерела. Так, пропонуючи відвідати той чи інший парк, корисно
в доданих листівках або спеціальних бюлетенях повідомляти стандартні відомості, отримані в
гідрометеослужби, в СЕС та інших установах.
Поряд з прямою екологічною інформацією для залучення клієнтів та їх виховання необхідно
використовувати непрямі способи подання екологічних відомостей. Ефективним інструментом
такого роду є екологічні торгові марки і знаки, а також сертифікати, які можуть присуджуватися
готелям, фірмам, товарам і навіть місцевостях. На приморських курортах в Середземномор'ї і в інших
регіонах широко використовується, наприклад, "блакитний прапор", володіти яким значить
відповідати екологічним критеріям Програми ООН з навколишнього середовища. Існують і інші
популярні та авторитетні міжнародні та національні знаки (у їхньому числі "зелений валіза", "зелене
дерево", "зелені зірки" для готелів та ін.) Вельми істотно, що ці знаки не мають державного статусу і
юридично нормативного характеру. Їх авторитет і поширеність спираються на суспільне визнання, на
репутацію присуджує ці знаки організацій [8].
Розробка таких знаків і сертифікатів та їх впровадження, це добровільна, складна і тривала
процедура. Проте, національні парки, зацікавлені у вирішенні своїх екологічних проблем, можуть і
повинні вступити на цей шлях. І навіть перші кроки на цьому шляху можуть принести свої
результати.
Зручними носіями первісної, яка орієнтує інформації такого роду для цих цільових груп можуть
служити спеціальні короткі тексти, що поміщаються на авіа, залізничних та автобусних квитках або
що додаються до цих квитків. Громадський транспорт, отже, може бути використаний для цілей
екологічної освіти та реклами, причому основний обсяг необхідних відомостей має бути
зосереджений, зрозуміло, у спеціальних інформаційних бюро при вокзалах, аеропортах, автобусних
терміналах; ці бюро доцільно об'єднати з центрами надання туристської інформації [9].
Дуже важливою і ще недостатньо розвинутою формою освіти повинна стати робота з екологічної
сертифікації товарів і послуг, з перевірки діючої і по організації спеціальної реклами екологічного
змісту. Робота ця повинна виконуватися досить авторитетними службами, що діють відкрито і
доступними для запитів громадян. При цьому місцеві засоби масової інформації повинні регулярно
публікувати переліки екологічно сертифікованих товарів, підприємств, послуг, сповіщати про
результати відповідних перевірок, щодо недобросовісної реклами і т.п.
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Значний обсяг рекламної та еколого-просвітницької роботи повинен бути зосереджений на
муніципальному рівні. Тут в першу чергу слід передбачити виявлення місцевих характерних
особливостей природи, а також традиційних форм природокористування і ремесел, які могли б
служити екологічним або еколого-культурним символом, маркою або "етикеткою" кожного району,
населеного пункту, урочища. Муніципальна влада у співдружності з екологічними службами,
громадськими краєзнавчими та екологічними організаціями повинні розробити правила
привласнення цих торгових марок і етикеток розташованим в районі та екологічно сертифікованим
підприємствам, фірмам, місцевим майстрам і т.п. Відповідно, обов'язком муніципальних органів
повинно бути оповіщення місцевих жителів і приїжджих про ці знаки і регіональних екологокультурних визначні пам'ятки, охоронюваних територіях і об'єктах, правила їх відвідування тощо.
Підприємства, фірми і майстри, які отримали екологічні сертифікати і можливість постачати свою
продукцію регіональними екологічними марками, повинні бути наділені функціями громадських
контролерів за поширенням товарів і послуг відповідного типу з тим, щоб мати можливість не
допускати недобросовісну конкуренцію і перешкоджати збуту продукції, видобутої браконьєрами.
Цілком зрозуміло, що дизайн торгових марок і знаків не може бути випадковим. Він, безумовно,
повинен бути пов'язаний з логотипом, з фірмовим стилем, вже виробленим або пропонованих для
всієї продукції національного парку та його партнерів по туризму. Традиційними образотворчими
компонентами фірмових знаків для багатьох заповідників і парків є флористичні або фауністичні
мотиви. Однак не слід забувати і про образи пейзажного, ландшафтного характеру, хоча створення
таких образів це непросте завдання.
Листівки, буклети, каталоги, путівники та інша друкована продукція. Цей тип реклами самий
звичний і поширений, але і його нерідко недооцінюють і використовують не цілком системно. Однак
про повному і системно побудованому наборі друкованих матеріалів будь-якого парку як про гарну
модель поки говорити не доводиться - такої ще, мабуть, не існує [10].
Тим часом, на території парків знаходяться торгові установи, турбази та кемпінги, нерідко музеї.
От їх і слід рекламувати засобами зовнішньої реклами, особливо, якщо вони належать парку або
співпрацюють з ним. При цьому важливо створити цілісну систему зовнішньої реклами, що володіє
єдиним стилем і охоплює не тільки територію парку, але і його околиці, що особливо корисно для
автомобілістів. У цій справі слід спиратися і на місцеву владу, і на власників рекламованих
підприємств, зацікавлених у такій рекламі, яка буде авторитетною (наприклад, забезпеченою широко
відомим екологічним маркуванням) і представляє цілу мережу підприємств, пов'язаних з парком.
Як можна домогтися більшої природоохоронної ефективності всіх форм реклами?
Справа в тому, що у рекламні матеріали практично завжди рекомендується в якості основних
мотивів включати згадки про найрідкісніших об'єктів, що охороняються парку, а також їх малюнки
або фотографії. І в цілому це правильно, але лише за тієї умови, що вони дійсно надійно захищені.
Якщо ж допитливі відвідувачі, а тим більше любителі трофеїв, дізнавшись про ці об'єкти з реклами,
зможуть потім без праці розшукати їх і так чи інакше завдати їм шкоди, то краще не рекламувати ці
рідкісні об'єкти візуальними або іншими засобами, що дозволяють їх легко впізнати і знайти в парку.
Eфективності можуть сприяти дві умови.
Перша умова пов'язана з тим, що заклики загального характеру ("бережіть, забезпечте, не
шкодите" і т.д.) вже майже не досягають мети, вони надокучили. Інша справа, якщо рекламується
доступний і не цілком тривіальний спосіб що-небудь зберегти або захистити. Наприклад,
повідомлення про те, що два невеликих сухих дерева, покладені поруч на підготовленому кострищі,
горять в три або в п'ять разів довше і дають в стільки ж разів більше тепла для приготування їжі і для
просушування одягу, ніж величезна купа гілок, навалених або навіть поставлених правильно де
попало, таке повідомлення зазвичай справляє належне враження на не дуже досвідчених і акуратних
туристів.
Друга умова - важливо пояснити читачеві або слухачеві рекламного звернення, що його дія буде
не тільки загальнокорисною і необхідною для природи, культури, людству, але й безпосередньо йому
самому, причому таким-то чином і за такої-то причини. Іншими словами, потрібно зуміти торкнути
особисті інтереси адресата реклами в загальному природоохоронному контексті рекламного
звернення, що несе до того ж помітне емоційне навантаження. Ось приклад вельми емоційного
заклику до туристів баварської громади Хінделанг. Звучить він приблизно так: "Дорогий Гість, для
того, щоб ми не сплутали Вас з коровою і щоб це поле дало нашим коровам гарне сіно, а корови дали
Вам наш знаменитий чудовий сир, будь ласка, гуляйте тут тільки по стежках, а не по траві!"[11].
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Розглянемо як приклад підготовку повноцінного рекламно-інформаційного видання для
ознайомлення із Національним природнім парком «Гуцульщина».
Працюючи над ескізами логотипа, автор [12] дійшла до остаточного варіанту, який згодом
використала в усьому фірмовому стилі. Усі складові виконані в одному стилі та одній кольоровій
гаммі. У самому задумі графічного вирішення логотипу і всіх складових дизайнер намагався донести
до глядача загальну інформацію про Національний природній парк «Гуцульщина», намагаючись
підібрати відповідні зображення та графічно виконаний логотип із силуетом орла, що відображають
діапазон композиційного рішення та технологічні особливості (див. ілюстрації – рис.1-4)
Мета роботи – створити повноцінне рекламно-інформаційне видання для ознайомлення із
Національним природнім парком «Гуцульщина».
Структура фірмового стилю складається з таких складових:
 логотип;
 ділова поліграфія (бланк, візитки, конверти, папка, бейдж);
 сувенірна продукція (футболка, кепка, пакет, прапорець, кружка, каталог, календар, брошура).
Виконуючи даний дизайн фірмового стилю авторка намагалася використовувати свої знання та
вміння, здобуті на протязі всього часу навчання. Під час підготовки до дипломної роботи було
використано поданий інформативний та ілюстративний матеріали. Авторка підготувала всі складові
частини дипломного проектування. Намагалася технічно грамотно виконати та зверстати каталоговий
блок. Враховувала побажання НПП «Гуцульщини». Під час виконання роботи потрібно було
одночасно досягнути високої якості роботи, дотримуватись певного композиційного та стилістичного
вирішення. В роботі з каталогом метою було перенести всю інформацію змістовно, водночас цікаво і
лаконічно використовуючи при цьому фотоматеріал наданий організацією. Робота носить
інформативний характер, де важливу роль відіграє декоративний аспект. Основною метою було досягти
незаперечного факту єдності природи з людиною тому що, це є актуальною темою на сьогоднішній
день.
Людина і природа цілісна! Ми маємо пам‘ятати про це!
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CORPORATE IDENTITY АN EXAMPLE NATIONAL NATURE PARK "GUTSULSCHINA"
A. I . ANDREYKANICH, M.M. BLYZNIUK, V.S. KUGLER
The elements of the development of corporate identity as a set of regular elements that provide visual and semantic
unity services, all information that comes from its internal and external design. Particular attention is paid to
theoretical aspects of corporate identity and nature park as an example of training covered a full advertising and
informational publications for review of National Nature Park "Huzulschyna".
Keywords: identity, national natural park, computer technology.
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« АТЛАНТИДА» КАРПАТ: ДЖЕРЕЛА САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ
Звернута увага на штучні витвори на значній території Карпат в Івано-Франківщині, яким нараховується
4000-8000 років. Порівняно призначення цих будівель із призначенням Великої Піраміди в Єгипті.
Ключові слова: «Атлантида» Карпат, закон незнишкодження інтелектуально-духовної праці, лазерна
технологія, невідомі технології,

Постановка проблеми. Великий внесок у розумінні людством витоків сучасної цивілізації
зробили таки науковці, як Закарій Сітчин, який після ЗО років наполегливої праці надрукував
революційну для свідомості людства монографію «Дванадцята планета», а потім ще чотири «Хронологія Землі», та Алан Елфорд, який у монографії «Боги нового тисячоліття» (1996) зробив
спробу обґрунтувати вплив змін прецесії земної осі, коли здійснювався перехід від ери Тельця до ери
Овна (4 тисячі літ до тепер), на використання Стоунхенджа (Англія) та Мачу-Пікчу в Перу. Багато
нового і цікавого ці автори спробували розповісти Світу, але не вистачало «маленької дрібнички», а
саме фактів використання попередньою расою людства майже невичерпних можливостей нашої
планети.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні в описах для туристів Великої Піраміди не
має посилань на праці Алана Елфорда і Закарія Сітчина, а є тільки згадки про Фараонів та опис
поневірянь їх мумій. Але це не зменшує загадковість самої конструкції Піраміди, не зрозумілість
знайдених каналів для розміщення кабелів та залишків руйнації встановленого в Піраміді обладнання.
В цей же час про залишки старовинних енергетичних споруд у Карпатах фахівці, які можуть дати
сучасні гіпотези на рівні XXI ст. не говорять. Для всіх хто відвідує Карпати традиційними є брошури,
де надруковані такі пояснення: «Скельні пам'ятки Сокільського хребта супроводжуються багатою
місцевою фольклорно-легендарною традицією, пов'язаною зі стародавніми святилищами, образами
Білобога і Чорнобога, королем Гуцулом, діяльністю Олекси Довбуша. Печерами, численними
скарбами тощо. Різноманітні наскельні зображення людей і тварин, символи і знаки свідчать про
те, що в давнину ці об'єкти служили місцем для відправлення релігійних культів, а також мали
календарно-астрономічне призначення (вид. моє - О.В.-М.)» (Микола Кугутяк, Інститут історії,
етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника). І
все у такому дусі - «Лесівське святилище розташоване на віддалі 2 км. Від присілка Прислоп с.
Великий Рожен Косівського району. На території пам'ятки знаходиться: скеля під назвою Чортів
Палець (Бесівський камінь), вершина якої нагадує викуте схематичне зображення голови птаха ;
жертовний камінь діаметром понад 6 м; скельний Брамоподібний комплекс з прибудовою...(вид.
моє - О.В.-М.)» (М.Кугутяк). Погляди Миколи Кугутяка поділяє і директор Інституту туризму
Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, доктор історичних наук
Володимир Степанович Великочий разом із Савчуком Борисом Петровичем, доктор історичних
наук, професор, завідувачем кафедри туризму і краєзнавства Інституту туризму і Поповичем
Сергієм Івановичем, кандидат історичних наук, професор, перший проректор Інституту туризму
Федерації професійних спілок України (м. Київ) - «Скелі Довбуша (рис. 3.17) - це пам'ятка природи,
розташована рівні 668 м над рівнем моря неподалік від села Бубнище у Долинні... За
археологічними даними, до поширення християнства тут існувало язичницьке капище, а
пізніше тут, ймовірно, був заснований християнський монастир. У XVIII ст...(вид. моє - О.В.-М.)»
(Івано-Франківщина туристична: навчально-методичне видання / Володимир Великочий ;
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ :
Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. - 120 а).
Все це можна читати тільки із великим сумом, бо коли вчені не бажають бачити штучність створення
збережених часом (!) артефактів, то це окрім розгубленості не викликає ніяких почуттів.
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Фото 1. У Карпатах у Станіславівському районі (ф.М. Кугутяка) - «Перекриття технологічного тунелю», але
казати, що зробили це тільки для здійснення обрядів - це не поважати наших пращурів. І взагалі, бачити
такий не зрозумілий примітивізм там, де його не має і не могло бути .

Взагалі бачити у кожному великому камені, який поставлений із якоюсь не зрозумілою докторам
історичних наук ціллю, але з явною орієнтацією під певним кутом на відкриту частину неба,
сакральний витвір мистецтва і образ «Божої Праматері» - це вже не науковий підхід, на нашу думку.
Зрозуміло, що давати критичні зауваження легко, а оприлюднити більш ґрунтовні пояснення для
знайдених залишків «Атлантиди» Карпат важче, але ми спробуємо.
Постановка завдання. Тому за мету дослідження ставимо з позицій сучасного підходу, а саме
закону незнешкодження інтелектуально-духовної праці, пояснити походження збережених часом на
великій території Карпат в Івано-Франківській області штучних артефактів інтелектуальновиробничої діяльності людства 4000-8000 років тому.
Виклад основного матеріалу досліджень. 29.12.2009 р. на науковій міжнародній конференції в
Івано-Франківському університеті права ім. Короля Данила Галицького в доповіді «Альтернативні
джерела майбутнього: Майстерні Цивілізацій» ми наголошували, що «В Українських Карпатах,
мабуть, завжди жили раси людства. До речі, фахівці вже досить давно знайшли біля містечка
Королево у Закарпатті майже найстаріше поселення людини у Європі. Але їх місце у розвитку
цивілізацій на Землі мабуть більш значніше і більш цікавіше для дослідників, ніж вважалось раніше».
Тоді ми прийшли до дійсно нового бачення артефактів, які збереглися в Карпатах. Сутність нашої
концепції полягає у тому, що раса людства у ті часи (4000-8000 років тому) використовувала енергію
більш могутню, аніж спалений, водень (водороду - по Алану Елфорду). На цю думку нас навели
слідуючі рядки із «Міфів Кура», які були знайдені на шумерській, аркадській та ассирійській мовах :
«...Нінурта був розчарований, що війна закінчилась мирною угодою, а не повним розгромом
противника. Тому він усю свою лють вилив на обладнання, яке залишилось в Екуре. Роздивляючись
в приміщенні «камінці» (може це кристали були ? - ідея наша), Нінурта розпоряджався, що з ними
робити - знищити чи взяти із собою.
Можливо, у приміщенні «цариці» він знайшов «Камінь (SHAM) Долі» -камінь із червоним
відтінком. Нінурта наказав його виламати та знищити. Він пояснював, що сила каменю
використовувалась, щоб «його узяти у полон, вбити, слідкувати за ним, щоб вбити». Цей камінь
описується у поемі, яка присвячена Богині Нінхурсаг, таким чином - «Він дає силу, як лев, на якого
ніхто не сміє напасти». В даний час загадкова ніша в «камері цариці» пуста, і її призначення ніяк не
можна пояснити. Далі Нінурта піднявся по Великій галереї до «камери царя». Там він знайшов GUG «Камінь, який знаходив напрям». «Тоді, в той день, Визначаючій долі, Нінурта витягнув камінь GUG
із ніші і розбив його». Він велів також знищити запірні прилади із трьома знаками: SU «Вертикальний камінь», KA.SHUR.RA - "Страшний, Чистий камінь, який відкриває» та SAG.KAL «Твердий камінь, який знаходиться попереду». Потім, повертаючись по Великій галереї, Нінурта
зломив і знищив, як вважав за потрібне, різнобарвні «камені», які створювали ефект райдуги. У тексті
називають 22 із цих пар каменів, чи кристалів, назви інших не вдалось розібрати. В даний час в стінах
Великої Піраміди, над кутом Великої галереї, знаходиться 27 пар пустих ніш, а ще одна пара - на
Великій сходинці».
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Малюнок 1. Розміщення «камер царя та цариці», де ніколи не було знайдено ніяких мумій, але знайшли
«багато повітряних шахт» - вузькі канали - 8x8 дюймів (20x20 см.).

Отже, наша зацікавленість у каменях має глибоке підгрунття. Особливо, це стало для нас
безперечним після першої нашої цільової експедиції 18.05.2011 р. на Сокільській хребет у район села
Бабин. Те, що ми там побачили, не залишило нас у спокою і вже ніколи не залишить.
Той камінь, який нам показав Роберт - «Кашицький камінь», або «Голова тигра» - безперечно
свідчить, що це залишки старовинної інженерної споруди.
Нас в 2009 р. ніхто не міг переконати, .а після 18.05.2011 р. хай і не наважуються, що це є штучні
утворення,! які мають дуже не просте призначення. Ви тільки подивіться на розташування цієї
конструкції і на те, як встановлений останній камінь. Чому потрібен був проміжок між останнім
каменем та основою ? Чому контактна площа така мала ? Фахівці із лазерної техніки можуть цьому
дати досить обґрунтовані пояснення, якщо їх залучити до співпраці.
Можливо ці залишки - це наш шанс відродити екологічно чисту технологію отримання енергії для
людства і зберегти екологічний баланс планети.

Фото 6 и 7. Можливо побачити не тільки з'єднання в сітку із мережі каналів, а вставки з каменів в цих
каналах !!

Справді, вивчення залишків цих інженерних споруд може дати дуже багато для сучасних високих
технологій, тому що ніколи з цією метою не здійснювались мандрівки у Карпати. Всі ці споруди
стоять у горах, до яких не так просто дістатись. А головне - поряд не було інтенсивного будівництва
із каменю, що і зберегло величезну кількість артефактів.
У 2000 р. нами був сформульований закон незнешкодження інтелектуально духовної праці на
прикладі аналізу соціально-економічних процесів останніх століть. Але цей закон, на сучасний наш
погляд, має реально більш широкий характер застосування, що підтверджується нашими знахідками у
Карпатах. Дійсно, той високий рівень розвитку людства, який був на Землі в історично віддалений
період не пройшов даремно, а головне - його досягнення можливо на сучасному розумінні фізикохімічних процесів відродити і знайти нові ще нікому невідомі грані, як у теоретичних аспектах, так і
у прикладних, суто технологічних напрямках застосування.
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Фото 10. Безліч виходів каналів у блоках, з яких складена споруда
(Фото О.В.Васильєва-Мюллера; 18.05.2011 p.).

Інтелектуально-духовна праця людства, яка створило^ ці величезні високотехнологічні споруди у
Карпатах не знешкоджена - залишились штучні артефакти, які відкривають нову сторінку у науковотехнологічному розвитку нашої цивілізації. І головне - ми вже можемо зрозуміти наших талановитих
пращурів... - тільки потрібно цього забажати.
Висновки. Ми вважаємо, що призначення знайдених штучних артефактів не може бути суто
науковим (обсерваторії по туристичним проспектам тощо) чи сакральним (капища за М.Кугутяком,
В.Великочиєм та іншими), а носить виробничий характер з застосуванням високих і нам поки що
невідомих технологій.
Фактично ми 18.05.2011 p. підтвердили висновки доповіді 29.12.2009 року:
1. Карпати, дають ключ до пізнання старовинного кластеру макротехнологій. Треба це вивчати
фахівцям різних напрямів. У першу чергу, фізикам та інженерам.
2. Каміння мають велику енергетичну силу, яку 4000-8000 тисячі років до нашого часу вміли
використовувати, і, можливо, не стільки кристали, а зв'язок із землею мав значення.
Головне - наше відношення до «феномену Карпат» стало глибшим. Ми побачили реальні шляхи
відродження високих технологій, які людство на деякий час «забуло».
І нам стало зрозумілим значення Карпат, як в Україні, так і в Польщі (Татри), для сучасної
цивілізації.
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О.О. ГОДИНА, О.В. ВОЛОХОВА, О.О. БОЙКО
Національний природний парк ―Голосіївський‖

РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТЕРИТОРІЇ НПП «ГОЛОСІЇВСЬКИЙ» ТА ОСНОВНІ
НАПРЯМКИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянуто питання рекреаційної діяльності НПП ―Голосіївський‖, її напрямки та ресурси.
Наведено основні види рекреаційно-туристичної діяльності Парку, подано характеристику п‖яти екологопізнавальних стежок.
Ключові слова: рекреаційна діяльність, еколого-пізнавальні стежки, туризм

У відповідності до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (1992 р.),
національні природні парки є природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми, науководослідними установами загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження,
відтворення і ефективного використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу
природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.
Національний природний парк ―Голосіївський‖ створений відповідно до Указу Президента
України від 27 серпня 2007 року із загальною площею 4525,52 га (в т.ч. рішенням Київської міської
ради від 26.01.2012 р. земельна ділянка площею 1888,18 га була передана в постійне користування
Парку).
Одним з основних завдань, які покладаються на національні природні парки, є створення умов для
організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з
додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів, проведення наукових досліджень
екосистем та їх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань
охорони навколишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів;
проведення екологічної освітньо-виховної роботи.
Рекреаційна діяльність Парку здійснюється відповідно до Положення про рекреаційну діяльність у
межах територій та об‘єктів природно-заповідного фонду України, затвердженого Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 22 липня 2009 року за № 330,
а також на підставі ―Ліміту на використання природних ресурсів у межах території Національного
природного парку ―Голосіївський‖, який у встановленому порядку щорічно отримується від
Мінприроди України.
Згідно зазначеного вище положення, рекреаційна діяльність – діяльність, спрямована на
відновлення розумових, духовних і фізичних сил людини шляхом загальнооздоровчого і культурнопізнавального відпочинку, туризму, санаторно-курортного лікування, любительського та спортивного
рибальства, полювання тощо.
Територія НПП ―Голосіївський‖ відзначається значним рекреаційним потенціалом: лісові масиви,
яскраво виражений рельєф, водотоки, джерела, мальовничі ландшафти, наявність пам‘яток природи
та історико-культурні об‘єктів. Близьке сусідство з житловими масивами міста Києва визначає
величезний рекреаційний попит місцевого населення, що, з одного боку, підкреслює великий
рекреаційний потенціал парку та важливість розвитку рекреаційної діяльності в його межах, а з
іншого – обумовлює наявність значного рекреаційного навантаження на екосистеми та загроза
деградації природних комплексів. Отже, національний природний парк, тим більше розташований в
межах мегаполісу, потребує неординарного і комплексного наукового підходу до вирішення питань
організації території та ведення рекреаційної діяльності.
До основних рекреаційних ресурсів відносяться природні, історико-культурні, соціальноекономічні. Природні рекреаційні ресурси – це фактори, явища та властивості природного
середовища, що можуть бути використані у відпочинку та оздоровленні. Історико-культурні
рекреаційні ресурси – матеріальні об‘єкти та явища, що можуть використовуватись для задоволення
духовних, естетичних та пізнавальних потреб населення, а також мають суспільно-виховне значення.
Соціально-економічні рекреаційні ресурси включають матеріально-технічну базу рекреаційних
об'єктів, частину матеріального виробництва, яка безпосередньо забезпечує потреби рекреації,
використовувані рекреацією об'єкти інфраструктури, а також трудові ресурси, зайняті в
рекреаційному господарстві
В межах Парку визначені основні напрямки рекреаційної діяльності: приймання відвідувачів,
визначення туристично-рекреаційних ресурсів, створення власного рекреаційно-туристичного
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продукту та вихід на туристичний ринок, надання інформаційних послуг та послуг екскурсоводів,
провідників, впровадження екскурсійно-пізнавальних програм, дотримання природоохоронних
режимів функціональних зон, забезпечення безпеки відвідувачів, здійснення благоустрою території.
Певна увага приділяється розбудові рекреаційної інфраструктури, включаючи підвищення
рекреаційної й інвестиційної привабливості території, активізація підприємницьких ініціатив у сфері
рекреації.
Актуальним залишається питання, а разом з тим і одне з головних завдань НПП ―Голосіївський‖ −
створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності із
дотриманням вимог раціонального природокористування
В першу чергу для вирішення цього завдання на перших етапах становлення здійснюється оцінка
рекреаційно-туристичних ресурсів парку, після чого визначається можливість використання тих чи
інших ресурсів із урахуванням принципів раціонального природокористування. Раціональне
використання природних ресурсів в межах національних парків, головним чином, забезпечується
шляхом функціонального зонування та встановлення відповідного режиму використання території.
Відповідно до Закону України ―Про природо-заповідний фонд України‖, на території національних
природних парків виділяють чотири функціональні зони – заповідну, регульованої рекреації,
стаціонарної рекреації та господарську. В межах заповідної зони з рекреаційних видів діяльності
допускається лише проведення екологічно-виховної роботи (екомаршрути, в тому числі із
проведенням відповідних занять). В межах зони регульованої рекреації можливими видами рекреації
є: облаштування оглядових майданчиків, обладнання туристських маршрутів та екостежок,
короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення із мінімальним навантаженням на природні
комплекси, розміщення у спеціально облаштованих місцях елементів рекреаційного благоустрою
(наметів, бесідок, альтанок, пунктів виносної торгівлі, тощо), облаштування місць для розведення
вогню, стоянок для автотранспорту, спортивна та аматорська риболовля та мисливство. Зона
стаціонарної рекреації призначається для масового відпочинку та оздоровлення населення. Тут
допускається будівництво готелів, мотелів, кемпінгів, музеїв, кінотеатрів, клубів, кафе, барів,
ресторанів, об‘єктів побутового обслуговування тощо. В межах господарської зони допускаються всі
види рекреаційної діяльності, що можуть здійснюватись у зоні регульованої рекреації.
Облаштованість території відіграє важливу роль в розвитку рекреаційної діяльності, зокрема,
сприяє мінімізації антропогенного рекреаційного впливу на природні й історико-культурні комплекси
і об'єкти. Вимоги, яким повинні відповідати елементи облаштованості: мінімальні навантаження на
природне середовище й історико-культурні об'єкти; зручність і безпека для відвідувачів;
привабливість елементу: дизайн, що гармоніює з навколишнім простором. До елементів рекреаційної
інфраструктури відносяться: стаціонарна інфраструктура: рекреаційні комплекси, готелі, кемпінги,
гостьові будинки, туристичні бази, лісові кордони, будинки для рибалок та мисливців, етнографічні
мініготелі та наметові містечка з сервісною інфраструктурою, включаючи заклади харчування,
побутового обслуговування, зв‗язку, транспортування, очисні споруди, кіоски, де можна купити
сувеніри і вироби місцевих майстрів тощо; дорожня інфраструктура: дороги, мости, у т.ч. пішохідні
перехідні містки, в‗їзди, автостоянки, шлагбауми, підвісні канатні лінії, вказівні знаки, панно та
інформаційні щити, лісові меблі, облаштовані зони питних джерел, місця тимчасового відпочинку, у
т.ч. місця для пікніків, туалети, сміттєзбірники і т.д.
Для НПП ―Голосіївський‖ основними природними компонентами рекреаційної діяльності є клімат,
рельєф, ландшафти, а також лісова рослинність. При цьому водні ресурси слід вважати недостатніми
для ефективного та повноцінного використання в цілях рекреації (за умови відсутності великих
водойм на території, а у наявних занизька якість води та незначні площі). В межах Парку
переважають два основних типи ландшафтів: ландшафти Київського плато Придніпровської
височини та ландшафти надзаплавних терас долини Дніпра. Порівняно невеликі площі займають
заплавні (урочище Бичок) та болотні (північно-західна частина урочища Лісники) ландшафти.
Головною рекреаційною характеристикою рослинності території є її лісистість, що в межах Парку
займає близько 90 % території, з яких насадження природного походження займають 39,6 %.
Одним з основних чинників розвитку туризму та рекреації є цінність історико-культурної
спадщини. Наявність пам‘яток історії та культури відіграє важливу роль у спрямованості маршрутів,
що забезпечує цікавий і змістовний відпочинок. Але засновувати оцінку на одному тільки обліку
пам‘яток історії та культури недостатньо.
Територія парку та прилеглі ділянки дуже насичені археологічними пам'ятками, починаючи від
періоду неоліту і до давньоруських часів: тут знайдено поселення трипільців (4 тис. років до н. е)
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та скіфів (VI–IV століття до н.е.), стоянка епохи мезоліту (8-6 тис. до н.е). Шість пам'яток, що
примикають до території парку занесені до Державного реєстру національного культурного
надбання. Під час Великої Вітчизняної війни по території НПП ―Голосіївський‖ проходили перша та
друга лінії оборони Києва.
Важливою складовою рекреаційної оцінки території є визначення максимально допустимого
рекреаційного навантаження на природні системи. Для цього попередньо визначається тип
екосистеми, встановлюється її стійкість до навантажень, а також стадія рекреаційної регресії (стан).
Роботи з визначення рекреаційного навантаження тривають. На даному етапі визначено максимальні
рекреаційні навантаження залежно від ступеню стійкості та стадії дигресії екосистем для двох
основних видів ландшафтів НПП ―Голосіївський‖. Рекреаційна оцінка території, встановлення
режиму природокористування та допустимих рекреаційних навантажень визначають комплекс дій з
покращення рекреаційних якостей території парку, а також шляхи подальшого розвитку рекреації,
туризму та еколого-освітньої діяльності.
На території Парку можна здійснювати наступні види рекреаційно-туристської діяльності:
оздоровчий відпочинок: пішохідні прогулянки (Голосіївський ліс, Парк ім. Рильського, урочища
Теремки та Бичок, південна частина парку; пізнавальний відпочинок: екомаршрути (стежки),
фенологічні спостереження за тваринним і рослинним світом (Голосіївський ліс, Парк ім. Рильського,
південна частина парку); екскурсійна діяльність, комплексні тури; паломницький (релігійний) туризм
– Китаївська пустинь, Голосіївський скит, цілющі джерела; спортивний відпочинок: спортивне
орієнтування, школа виживання для молоді та юнацтва, прогулянки верхи, бігові та гірські лижі
(Голосіївський ліс, Південна частина парку); зимові види відпочинку: крутосхили в зимовий період
передбачено використовувати для створення санних гір, відпочинку та розваг дітей, любительського
лижного спорту (Голосіївський ліс, Парк ім. Рильського); аматорські промисли: збирання грибів та
ягід (Голосіївський ліс, південна частина парку; короткочасний відпочинок на природі - розбиття
наметів, розкладання вогнищ у спеціально облаштованих та відведених місцях (Голосіївський ліс,
урочище Теремки, південна частина парку; короткочасний масовий відпочинок із розвагами – (Парк
Рильського, Голосіївський ліс); лікувально-оздоровчий відпочинок (потенційно).
Єдиним видом рекреаційно-туристичної діяльності, який допускається в межах будь-якої
функціональної зони національних парків є екологічний туризм. Для його організації розробляється
мережа маршрутів та комплекс заходів для їх демонстративно-інформаційної підтримки. На даний
час розроблено п‖яти еколого-пізнавальних стежок: Еколого-пізнавальна стежка ―Теремківський ліс‖:
колір маркування обрано зелений – колір зрілого лісу, луків, галявин, оскільки на даному маршруті
нема водних об‘єктів, символом стежки є жолудь, тому що однією із ключових екскурсійних стежок є
галявина дубів-велетнів. Еколого-пізнавальна стежка ―Голосіївські схили біля Дідорівських ставків‖:
блакитний колір маркування, тому що маршрут пролягає вздовж каскаду Дідорівських ставків,
символом стежки обрано жука-оленя, як яскравого представника фауни цієї стежки, а також
червонокнижний вид, що часто зустрічається відвідувачам парку на цьому маршруті та потребує
особливої уваги і захисту Еколого-пізнавальна стежка ―Від Феофаніхї до Дідорівки‖: жовтий або
жовтогарячий колір маркування, тому що на маршруті зустрічаються старі сосни із золотавими
стовбурами, символом стежки обрано пташку повзика, як яскравого представника пташиного світу
цієї частини парку. Еколого-пізнавальна стежка ―Стежками Голосіївських монахів‖: обрано білий
колір маркування, через те, що білі стіни монастиря відбиваються в озерах, та маршрут включає в
себе відвідування печер. Символом стежки обрано водяний горіх, який можна зустрінути на
Китаївському водотоці. Це – реліктовий, червонокнижний вид, що потребує особливої уваги і
захисту. Еколого-пізнавальна стежка ―Китаївські озера Голосієва‖: синій колір маркування, тому що
маршрут пролягає вздовж Китаївського водотоку, символом стежки обрано селезня, як типового
представника тваринного світу цієї стежки.
Основне призначення екомаршрутів – виховання культури поведінки людей в природі. Таким
чином, виконується природоохоронна функція. З допомогою таких стежок поглиблюються і
розширюються знання екскурсантів про оточуючу їх природу (рослинний і тваринний світ,
геологічну будову місцевості, геоморфологічні особливості і т.п.), вдосконалюючи розуміння
закономірностей біологічних, ландшафтних, геологічних, екологічних та інших природних процесів.
RECREATIONAL POTENTIAL TERRITORY NPP "GOLOSIIVSKI" AND MAIN DIRECTIONS
RECREATIONAL ACTIVITY
GODYNA O.O., VOLOKHOVA O.V., BOYKO O.O.
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In article is considered question recreational activity NPP "Golosiivskii", her directions and resources. Is adduced
the main kinds of recreational-travel activity Park, is provided the characteristic of five eсologo-cognitive footpaths.
Key word: Recreational activity, eсologo-cognitive footpaths, tourism

УДК 504.062(477.64)
Г.В. ГОЛОД
Приазовський національний природний парк

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПРИАЗОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Територія Приазовського національного природного парку розташована на півдні Запорізької області, яка
омивається Азовським морем. На березі Азовського моря, в межах території парку, є два клімато-грязевих
курорти — Бердянськ та Кирилівка, для яких характерний достатньо високий потенціал природних
рекреаційних ресурсів і сприятливі кліматичні умови. Головними рекреаційно-курортними ресурсами
виступають лікувальні чорні сульфітні грязі та хлоридно-натрієві, і йодо-бромні мінеральні води.
Ключові слова: Приазовський національний природний парк, узбережжя Азовського моря, курортнорекреаційні ресурси, курорти, лікувальні грязі, мінеральні води, рекреація.

Природно-рекреаційний потенціал Запорізької області дозволяє розвивати в її межах різні види
рекреаційної діяльності та базується перш за все на розташуванні біля теплого Азовського моря.
На морському узбережжі розповсюджені курорти, де здійснюється головним чином клімато-,
бальнео-, грязелікування [5].
У приморській смузі Азовського моря Запорізької області знаходиться територія Приазовського
національного природного парку (існує з 10.02.2010 р.), яка включає аквальні (прибережна літоральна
частина моря, лимани, затоки, русла та заплави малих річок, їх гирла, невеликі штучні водойми) і
наземні (приморські коси, узбережжя, значні по площам суходільні ділянки у заплавах річок,
плакорні наземні ділянки, ділянки з первинною степовою рослинністю, незначні угрупування
чагарників та деревинних насаджень, зони рекреаційного використання у м. Бердянську)
ландшафтно-біотопічні комплекси. Все це сприяє для розвитку рекреаційної галузі.
У межах Приазовського НПП з точки зору наявності рекреаційних ресурсів найбільш
привабливими є морські акваторії, коси та узбережжя, лимани та гирлові ділянки річок.
Узбережжя Азовського моря і його лиманів є лікувально-оздоровчими угіддями. Тут можна
приймати сонячні ванни, купатися, займатися лікуванням, водно-спортивними заняттями, туризмом.
Комплекси заплавних земель, терас, яри, землі, що межують з сільськогосподарськими угіддями,
можуть бути використані з пізнавально-оздоровчою метою, де можливі такі види рекреаційних
занять, як прийом сонячних ванн, прогулянки, туризм тощо.
У межах Азовського узбережжя зустрічаються мінеральні води і лікувальні грязі. Так, хлоридносульфатні маломінералізовані води (Молочний лиман, гирло р. Корсак) можуть бути використані для
лікування захворювань кишково-шлункового тракту. Хлоридно-натрієві маломінералізовані води
(Ботієве) і гідрокарбонатно-хлоридно-сульфатні слабомінералізовані (Мелітополь) використовуються
як столові (―Запорізька мінеральна‖, ―Мелітопольська‖). Хлоридні (Кирилівка, Атманай), натрієві,
сульфідні, йодні і йодно-бромні середньої і високої мінералізації води (Бердянська) містять такі
специфічні компоненти як сірководень (Новопетрівка, Ботієве), залізо (Азов), миш‘як (Луначарське),
метан (Кирилівка. Примпосад), бром (Бердянськ) і можуть застосовуватися при лікуванні хронічних
захворювань опорно-рухового апарату, периферичної нервової системи і деяких серцево-судинних
захворювань [1].
Родовища грязей найбільш відомі в Утлюцькому лимані (Кирилівська і Давидівська затоки, гирло
балки Калмицької). Грязі зустрічаються в гирлі р. Тащенак (Радивонівська затока Молочного
лиману), в озерах на пересипі Молочного лиману, озерах Червоне і Велике на Бердянській косі.
Запаси грязі у зазначених родовищах від 12000 м³ (Радивонівська затока) до 100000 м³ (озеро
Червоне).
На березі Азовського моря, в межах території Приазовського національного природного парку, є
два клімато-грязевих курорти - Бердянськ та Кирилівка.
До комплексу лікувальних методів, застосовуваних на бальнеологічних курортах, входять:
1) грязелікування - лікувальні грязі належать до мулових. Це однорідного мазеподібного
характеру чорні сульфітні грязі з питомою вагою 1,60 – 1,72, слабко лужною реакцією (рН у віджимі
7,3 – 7,5); вони містять 39% води, 0,333% сірководню та вологістю 40-70% і вмістом сульфідів від
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0,05-0,5% та більше [3]. Грязі, як Кирилівських так і Бердянських родовищ, за своїми фізичними
властивостями і хімічним складом аналогічні.
Родовища грязей найбільш відомі в Утлюцькому лимані (Кирилівська і Давидівська затоки, гирло
балки Калмицької). Грязі зустрічаються в гирлі р. Тащенак (Радівонівська затока Молочного лиману), в
оз.Солоний Татир, озерах на пересипі Молочного лиману, озерах Червоне і Велике на Бердянській косі.
Запаси грязі у зазначених родовищах від 12000 м3 (Радивонівська затока) до 100000 м3 або 150 тис. тон
(озеро Червоне). Перспективними є родовища озера Велике і Солоний Татир (200000 м3 або 375 тис. тон),
на сході Утлюцького лиману (Кирилівське родовище, близько 250 тис. тон), на дні Бердянської
затоки (близько 2 млн. тон);
2) водолікування - з мінеральних вод до лікувальних відносяться хлоридно-натрієві та йодобромні мінеральні води. У межах санаторіїв функціонують свердловини з лікувальними водами
середньосарматського (№1, 2 родовища Бердянське-2) водоносного горизонту з бромною, йодною
слабо лужною хлоридною натрієвою водою середньої мінералізації та свердловиною №1А родовища
Азов-3 з бромною слабо-лужною хлоридно-натрієвою лікувальною водою; верхньокрейдового
водоносного горизонту (№748Г, №749Г родовища Бердянське-1) з хлоридною натрієвою
середньомінералізованою водою. Води напірні, артезіанські. На території санаторію «Кирилівка»
знаходяться свердловини №7-к і №8-к (родовище «Кирилівське-2») зі слаболужною хлориднонатрієвою середньомінералізованою лікувальною водою, які оздоровчо впливають на стан здоров‘я
людини.
З лікувальною метою використовується ропа тортонського водоносного горизонту Бердянського
родовища, яка використовується для лікувальних басейнів.
3) кліматотерапія, включаючи морські купання – кліматолікування.
Вагомим оздоровчим фактором є морська вода – основа таласотерапії. З її допомогою можна
лікувати захворювання серцево-судинної і нервової систем, позитивно впливати на органи травлення.
Ці ефекти пов‘язані з тим, що вона за складом мікроелементів співвідноситься з плазмою крові.
Біологічна активність морської води визначається її складом: наявністю одно- і полівалентних іонів,
присутністю мікроелементів, які є компонентами складних сполук у клітинах організму людини і без
яких вони не можуть нормально функціонувати. Вона має чітко виражені буферні властивості та
здатність регулювати рівновагу у колоїдально-електролітних системах, а також для неї характерна
наявність біологічно активних каталітичних, антитоксичних та біостимулюючих речовин за умови
екологічної чистоти морської води. Такі властивості води характерні для узбережних зон
Приазовського і Якимівського адміністративних районів, Обитічної і Бердянської заток. Цілющі
властивості морської води зумовлені наявністю іонів магнію, який стимулює виведення з організму
радіонуклідів.
Розглянемо детальніше приморські курорти у межах території парку.
Місто Бердянськ розташоване на північному узбережжі Азовського моря. Воно має у своєму
розпорядженні достатньо високий потенціал природних рекреаційних ресурсів і сприятливі
кліматичні умови.
За роки становлення та розвитку курорту Бердянськ створена сучасна база для санаторнокурортного лікування та медичної реабілітації хворих. Сприятливе географічне розташування та
кліматичні умови, збережена матеріальна база, що постійно розвивається, дозволяє з високою
ефективністю щорічно оздоровлювати до 60 тис. чоловік.
На сучасному етапі в складі Бердянського курорту можна виділити чотири функціональні зони:
− у кореневій частині Бердянської коси на базі природних грязьових ресурсів і мінеральних вод
формується санаторно-лікувальна субгалузь;
− на Бердянській косі склалася зона оздоровчого відпочинку. Тут розташовані переважно бази
відпочинку і дитячі оздоровчі установи. Є резерви для розвитку комплексу пансіонатів цілорічного
використання;
− у районі с. Луначарське на рекреаційних угіддях стихійного тривалого і короткочасного
відпочинку в перспективі має бути сформована оздоровча субгалузь для дорослого населення;
− у районі сіл Новопетрівки і Куликовського на рекреаційних угіддях стихійного тривалого і
короткочасного відпочинку в перспективі можна створити оздоровчу субгалузь тривалого відпочинку
для дітей і дорослих[1].
Враховуючи те, що за природно-кліматичними характеристиками курорт Бердянськ подібний до
північно-західного узбережжя Адріатичного моря, курортів Румунії та Болгарії; він має цінні
природні території та природні лікувальні ресурси. Попит на санаторно-курортні та оздоровчі
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послуги населення країни та відповідного контингенту близького зарубіжжя з кожним роком зростає,
що відповідно потребує створення адекватного конкурентоспроможного курортно-рекреаційного
комплексу, здатного їх надати та забезпечити ефективне використання природних лікувальних
ресурсів.
Другий курорт в межах Приазовського НПП, а саме курорт Кирилівка, розташований на
узбережжі Азовського моря. Він охоплює землі населених пунктів с.м.т. Кирилівка, с. Лиманське, а
також коси Пересип і Федотова з комплексом курортно-оздоровчих закладів. Курорт відноситься до
класу грязьових приморських кліматичних курортів. До основних лікувальних факторів відносяться
мулисті сульфідні грязі у руслах річок Великий та Малий Утлюк, Утлюцькому й Молочному лиманах
та високомінералізовані хлоридні натрієві мінеральні води.
На території Кирилівського бальнео-кліматичного грязьового курорту переважає оздоровчий
сезонний відпочинок дітей і дорослих [2]. З 1999 р. Кирилівка має статус курорту державного
значення: тут розташовано понад 200 баз відпочинку.
У районі селища Кирилівка розвивається санаторно-лікувальна діяльність, на косі Пересип
(протяжністю 9 кілометрів) - оздоровча субгалузь, на косі Федотова (45 км.) - спортивна та оздоровча
субгалузі. Коса Федотова переходить в Бірючій півострів – територію Азово-Сиваського
національного природного парку.
Відпочинок в Кирилівці сприяє відновленню і зміцненню центральної нервової і серцево-судинної
систем, верхніх дихальних шляхів, знижує запальні процеси в м'язах і суглобах і алергічні реакції,
насичує кров киснем, йодом та хромом. До послуг відпочиваючих численні кафе, пляжі, ринки, лунапарки, зоопарк.
Намічено чітке функціональне зонування території курорту Кирилівка, у межах якого можна
виділити такі зони:
1. У районі смт. Кирилівка йде процес формування санаторно-лікувальної та оздоровчої
субгалузей, представлених санаторієм ―Кирилівка‖, базами і будинками відпочинку і дитячими
оздоровчими установами. У перспективі ця зона повинна спеціалізуватися на санаторному лікуванні і
відпочинку громадян у пансіонатах із лікуванням цілорічного функціонування.
2. На косі Пересип розвивається оздоровча субгалузь, представлена базами відпочинку. В
перспективі на базі існуючих рекреаційних установ тут необхідно створити пансіонати для батьків з
дітьми.
3. На косі Федотовій переважний розвиток одержали спортивна та оздоровча субгалузі. Спортивна
субгалузь представлена турбазами, а оздоровча субгалузь – базами і дитячими оздоровчими
установами. В перспективі у вузькій частині коси можливо будівництво кемпінгів, а в районі
с.Степок – пансіонатів [3].
Розвиток рекреаційної діяльності Приазовського національного природного парку зумовлює
наявність сприятливих кліматичних умов, водних об‘єктів (лимани та Азовське море, з яким лимани
межують), піщано-черепашкових пляжів, близькість до парку масивних лісонасаджень по правому
березі Молочного лиману (Радивонівське та Богатирське лісництва), близькість автомагістралі
Харків–Сімферополь та залізничних станцій (с.м.т. Якимівка, м. Мелітополь, с. Тащенак, м.
Бердянськ). Але для того, щоб не порушувати гармонійний стан між природою та рекреаційною
діяльністю потрібно враховувати стійкість курортно-рекреаційного комплексу до навантаження з
боку рекреантів; сприяти розвитку будівництва курортно-рекреаційних закладів. Та, насамперед,
головним завданням Приазовського національного природного парку є природоохоронна діяльність,
яка направлена на підтримку та забезпечення екологічної природної рівноваги в регіоні; створення
умов для організованого туризму та рекреаційної діяльності з додержанням режиму охорони
природи.
Виходячи із загальної рекреаційної характеристики Приазовського національного природного
парку, можна зробити висновок, що ця територія має достатні природні умови для подальшого
розвитку рекреаційної, бальнеологічної і туристичної діяльності. Але курортно-рекреаційні ресурси
мають використовуватись бережно, раціонально; вони повинні охоронятися і примножуватися. І
цьому буде сприяти діяльність парку.
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RESORT AND RECREATIONAL RESOURCES PRIAZOVSKY NATIONAL NATURAL PARK
A. GOLOD
The territory of Priazovsky national natural park located in the south of Zaporizhzhya region, which is washed by
the Azov Sea. In the Azov Sea, within the park, there are two climatic and mud spas - Berdyansk and Kirillovka, which
have a sufficiently high potential of natural recreational resources and favorable climatic conditions. The main
recreation and resort resources are the therapeutic black mud sulfite and sodium chloride, and iodine-bromine mineral
water.
Keywords: Priazovsky national natural park, coast of the Azov sea, resort and recreational resources, spas, mud,
mineral water, recreation.

УДК 903:904:811
Л.М.ДЕРЖИПІЛЬСЬКИЙ
Національний природний парк «Гуцульщина»
АНТИЧНЕ АСТРОНОМІЧНО-КАЛЕНДАРНЕ СВЯТИЛИЩЕ
Описане гігантське (діаметр понад 60 км) і найвище (2061 – 1465 м н.р.м.) календарно-астрономічне
святилище, вік якого понад 3,5тис. років. Дається мотивоване тлумачення місцевих назв.
Ключові слова: Календарне святилище, мегаліти, називництво.

Косівщина має велику, неоціненну і належно не оцінену історико-археологічну спадщину. За
даними археологів людина обживала ці терени ще в палеоліті 35 – 100 тисяч років до Різдва Христа, а
можливо і раніше (4, 5). Однак, археологічні знахідки раннього палеоліту нечисленні. Багатший
археологічний матеріал датується пізнім палеолітом та мезолітом (1, 4, 10), вік яких 28 – ІІ тис. років.
Сліди поселень неоліту, бронзового віку, та памятки І тисячоліття н.е. виявлені у більшості сіл
району (1, 11). Княжа доба і пізніші періоди представлені великою кількістю пам'яток оборонного
призначення – замків, городищ, оборонних дворів (10, 12).
Комплексна наукова експедиція Івано-Франківського національного університету під
керівництвом проф. М.Кугутяка впродовж 2006 – 2011 рр. значно збагатила базу археологічних
матеріалів. Особлива заслуга цієї експедиції у відкритті, описі, введенні у науковий обіг низки
мегалітичних пам'яток, давнього сакрального призначення (7 - 10). Цей багатий в нашому краї
археологічний пласт потребує ширшого і всестороннього висвітлення. Найбільший інтерес викликає
астрономічно – календарне святилище із центром на Лисині Космацькій, яке є аналогом, чи
попередником знаменитого Стоунгенджу у Великобританії, мегалітичне Терношорське святилище
родючості, про які зупинюсь детальніше, а також комплекс мегалітичних святилищ на хребті
Сокільському тощо.
Центр астрономічно – календарного святилища на Лисині Космацькій (фото 1) детально описаний
(7, 9). Тут добре збереглися тунель (фото 2) і жертовна яма, за якими фіксували положення сходу
сонця у день літнього і зимового сонцестояння. Побудова тут календарного святилища не випадкова.
Територія Косівщини в давнину славилася покладами кухонної солі, соляними джерелами, деякі
збереглися і донині.
Археологічні дослідження свідчать про розвинутість
соляних
промислів
у
Космачі,
Уторопах,
Акришорах, Косові, Пістині і інших поселеннях ще в
період Фракійського Гольштату – 2 – 1 тисячоліття
до н.е. (1, 6). Тоді і в пізніші часи сіль дуже
цінувалася,
була
стратегічним
продуктом,
предметом багатства та торгівлі, а часто і причиною
виникнення воєн. Довкруг соляних джерел,
солеварень (бань) селилися люди, які їх
обслуговували і охороняли, а для задоволення
релігійних,
обрядових,
календарних
потреб
влаштовували сакральні об‘єкти - святилища. Весь
Фото 1. Центр святилища на Лисині Космацькій
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уклад життя, вірувань узгоджувався із положенням сонця над горизонтом, порами року. Тому
особливе місце у життєдіяльності наших пращурів мали календарні святилища - «служба точного
часу». В залежності від розташування поселень і інших утворень (гір, хребтів, річок, урочищ), їх
функціонального призначення їм присвоювали відповідну назву. Як з'ясувалось (3), календарне
святилище разом із соляними промислами були основними назвотвірними чинниками краю.
У попередніх публікаціях (3) та
неопублікованих матеріалах досліджень
(лінгвістичних і географічних) з історикотополінгво-функціональних
позицій
тлумачаться назви поселень, гірських
вершин, урочищ, річок і потоків. В той же
час
за власними назвами, цією своєрідною
історичною «книгою» можна відтворити
минувшину, призначення тих чи інших
об‘єктів, топоніміка може бути, до певної
міри,
інструментом календарної, мовної і
господарчої
археології.
Тлумачення
власних назв виконано на основі
Санскриту – праслов‘янської мови. Попри
різні
історичні реалії впродовж тисячоліть - Фото 2 . По центру тунелю г. Говерла
міграції, переселення, війни, пошесті тощо санскрит залишив істотний слід на нашій території у
назвах поселень, гір, річок, місцевостей, прізвищах (13).
Коли відкласти і продовжити на мапах регіону азимути і кути відповідно схеми із книги М.
Кугутяка (7), то по лінії літнього сонцестояння розташовані с. Акришора, г. Погарина, г. Кичера
Лючанська (сонячна гора), с. Воскресінці, м. Коломия, а із заходу – г. Говерла, хр. Чорногора (3). На
лінії зимового сонцестояння розташовані г. Каменець (с. Снідавка), г. Терношора та Терношорське
мегалітичне святилище, г. Лисинка (між Ростоками та Білоберезкою). По лінії Лисина Космацька –
Шешори (печера Довбуша) – г. Клифа Пістинська схід сонця фіксується двічі - у дні весняного (21, 22
березня) і осіннього (21, 22 вересня) рівнодення. Ця лінія є календарним екватором, співпадає із
азимутом схід – захід (мапа). Названі і, можливо інші, природні утворення були реперами, за якими
фіксували основні дати.
Увагу привертає особливість розташування відносно Лисини Космацької топонімів із коренем
шор, шір – Акришори, Терношори, Шешори, Рушір, Стеришори і ін. Слово шори в сучасній
українській мові означає захисні дощечки, пластини, які прикріплюють полохливим коням на
скронях, щоб обмежити тваринам кут зору, побічний огляд. Тут шор означало і означає крайні точки,
напрямки де фіксувався схід сонця в певні періоди. У закарпатських діалектах шором називають
вулицю, ряд, що близьке за значенням. Слово Акришори складається із двох частин акри і шори.
Корінь акр у словах акрос, акріс стосовно нашої теми розшифровується як гострий, піднімати вгору
(акробат), крайній, високий, верхній (акрополь – верхнє місто), які збереглися у грецькій мові (14).
Тобто це є крайня північна межа (шора, лінія) сходу сонця, коли воно піднімається найвище над
горизонтом (21 -22 червня), описує найдовшу дугу, заходячи за г. Добушанку, а день є найдовшим.
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г. Добушанка

г. Кичера

г. Клифа
печ. Довбуша
г.Лисина

кам. Довбуша

г. Близниця
г. Терношора

г. Лисинка
г. Говерла

Основні азимути і репери астрономічно-календарного святилища
Цей день і ніч перед ним (Купальська ніч) дуже велично святкувалися, з ними було пов‘язано багато
звичаїв, повір‘їв, легенд тощо. Сонячне походження, очевидно, має і топонім Коломия. Коло – сонце,
сонцеворот, мия – мея – мега – великий, велике, велика. Первинне ядро, оселя Коломиї була
очевидно на місці Воскресінської гори – «місця сили», багатого на археологічні знахідки. Отже,
Коломия теж була складовою астрономічного святилища і назва відображала період сонцевороту,
коловороту, великого (найвищого, наймогутнішого) сонця.
Перша частина топоніму Терношори тер означає терра, земля, терен, територія. У цьому напрямку
сонце сходить у день зимового сонцестояння (21, 22 грудня) і заходить по лінії Акришора- ЛисинаГоверла. Тобто день найкоротший, сонце перебуває найнижче над землею, приземлене, притеренине і
проходить найкоротший шлях у році. Тож місцева назва Терношори означає приземлену,
притеренену межу (шору, обмеження) до якої наближається схід сонця у день зимового сонцестояння
і знову «повертає» на весну. Тут значення Терношори є протилежне (антонім) Акрешорі.
Шеша у санскриті означає рівність, повторення (порівняймо із ше, ще). По лінії г. Близниця
(Свидовецький масив) – Лисина Космацька – Шешори (печера Довбуша і сліди палеолітичної
стоянки, г. Великий Погар) – г. Клифа Пістиньська схід сонця фіксується двічі - у дні весняного (21,
22 березня) і осіннього (21, 22 вересня) рівнодення.
Шешори розшифровується як напрямок, межа, шора подвійної фіксації сходу сонця коли ніч і день
мають однакову тривалість. Це єдина стала і основна дата (точка) у складанні, побудові календарів.
Дні літнього і зимового сонцестоянь не можуть бути точними датами, бо сонце, «дійшовши» до
крайньої точки, кілька днів ніби «стоїть» на одному місці, відтак «рухається» у зворотному напрямку.
У прасловян та інших етносів цей день велично святкувався як початок нового року, вегетації рослин,
перемоги весни над зимою, повернення із вирію птахів тощо.
Ще два топоніми село і гора Рушір очевидно спершу мали корінь шор, який згодом
трансформувався у шір. І село, і гора Рушір знаходяться приблизно посередині сектору між
Акрешорами і Шешорами. У цьому проміжку Сонце сходить у теплий період року, коли відбувається
інтенсивний ріст рослин, все навкруги зеленіє. Перша частина слова ру походить від санскритського
руна, що означає краса. Донині є вживаними слова зелене руно, заврунилася земля, назви рослин із
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коренем ру - рута, рум‘янок, ружа, рунок, рунечко, рунянка, русава, русянка тощо. Тут же є назви
гори і місцевості Рунок. Отже, Рушір, Рушори означає простір де все зеленіє, наповнюється красою.
Це літня, зелена шора. До нинішнього часу збереглися землеробські і скотарські свята, які тепер
відмічаються як Юрія і Іллі; в цей період схід сонця фіксується приблизно посередині цього
простору. Таке саме походження має назва с. Люча, яке розташоване у цій же частині та р. Лючка. У
слов‘янських і романських мовах слова луч, лучистий, лучезарний є синонімами слів сонячний,
променистий. Люча і Рушір семантично (за змістом, значенням) і територіально близькі, Люча
відображає теплоту, ясність, променистість, Рушір споріднене із зеленню, красою теплого періоду
року.
По периферії від центру, переважно на вершинах гір, узвишшях теж влаштовувалися святилища,
або сигнальні пункти. На них в певні «сонячні» дні, свята палили ватри, влаштовували ігри. На
деяких напрямках до наших днів збереглися сліди давніх святилищ, деякі промовисті артефакти,
топоніми, а то й цілі комплекси. Від ватри, горіння, жертовного вогню походять численні гори,
урочища - Погарини, Погарі, Погарці, Згари, Клеви, Клифи тощо. Наявність на них відповідних
артефактів можуть підтвердити спеціальні археологічні дослідження.
Як мовилось вище, у напрямку (шорі) зимового сонцестояння на межі с. Яворова (Безульки) і
Снідавки, розташоване величне мегалітичне Терношорське святилище. Святилище детально описано
М.Кугутяком (8, 9). У підніжжі на першому плані святилища є велетенський кам‘яний круг (прообраз
сонця) діаметром 8 м, спрямований строго на південь. Схематично диск має вигляд голови лева.
Центральною фігурою святилища є гігантська статуя (фото 3), повернута на схід, вагою понад 100
тон і висотою понад 10 м, яка в загальних рисах нагадує вагітну жінку. Це чи не найбільша серед
відомих і добре збережених статуй Жінки, зменшені копії якої відомі ще з Трипілля. Тут же виявлені
інші артефакти властиві античним святилищам: фалічний камінь, стопа, чашні камені, жертовна яма,
печера, зооморфні камені у вигляді голови ящера, бика, собаки, орла тощо. За версією С.Пушика (15)
та М.Кугутяка (7) Терношорське святилище було присвячене Жінці-рожениці, богині Ладі, яка
уособлювала плодючість, родючість, народження нового, достаток. Другим артефактом на означення
плодючості, родючості є фалічний камінь – чоловіче начало. Неподалік, в одному сакральному
комплексі розташовані села Великий і Малий Рожен (від рожениці, родити) та Бабин (від баба –
жінка, мати), що мають, за припущенням С.Пушика (15) пряме відношення до культу Богині, Жінки,
Матері.
Але яким був головний мотив влаштовувати у досить
недоступному місці святилище, присвячене Жінцірожениці? На мою думку, статуя жінки, кам‘яний диск,
фалічний камінь і інші артефакти та розташування
святилища у підніжжі г. Терношори, через яку проходить
азимут (шора) зимового сонцестояння, свідчать про
приналежність його (святилища) до сонячного календарноастрономічного святилища з центром на Лисині Космацькій.
В цьму контексті вагітна жінка й інші об‘єкти
ознаменовували за народними повірями народження нового
сонця – бога, перемогу Білобога - дня над Чорнобогом –
ніччю. Сонце «повертало» з цієї точки на літо. До речі, у
Римі (до н.е.) 25 грудня відмічали свято народження сонця.
Наявність жертовної ями, сонцеподібного каменя-диску і
інших рукотворних, чи частково оброблених каменів,
зорієнтованих за основними азимутами (як і на Лисині)
свідчать про те, що Терношорське святилище було
одночасно ще автономним, додатковим, чи контрольним
календарним святилищем, для обслуговування місцевого
Фото 3 . Жінка-рожениця.
населення.
(фото М. Кугутяка)
На продовженні лінії зимового сонцестояння, між селами
Ростоки і Білоберезка (Верховинський район), є гора
Лисинка (951 м н.р.м.). На ній, очевидно, теж було місцеве
календарне святилище. Зменшене Лисинка може свідчити про приналежність і підпорядкованість
центру на Лисині Космацькій. На заході від центру, на цій лінії височіє г. Добушанка (Горгани,
Надвірнянський район). Це крайня північна межа заходу сонця у день літнього сонцестояння, коли
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день є найдовшим, а сонце наймогутніше. Розшифровується як щось дуже велике, в нашому значенні
дуже великий, найдовший день. Складається із трьох частин до+буш+анка. До від до, го- бик, сонце
та буш, бос – бик, тур, в переносному значенні могутній, могутнє, велике сонце великий і анка суфікс.
Найбільше артефактів (мегалітичних і топонімічних), які засвідчують приналежність і
співвідношення їх до центру святилища на Лисині Космацькій маємо вздовж календарного екватора.
У Космачі, на присілку Завоєли, над р. Ставник М.Кугутяком (7, 9) описане мегалітичне святилище
Камінь Довбуша у вигляді велетенського змія. Неподалік в цій же місцевості, на присілку Прокеріци,
є Камінь дванадцяти опришків, який начебто теж мав сакральне призначення. Назва річки і присілка
Ставник походить від санскритського става - славлення, величальна пісня, прослава. Таке ж
значення має і малозрозуміле слово Прокеріци. Воно складається із двох частин Про+керіци. Пропрефікс, що надає основному слову найвищого значення, відповідник най-, пре-. Керіци від
санскритського кірті, кіріті означає слава, а прокірті – прокіріті – прокіріці - прокеріци –
прославлений, найславніший. Ці славильні означення стосуються мегалітичного святилища у вигляді
змія (Камінь Довбуша), яке, очевидно, створене в честь Великого Змія Вічності Шеші, Ананти; він же
ложе бога Вішну, Вишеня і символ Нескінченного Часу в Просторі (16). До речі, у Космачі,
Акришорі змія називають шешуном (записано від Бойчука Романа).
В Шешорах (присілок Царина), є досить цікава Печера Довбуша (фото 4), про давню історію і
призначення якої існують різні думки. Попри її розташування, у досить людному місці про неї маємо
мало відомостей та передань. А ті що є - мало інформативні і часто недостатньо мотивовані та
протирічиві. Залишилась вона поза увагою і авторитетної археологічної експедиції під керівництвом
М.Кугутяка. Впродовж кількох років печеру досліджував і очистив від нагромадження каміння,
листя, сміття, глини ентузіаст – дослідник Василь Петрів. Печера має два рукави - тунелі: один
довжиною 7 м, другий – 27 м. Висота тунелів коливається в межах 2 – 4 м, ширина – 1 -1,5 м. Перед
входом у печеру видовбана яма 7 м завглибшки із
дерев'яними сходинками. Поряд із печерою досить
добре простежуються залишки давньої стоянки, на
цьму місці начебто було житло племені. В.Петрів
вважає, що цей печерний комплекс був підготовчим
об‘єктом до грандіознішої підземної споруди,
призначеної для переховування племені під час
небезпеки та несприятливої погоди. Але, з невідомих
причин,
завершити
задумане
не
вдалось.
Семиметрова
яма,
за
здогадом
автора,
використовувалася, як холодильник для зберігання
продуктів.
Фото 4 . Печера Довбуша
Детальний аналіз будови і розташування печери
дозволяє зробити висновок про її сакральне і календарне призначення. Таке переконання грунтується
на наступних фактах: а) через печеру проходить календарний екватор;б) коротший 7-ми метровий
рукав печери, що знаходиться на південь від екватора символізує меншу тривалість дня по
відношенню до ночі, а довший – 27-ми метровий, навпаки вказує на простір на північ від екватора де
схід сонця фіксується у весняно-літньо-осінній період, коли день довший від ночі; в) яма перед
входом у печеру очевидно служила для жертвоприношень. На всіх дохристиянських святилищах є
жертовні ями, заглиблення у камінні, чи спеціальні плити де відправлялися ритуальні жертовні
дійства; г) жертовна яма і бокові відроги рукотворні, були видовбані як складові календарного
святилища для означення сезонних особливостей; д) вершини Великий Погар та Погарець, що
височіють неподалік над печерою були очевидно складовими святилища, на них у «сонячні» свята,
періоди рівнодень, сонцестоянь тощо палили ватри, через що і дістали відповідну назву (від горіння).
Дещо дальше на цій же лінії є місцевість Погарі, походження назви якого аналогічне; е) поряд із
печерою досить добре простежуються залишки давньої стоянки - контини у вигляді кола із
підвищенням у центрі. Контина була місцем збору і перебування жерців та обслуги святилища.
Подібної форми утворення відкриті на багатьох сакральних об‘єктах України і Європи. Іван Франко у
повісті «Захар Беркут» теж згадує про контину, де збиралися старійшини, провідники, жерці роду під
час відповідних церемоній, святкувань, жертвоприношень, для обговорення та прийняття важливих
справ. У центрі контини на підвищенні постійно палав жертовний вогонь; є) для проживання, чи
тривалого перебування печера не пристосована, вона занадто вогка і холодна.
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Печерний комплекс, контина, гг. Великий Погар і Погарець, окрім того, що були складовими
календарного святилища, в той же час творили окреме святилище, присвячене Вишеню, символу
Нескінченного Часу в Просторі аналогічне як у Завоєлах, у Пістині, про що йтиметься нижче.
Комплексний підхід до тлумачення назв струмка Ардан, річки Пістиньки, гори Клифа, території з
назвою Варвара допомагає з'ясувати їх значення і місце в системі календарного святилища. Назву
численних гір (на Косівщині три такі вершини) Клифа, Клева тлумачать як кам'яна гора, гола гора,
поросла лісом гора, каміння, скеля в лісі, безодня, глибока яруга тощо (2). Степан Наливайко
виводить значення від індо-європейських слів клов – клев, що означають схил, пагорб, колода,
чистити, омивати, чути, слухати, звучати (14). Останні три означення він вважає непереконливими.
На мою думку, навпаки, якраз вони відображають суть назви. Клифа, клива - жертовна гора, що
оповіщає, дає знати про настання важливих свят, подій, небезпеки, зібрання племені, роду і ін.
Пістиньська Клифа (626 м н.р.м.) порівняно найкраще досліджена, вона розташована на
календарному екваторі. У святкові дні, дні рівнодення й інші «сонячні» свята, а також для передачі
населенню (роду, племені) округи важливих відомостей із вершини гори подавалися відповідні
звукові (трембіти), вогняні (ватри), світлові (дзеркала) сигнали і інформація. На самій вершині гори
проглядається досить чітко окреслений майданчик діаметром 8 м, це було сигнальне місце і
жертовник. Тепер вершину гори заступають дерева, а у ці далекі часи вершина була голою і добре
помітною у південно-східно-північному напрямках.
Ардан – права притока р. Пістиньки. Там де потік впадає у річку нині є одна із найстаріших
дерев'яних церков на Гуцульщині (горішня, Успіння Пресвятої Богородиці, 1600 р.) та цвинтар із
стародавніми кам‘яними надмогильними хрестами. Цю місцевість ще називають Варвара, коло
Варвари. Назва Ардан може означати могутній, славний від санскритського арджун – могутній воїн,
герой тощо. Інші і, очевидно, вірогідніші тлумачення від Ардзан - імені вірменського верховного
жерця. Співзвучне з індо-іранським Ятукан – священнослужитель, жрець. Можливо, обидва
тлумачення не є в протиріччі, а доповнюють одне одного. Як зазначалось вище г. Клифа розташована
на календарному екваторі і була, очевидно, складовою велетенського календарно-астрономічного
святилища з центром на Лисині Космацькій. А у підніжжі Клифи, там де нині церква, а раніше був
оборонний монастир, в дохристиянський період була контина, де постійно горів жертовний вогонь і
засідали жерці та старійшини роду. Вище по стежці до Клифи є криниця Святого Івана з цілющою
водою. Територія була неприступна з боку річки і добре захищена з напільної сторони. Це було
поселення жерців, оборонної залоги та невеликої громади. В разі небезпеки тут знаходили захист
мешканці сусідніх поселень. Підтвердженням наявності тут укріпленого поселення є тлумачення
топоніму Варвара. Назва походить не від жіночого імені а від санскритського Вар - місто (варош),
город, городище, городити, огорожа (вор-иня, вор-ина), укріплення, охорона (вар+та). Подвоєння
слова підсилює статус назви, тож Вар+вар+а – дуже укріплена місцевість, фортеця, твердиня,
оборонний двір.
Назви річок Рибниця та Пістинька, що витікають у середньогірї і у верхній течії, русла їх майже
паралельні та близькі теж співвідносяться до календарного святилища. Слово Рибниця вказує на
походження від риб – та що дає риб, багата на риб. Пістинька має таке ж значення. Латинською
мовою pisces, pistes означає риба. Отже, обидві назви Рибниця і Пістинька етимологічні двійники.
Але чи ці аргументи були визначальними? Безперечно, що назви походять від риб, але очевидно від
зодіакального сузір‘я Риб. Бо на тлі сузір‘я Риб сонце перебуває у дні весняного рівнодення. Русло
Пістиньки між селами Космач та Пістинь співпадає із календарним екватором. Рибниця пливе
паралельно неподалік, а поблизу Рожнова - по екватору. Топоніми Пістинь і Рибне (Рибно) похідні
від «рибних» річок.
На заході по екватору височіє гора Близниця (у Закарпатті). Близнюки, близнята є означеннями
рівності, однаковості. Розташування і назва гори свідчить, що вона була складовою календарного
святилища.
Можливо приналежними, певним чином, до календарного святилища були чашні і зооморфні
камені на гг. Гаршиці і Сиглині, камінь Довбуша у Прокураві та інші об‘єкти. Підтвердження цього
припущення потребує додаткового дослідження.
На основі викладеного вище висновується наступне:
1. Складовими святилища, центр якого на г. Лисина Космацька (Л.К.) - 1465 м н.р.м. є найвища
вершина України – г.Говерла (2061 м н.р.м.), г. Близниця (1883 м н.р.м.), г. Добушанка (1757 м н.р.м),
г. Терношора (999 м н.р.м), г. Лисинка (951 м н.р.м), Воскресінська гора (Коломия), дочірні
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святилища – Терношорське, Камінь Довбуша в Завоєлах, Шешорське (печера, контина, вершини),
Пістинське (г.Клифа, Варвара) та інші.
2. Календарно-астрономічне святилище є найвищим і найбільшим за площею серед відомих в
Україні, а можливо і поза її межами. Діаметр святилища сягає 60 км: г. Говерла – Л.К. Воскресінська гора – 56 км; г. Добушанка – Л.К. – г.Лисинка – 59 км; г. Близниця – Л.К. – Клифа
Пістиньська – 60,3 км.
3. Вік святилища понад 3,5 тисяч років, воно ровесник Трипільської культури. Наші предки володіли
неабиякими астрономічними знаннями про закономірності руху сонця, планет, фази місяця, зоряне
небо.
4. Серед населення та в літературі побутує переконання, що місцевості із коренем лисий, лиса є
нечисті, пов‘язані зі злими силами, відьмацькими шабашами тощо. На більшості таких місць нині
виявлені сліди язичницьких капищ, святилищ. Навпаки, назви лисий, лиса, лисина синоніми словам
сонячний, ясний, світлий. Наші предки в певні періоди були вогне- і сонцепоклонниками. Сонце було
головним божеством, на його честь влаштовували різні святилища, святкування, ігри. Первісні люди
цілковито залежали від сонця, весь уклад життя, вірувань узгоджувався із його положенням над
горизонтом, порами року. Тому такі місця необхідно реабілітувати. Вони можуть і повинні стати
предметом детального вивчення.
5. Гігантське астрономічно-календарне святилище і його складові мають неабияке пізнавальне
значенняю, це своєрідна книга, з допомогою якої вдасться пізнати славне історичне минуле краю.
Тож необхідно провести всестороннє і поглиблене вивчення цього комплексу, а також міфів, легенд і
передань, вжити відповідних заходів, щодо облаштування туристичних маршрутів, інформаційного
забезпечення.
6. Святилище було основним назвотвірним чинником в регіоні. Отже, власні назви мають давнє
походження, від нікого не запозичені. Вмотивоване, на основі системного підходу і санскриту,
розшифрування власних назв уможливлює по-новому поглянути на історію і місце краю в системі
історичних координат, сприятиме переосмисленню деяких догм, відновленню генетичної пам‘яті,
збереженню етнокультурної спадщини.
7. З метою забезпечення збереження сакральний календарно-астрономічний комплекс необхідно
оголосити історико-археологічною пам‘яткою державного значення. А, в першу чергу, слід
організувати надійну охорону для попередження некваліфікованих археологічних розкопок,
руйнування окремих об‘єктів.
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16. Санскритсько-український тлумачний словник езотеричних термінів.- Інтернет-видання.
ANCIENT ASTRONOMIC CALENDAR TEMPLE
L.M. DERZYPILSKYJ
Having been described the most gigantic (the diameter is over 60 km) and the greatest (2061 – 1465 range metres)
astronomic calendar temple, age of that over 3,5 thousand years. Having been given the motivated interpretation of the
local names.
Main words: calendar temple, megalites, onomastic.

УДК 551.4:502.4
Ю.В.ЗІНЬКО
Львівський національний університет імені Івана Франка

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ГУЦУЛЬЩИНА»
У представленій концепції розвитку туристичного господарства парку розглянуто питання історії та
сучасного рекреаційного використання території національного природного парку «Гуцульщина», а також
оцінки місця і ролі парку у туристичних пропозиціях на локальному і регіональному (карпатському) рівнях.
Основна увага зосереджена на обґрунтуванні перспективних цілей і завдань парку щодо розвитку базових
(маркових) і супутніх рекреаційно-туристичних продуктів та пов’язаної з ними інфраструктури й
потенційних користувачів. Розглянуто також питання територіального планування туристичних об’єктів та
етапність реалізації (впровадження) туристичних ініціатив.
Ключові слова: концепція, рекреація, туризм, національний парк, продукт, туристичний об’єкт,
туристична місцевість.

Історія та сучасний стан розвитку туризму. Історію і сучасний стан туристичного використання
території парку слід розглядати як складову частину розвитку Косовського туристичного регіону.
Починаючи з кінця ХХ століття та впродовж більш ніж столітнього відтинку цей регіон
спеціалізувався на літніх відпочинкових заняттях та зимових видах активного відпочинку. Літній
сімейний відпочинок тут проявився у різних формах: ліжникарства (кінець ХІХ століття – 60-70-ті рр.
ХХ століття), організованого відпочинку у колективних закладах (кінець ХХ століття) та переважно
короткотривалого відпочинку у різноманітних закладах розміщення (турбази, готелі, пансіонати,
котеджі, сільські оселі) в останнє десятиріччя. Місцями зосередження відпочивальників виступали
Косів, Шешори, Космач. При цьому територія парку (переважно передгірні і гірські лісові масиви)
використовувались відпочиваючими для прогулянок, піших мандрівок до відпочинкових місць, а
також збору грибів та ягід (утилітарні заняття).
Важливим етапом у розбудові сучасної бази туризму Косівщини було створення колективної
відпочинково-оздоровчої бази (санаторії, бази відпочинку, турбази, дитячі табори), а також
гірськолижних витягів у період 60-80-их років ХХ століття. Саме на цей період припадає становлення
мережі туристичних шляхів (прокладання, ознакування) по території парку, що трасувались від
закладів розміщення до атракційних природничих та історико-культурних місць. Ця інфраструктура
створила умови для розвитку кваліфікованого (пішого, гірськолижного) туризму. Одночасно регіон
став популярним серед любителів гірськолижних занять (4 гірськолижні витяги) та водного туризму
на Черемоші.
Тенденції останніх десятиріч у туристичній сфері регіону показали зростання частки
пізнавального туризму (етнографічного, історико-культурного) та шоп-туризму (купівля гуцульських
сувенірів). Цьому сприяло існування мережі регіональних музеїв, осередків народного промислу
(вироби зі шкіри, дерева), центрів продажу сувенірів і народних виробів. Значно посилює цей напрям
туризму проведення фестивалів етнографічного типу (Шешори, Косів, Космач). Зі створенням у 2002
році національного природного парку «Гуцульщина» були закладені передумови для розвитку різних
форм екотуризму. Зокрема, були здійснені заходи щодо перетворення низки піших туристичних трас
на тематичні (екоосвітнього типу). Тут розвиваються екоосвітні заняття (зелені школи) та
здійснюються наукові тури (ботаніків, зоологів, лісівників). У структурі туристичного господарства
Косівщини за національним парком закріпилась екотуристична спеціалізація.
В останнє десятиріччя Косівщина, після спаду кінця 80-х – початку 90-х років ХХ століття,
переживає етап інтенсивного розвитку туристичної інфраструктури та зростання кількості
відвідувачів. У першу чергу спостерігається створення нових об‘єктів розміщення (бази відпочинку,
готелі, пансіонати), туристично-оздоровчих комплексів, наприклад, Сокольське, а також
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різноманітної мережі закладів харчування (ресторани, кафе-бари та традиційні колиби). Біля багатьох
з цих об‘єктів створюються гірськолижні витяги, а також проектується створення гірськолижних
комплексів (Тюдів, Шешори). Ці об‘єкти локалізуються поблизу території парку, або в межах самого
парку (підконтрольні площі) та зорієнтовані на подальший розвиток маркових туристичних продуктів
Косівщини – коротко- і довготривалого відпочинку та гірськолижних занять.
Туристичні ініціативи парку «Гуцульщина» за останні роки були зосереджені на:
a) забезпеченні і покращенні доступу до основних атракцій (озеро Лебедин, гора Рокита, хребет
Каменистий) та створенні нових атракцій (хата Святого Миколая);
b) забезпеченні базового екоосвітнього продукту: облаштування екоосвітніх стежок на основі піших
шляхів, розробка програм екоосвітніх занять та створення дослідної лабораторії);
c) відродження традиційних занять: пов‘язаних з відтворенням і використанням гуцульського коня та
вирощуванням лікарських трав;
d) розробку проектів та їх поступової реалізації щодо створення власної нічліжної бази
(облаштування лісничівок, будівництво котеджів) та тематичних парків («живий» скансен
«Гуцульське село»).
Основні цілі і пріоритети туристичної політики парку на локальному і регіональному рівні.
Створення національного природного парку «Гуцульщина» з однієї сторонни розширила туристичні
можливості Косівського району, а з другої – загострила конкуренцію у туристичному середовищі
району між суб‘єктами і парком. Спеціалізацією парку у сфері туризму Косівщини, як вже
відмічалось, виступає екологічно орієнтований туризм. З іншої сторони, сам етнографічний імідж
парку, що зафіксований у його назві, зумовлює розвиток туристичних ініціатив, пов‘язаних з
використанням історико-культурної спадщини гуцулів (використання гуцульських коней, створення
«живого» гуцульського скансену). Разом з тим адміністрацією парку було виявлено зацікавленість у
розвитку відпочинкового туризму через створення власної відпочинкової інфраструктури та за
рахунок співпраці із зацікавленими туристичними суб‘єктами (наприклад, база відпочинку «Байка»).
Ця ініціатива була практично оцінена місцевими підприємцями у відпочинково-гастрономічній сфері
та відіграє свою негативну роль у тривалих конфліктах парку з місцевими громадами.
На регіональному (карпатському) рівні національний парк «Гуцульщина» у туристичній сфері
позиційнується серед інших природоохоронних територій на використанні природничої спадщини
Покутсько-Буковинських (Скибових) Карпат та популяризації культурної спадщини гуцульського
етносу. За природничими атракцій ними об‘єктами парк «Гуцульщина» у значній мірі подібний до
національних парків «Сколівські Бескиди» та «Винницький». Етнографічно-культурні атракції парку
зближують його з пропозиціями Карпатського національного парку та Карпатського біосферного
заповідника. При цьому слід відмітити, що популярність серед туристів природних об‘єктів
Карпатського національного парку (г. Говерла, водоспад «Пробій»), національного парку «Синевир»
(найбільше гірське озеро Карпат), КБЗ (Чорногірський і Мармарошський масиви, Долина нарцисів) є
значно вищою, ніж природничих атракцій парку «Гуцульщина». Тому необхідно при розробці
концепції туристичного розвитку парку «Гуцульщина» визначити пріоритети у використанні його
природничої та історико-культурної спадщини, що забезпечать сталий притік туристів.
У першому приближенні метою туристичного господарства парку «Гуцульщина» є забезпеченні
використання природних та етнографічно-культурних ресурсів для розвитку сталих форм туризму:
пізнавально-природничого, пізнавально-культурного, кваліфікованого з елементами екоосвіти та
відпочинково-освітнього туризму.
Реалізація цієї базової мети передбачає процес інтегрування рекреаційного господарства парку у
туристичну сферу Косівщини, особливо прилеглих до парку територій. Повинна бути налагоджена
тісна співпраця в обслуговуванні туристів із сусідніми з парком закладами розміщення,
туристичними комплексами, етнографічно-культурними центрами. Саме сегмент туристів, що
прибуває на відпочинок з пізнавально-культурною ціллю або займається активними видами туризму,
повинен бути основним об‘єктом туристичних пропозицій парку. Рекреаційне господарство парку
повинно стати одним з елементів локального туристичного ланцюга.
Пріоритетними завданнями з розвитку туристичної сфери парку є розвиток туристичних
продуктів, в т.ч. маркових, та забезпечення їх відповідною інфраструктурою.
Виходячи з наявних природних ресурсів, етнографічно-культурної спадщини, існуючої
інфраструктури та характеру туристичних занять на прилеглих територіях, а також місця (позиції)
парку у туристичному господарстві природоохоронних територій Українських Карпат пропонується
розвиток таких груп туристичних продуктів та інфраструктури у національному парку
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«Гуцульщина»:
a) екотуристичний продукт (на базі екоосвітніх програм) з відповідною інформаційною та освітньою
інфраструктурою та мережею навчальних (дидактичних) і тематичних шляхів;
b) етнографічно-культурний продукт (на базі освітньо-навчальних програм) з відповідними
навчально-експозиційними приміщеннями, демонстраційними моделями типу «традиційне
господарство», тематичними парками при широкій співпраці з майстрами народних промислів та
місцевими громадами;
c) кваліфікований (активний) продукт (піший, водний, кінний, рибальський)на базі широкого
використання місцевих природних ресурсів (гірський рельєф, водний потенціал р. Черемош і
місцевих ставів) та досвіду традиційних занять (гуцульські коні);
d) обслуговування у партнерстві з іншими суб‘єктами туристичної діяльності відпочиваючих у
колективних й індивідуальних закладах розміщення Косівщини, а також транзитного руху туристів
через створення малоформатної відпочинкової інфраструктури;
e) розробка у партнерстві з природоохоронними, культурно-освітніми організаціями тематичних
екологічних і екологічних регіональних карпатських турів та забезпечення обслуговування
організованих груп.
Національний природний парк «Гуцульщина» в організаційному плані знаходиться на етапі
становлення, в тому числі у туристичній сфері. Тут важливим є формування базових елементів
інфраструктури для обслуговування відвідувачів у національних парках. Це передбачає створення
спеціальної адміністративно-туристичної зони з відповідною інфраструктурою, а також
облаштування вхідних брам.
Важливим аспектом перспективного функціонування туристичного господарства парку є розробка
схеми територіального зонування парку. Такі зони відрізняються спектром туристичних атракцій та
набором туристичних занять. Такі зони концентруються навколо важливих туристичних центрів і
пунктів.
Як свідчить досвід українських національних парків, і карпатських зокрема, слабким елементом
туристичної діяльності парків є не розробленість їх маркетингової стратегії з туризму. Зокрема, слабо
використовуються різні форми комунікаційних технологій з потенційними користувачами
туристичних послуг у парках. Для національного парку «Гуцульщина» на етапі його становлення
важливим є забезпечення належної промоції туристичних пропозицій парку безпосередньо для
приїжджих на Косівщину, а також потенційних відвідувачів з України та зарубіжжя.
Пріоритетні рекреаційно-туристичні продукти та інфраструктура. Одним з важливих завдань
парку на найближчий період (2-3 роки) є формування адміністративно-туристичної зони з
обслуговування відвідувачів. Для парку «Гуцульщина» уся зона повинна складатися з таких базових
об‘єктів: візит-центру (інформаційно-освітнього осередку), тематичних експозицій, навчальних
приміщень та допоміжної інфраструктури (паркінгу, гастрономічно-сувенірних закладів). З точки
зору просторової локалізації адміністративно-туристичну зону парку найбільш придатною є
територія Косівського лісництва (біля с. Пістинь). Тут розміщені будинок Косівського лісництва (з
кімнатою Святого Миколая). При відповідному візуально-архітектурному оформленні ця територія
могла бути оформлена як вхідна брама парку. Для забезпечення виконання цією територією функції
адміністративно-туристичної зони можливим є перетворення діючого лісництва у візит-центр з
відповідними секторами: інформаційним, експозиційним, освітнім.
Як уже відмічалось, наявний туристичний потенціал парку дозволяє забезпечити розробку та
реалізацію таких тур продуктів: екотуристичного, етнографічно-культурного, кваліфікованого та
відпочинкового.
Екотуристичний продукт є поки що основною візиткою національного парку. У першу чергу він
репрезентований екоосвітніми екскурсіями по спеціально об лаштованих стежках (всього 6 стежок).
На жаль, якість ознакування, рівень їх облаштування інформаційними матеріалами та відповідне
забезпечення освітніми матеріалами (буклети, путівники) не відповідають сучасним вимогам до
екоосвітніх послуг у національних парках. Ці екскурсії носять епізодичний характер і
використовуються у краєзнавчих цілях переважно місцевими школами.
Для розробки більш привабливого екотуристичного продукту необхідно підготувати 2-3екоосвітні програми, що опираються на природничу спадщину і традиційне природокористування
даної місцевості. Одна з пропонованих програм повинна демонструвати природничу різноманітність
Буковинських Карпат і могла бути реалізована на основі тематичної стежки на Сокільський хребет.
Інша програма може бути орієнтована на демонстрацію типів природокористування в Покутсько-
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Буковинських Карпатах (сільськогосподарський, лісогосподарський, полонинський, рекреаційний).
Для цих цілей можна було б використати комбінований варіант екоосвітніх стежок на гору Рокитну
та хребет Каменистий. Пропоновані екоосвітні програми повинні включати вибір цільових груп
(школярі, студенти), забезпечення їх розміщення та інформаційними матеріалами, а також
обслуговування спеціалістами парку на період перебування (2-3 дні). Значно посилили б ефект
екологічного продукту для користувачів створення 2-3 дидактичних стежок (протяжністю до 2-4 км)
та облаштованих місць для «зелених шкіл» на природі, а також цільове використання дослідної
лабораторії парку. Для реалізації навчальних екологічних програм у парку необхідно обладнати
приміщення для занять на невеликі групи (15-20 осіб). Таке приміщення могло б бути складовою
частиною проектованого візит-центру.
Етнографічно-культурний туристичний продукт у віддаленій перспективі повинен стати марковим
(іміджевим) продуктом парку. Цей продукт вимагає, як і попередній, розробки відповідних програм
та створення цільової інфраструктури. Зокрема, перспективним видається створення навчальних
програм з народних ремесел із залученням народних майстрів з килимарства, ткацтва, вишивки,
писанкарства, різьбярства з прилеглих до парку сіл. Вони змогли б давати майтер-класи для
невеликих навчальних груп. Приміщення для занять з елементами експозиції народних промислів
могло б стати складовою частиною проектованого візит-центру, або бути розміщеним у традиційній
садибі в межах планованої адміністративно-туристичної зони парку. Традиційна оселя для навчання
ремесел могла б стати основою проектованого скансену «Гуцульське село».
Краєзнавчо-пізнавальні пропозиції можуть бути реалізовані разом із зацікавленими сільськими
громадами у сфері популяризації традиційних занять. Зокрема, пропонується створити модельне
гуцульське господарство (район Шешор) з можливістю ознайомитись з веденням сільського
господарства і підсобних робіт. Для господарства обов‘язковим є утримання домашніх тварин, в т.ч.
«іміджевих» для парку гуцульських коней. У співпраці з громадою с. Космач пропонується
організувати демонстративне полонинське господарство з можливістю споглядати етапи
приготування продуктів з овечого молока та їх куштування. Досвід реалізації таких демонстративних
господарств мають інші природоохоронні території: Карпатських біосферний заповідник (біля с.
Костелівка) та Карпатський національний парк. Пропонується також створити демонстративні
сільські городи, де навчатимуть вирощувати дикорослі лікарські трави.
Особливу увагу слід приділити ініціативам парку з відтворенням та забезпеченням традиційного
використання коней-гуцуликів. Один з перспективних шляхів їх використання пов‘язаний з
рекреаційною сферою. Зокрема, для перевезення відпочиваючих на бричках і санях (наявний
сучасний досвід Косова) та організації кінних мандрівок через парк (Косівське і Шешорське
лісництво). Важливим є питання створення стайні для утримання коней-гуцуликів, а також
забезпечення функціонування на їх основі центру верхової їзди. Можливі місця локалізації стайні і
центру верхової їзди в Старокутському лісництві (біля дороги Косів – Кути) та біля с. Соколівка.
Пропоноване туристичне використання коней-гуцуликів одночасно презентуватиме два туристичних
продукти: власне етнографічно-культурний та кваліфікований.
До створення національного парку кваліфікований туризм у формі піших мандрівок об
лаштованими стежками був домінуючим туристичним заняттям на цій території. Мережа піших
стежок була спланована від основних туристичних закладів до найближчих туристичних атракцій:
озеро Лебедин, хребет Каменистий, хребет Сокільський, гору Рокитну до Шешорських водоспадів. Зі
створенням парку більшість цих стежок була дооблаштована і перетворена на категорію тематичних
екоосвітніх стежок. Критичний аналіз функціонування цих екоосвітніх стежок засвідчує, що багатьом
з них повинні бути повернені функції переважно пішого туризму. Це у першу чергу відноситься до
таких стежок як «До озера Лебедин», «На гору Михалків», «На Сокільський хребет». Територія парку
сприятлива також для трасування транскарпатського пішого туристичного шляху Е-13. Зокрема, його
відтинок може бути трасований через Сокільський хребет.
Значні перспективи у парку має водний туризм на річці Черемош. У перспективі із зацікавленими
організаціями тут є можливість організувати інфраструктуру для обслуговування туристів-водників
(річкові станції, пункти прокату водних засобів і спорядження). Існує можливість також використати
досвід польського і словацького національних парків на гірській річці Данаєць щодо
транспортування туристів на плотах. Цей інноваційний туристичний продукт вимагає детальної
проектної розробки та консультаційного супроводу фахівців названих зарубіжних національних
парків.
Значний потенціал парк має для розвитку велосипедного туризму, зокрема, з використанням
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гірських велосипедів, та популярних у національних парках бігового лещатарства. Для цього
необхідно організувати у співпраці із зацікавленими суб‘єктами підприємницької діяльності пунків
прокату велосипедів та лещат. Найбільш придатними для цих занять є Шешорське і Косівське
лісництва.
З маркетингової точки зору для просування пропозицій кваліфікованого туризму парку
необхідним є розміщення інформаційних щитів з схемою мережі трас у місцях концентрації
відпочиваючих (Косів, Шешори, Тюдів), а також добре ознакування вихідних пунктів маршрутів.
У карпатських парках широко використовується обслуговування туристів, що орієнтовані на
короткотривалий відпочинок. Для цього обладнують зони відпочинку, місця тимчасових зупинок.
Відпочинковий продукт парку може бути зосереджений на облаштуванні зон відпочинку та
стаціонарних місць рекреації з нічліжно-гастрономічним запліччям. Щоб посилити
конкурентноздатність відпочинкового продукту парку на локальному рівні необхідно доповнити його
екоосвітніми (екомузеї) та освітньо-культурними (тематичні етнографічні парки) елементами. Зони
відпочинку та стаціонарних місць рекреації, згідно функціонального зонування парку, пропонується
організувати у передгірській (Старокутське лісництво) та низькогірній (Косівське і Шешорське
лісництва) частинах.
Територіальне планування рекреаційно-туристичної сфери парку. Для забезпечення ефективного
виконання парком туристичних функцій, як уже відмічалось, є його інтеграція у туристичну сферу
Косівщини як у функціональному (туристичний ланцюг), так і в просторовому плані. Територіальна
політика розвитку туристичної сфери парку повинна базуватись на просторовому поєднанні
туристичних об‘єктів у населених пунктах регіону та туристичних пропозицій паркових територій. З
цією метою необхідним є розвиток наступних інтегрованих (парк + прилеглі населені пункти)
туристичних зон:
- Косівсько-Шешорської з відпочинковою, гірськолижною і культурно-освітньою інфраструктурою
Косова і Шешорів, що може бути поєднана з екотуристичними та етнографічно-культурними і
кваліфікованими пропозиціями низькогірно-лісової частини парку.
- Косівсько-Кутської з відпочинковою інфраструктурою вздовж автотраси Косів – Кути, що може
бути поєднана з екоосвітньо-відпочинковими та етнографічно-відпочинковими пропозиціями
передгірної частини парку.
- Черемошсько-Сокільської, що орієнтована на розвиток гірського (хребет Сокільський)та водного
(долина Черемошу) туризму у співпраці з туристичними закладами Тюдова і Розток.
- Космач-Березівська з розвитком сільського туризму та забезпеченням знайомства (вивчення
народних промислів та традиційних гірських занять).
- Яблунецько-Березівської – з сільським та кваліфікованим туризмом.
Щоб організувати інтегрований розвиток туристичного господарства національного парку
необхідно забезпечити тісну співпрацю з місцевими громадами та їх суб‘єктами туристичної
діяльності, культурно-етнографічними осередками.
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THE CONCEPT OF RECREATION-TOURIST PARK HOUSEHOLD DEVELOPMENT
“HUTSULSHCHYNA” NATIONAL NATURE PARK
YU. ZINKO
The present concept of tourist park household development considers the issues of historical and modern
recreational use of the ―Hutsulshchyna‖ national nature park territory and assessment of the place and role of the park
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in tourist proposals on the local and regional (Carpathian) levels. The main focus is placed on justifying the perspective
goals and objectives of the park concerning the development of basic (marking) and associated recreational and
touristic products as well as the infrastructure and potential users related to them. We also discuss the issues of
territorial planning of tourist objects and the stages of implementing the tourist initiatives.
Key words: concept, recreation, tourism, national park, product, tourist object, tourist area.
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І.М. КОЦЕРЖИНСЬКА, А.Є. НАЛИВАЙКО, Н.В. СИМОНЕНКО
Мезинський національний природний парк,
Інститут зоології ім..І.І.Шмальгаузена НАНУ

ЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В МЕЗИНСЬКОМУ НПП
В ході етнографічних експедицій по території Мезинського НПП було зібрано велику колекцію побутових
речей та витворів декоративно-вжиткового мистецтва. Проаналізовано орнаменти 38 жіночих сорочок та
більше сотні рушників. Створено етнографічний музей. Ключові слова: етнографія, орнаменти, символи,
побутові предмети, сорочки, рушники, Мезинський НПП.

На території Мезинського національного парку знаходиться розташована знаменита Мезинська
палеолітична стоянка, вік якої сягає 20 тис. років. Крім побутових і господарських споруд, на цій
території було знайдено багато високохудожніх виробів з бивня мамонта: браслети, жіночі фігурки,
музичні інструменти. Всі вони прикрашені різьбленими і меандровими орнаментами, подекуди
окрашені червоною вохрою. Ці витвори мистецтва є одними з найдавніших не тільки в Україні, але й
в світі. На території національного парку знайдено також багато більш пізніх поселень, що відносять
до юхнівської, черняхівської культури. Дуже часто орнаменти на бивнях мамонта, а пізніше - і
глиняній посуді, відтворювали місячний календар (Куриленко, 2008). На той час існували ритуали і
обрядові дії, пов‘язані з фазами сонця і місяцю, порами року, в яких орнаментовані речі виконували
ще й символічно-магічні функції (Босий, 2011).
Вважалось, що кожна божественна сила приходить на землю в своїх знаках та образах, а людина
сприймала та передавала їх через певні символи. Для свого захисту вона покривала ними все, що
повинно було бути збережено та примножено. Так склалась ціла система знакового письма, яка
використовувалась для спілкування з світом богів. Дівчина з малих літ навчалась цим знакам і
символам, прикрашаючи ними сорочки, рушники, писанки, предмети побуту. Сучасні дослідження за
допомогою Кірліан-ефекту показали, що якщо людина вдягнута в сорочку, вишиту певним чином, її
енергетика збільшується в десятки разів (Куровська, Куровський, 2007). З часом символізм
орнаментів втрачався, але форма передавалась з покоління в покоління, з невеликими відмінностями,
що привносились майстрами, які мали свої художні та естетичні вподобання.
До початку ХХ сторіччя сільське населення України ще зберігало свої етнокультурні надбання, які
включали світоглядну систему, вірування та ритуали, спосіб ведення господарства і родинне життя.
Предмети, що використовувались в господарстві і в побуті залишались незмінними на протязі
багатьох століть. Символіка вишивки та предметів вже забулась, але в багатьох випадках нащадки за
звичкою повторювали елементи орнаментів попередніх поколінь. З розвитком урбаністичної
культури почалось різке нищення традиційного світогляду селянства, його побуту та мистецтва.
Саморобні вироби почали замінюватись покупними, народні орнаменти через втрату значення їх
символіки почали замінюватись більш яскравими та різнобарвними іноземними, які вже не несли
ніякого сакрального смислу (Босий, 2011; Зайченко, 2010). Особливий занепад народної творчості
відбувся в період становлення радянської влади та в роки голодомору, коли люди дбали лише про те,
як вижити. Хоча в ті часи ще було розвинене натуральне господарство, ткацтво, бо гроші не платили
в колгоспах до 1950-60х років.
До наших часів найбільш давні промисли та орнаменти збереглися подекуди в Карпатах та на
Поліссі. Тому метою нашого дослідження було виявлення витворів декоративно-вжиткового
мистецтва на територій Мезинського НПП (який знаходиться в Новгород-Сіверському поліссі), аналіз
їх символіки та змін художніх напрямків в часі.
Найбільш давні зразки народної творчості, що нами знайдені, належать до кінця ІХХ – початку
ХХ сторіччя (в основному це вироби матерів сучасних 70-80 річних бабусь, самі ж ці бабусі майже не
вишивали, оскільки їх молодість приходилась на найтяжчі роки голодомору, а потім війни). Ткали ще
до 60-х років, проте вишивкою вже оздоблювали мало. Але потяг до прекрасного відновився, вироби
знов почали прикрашати вишивкою, але вже великими яскравими квітами технікою гладь. Зараз
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майже в кожній хаті в селах можна побачити яскраві підзори та наволочки, якими вбрані ліжка, а
також рушники з квітами над іконами.
Експедиційні виїзди проводились в 2011 році в селах Курилівка, Мезин, Розлети, Бужанка,
Городище, Будище, Рихли, Зелена поляна, Іваньків, смт Понорниця Коропського р-ну Чернігівської
області, які знаходяться на території Мезинського НПП. Взірці вишивки на рушниках, сорочках,
підзорах фотографували, а частину з них люди передали до створеного нами в цьому ж році
етнографічного музею. До музею було передано також багато предметів побуту та знарядь праці
кінця ІХХ – початку ХХ сторіччя: ліжко, скриня, ткацький верстат, прядки, утюги, діжі, ночви,
люльки, жлукти, віялки для зерна та багато іншого. Слід зауважити, що більшість речей люди давно
не використовують, дерев‘яні вироби пускають на розтопку, а вишиті – на ганчірки. Тому створення
етнографічного музею сприяло збереженню старовинних речей.
Загалом проаналізовано 38 жіночих сорочок та більше сотні рушників та підзорів. Найбільш давні
орнаменти збереглися на жіночих сорочках, час виготовлення яких – кінець ІХХ – початок ХХ
сторіччя. Більшість сорочок виготовлені з тонкого або грубого конопляного полотна, вишиті або
«білим по білому» конопляними нитками, або червоною, сірою та чорною заполоччю. На сорочках
«білим по білому» використані техніки низинка, мережки та виколювання. Інші сорочки вишиті
хрестиком. Вражає своєю складністю і тонкою роботою оздоблення горловини та рукавів.
Найчастіше в орнаментах сорочок зустрічаються ромбічні символи, хрести, восьмипелюсткові зірки
(алатирі), меандрові лінії, а також рослинні орнаменти з розами та виноградом.
Ромбічні знаки – це символи всесвіту та Землі-матері. Узори, що розташовані в ромбі означають
життя у всесвіті, єдність людини зі світом. В українській народній символіці ромб з перехрещенням є
символом засіяного поля, плодючості і народження (Чумарна, 2009). Ромбічні символи або вишивка
всередині ромбів зустрічається на більшості оброблених нами жіночих сорочок.
Хрест як знак з‘явився ще в епоху палеоліту. Але і сьогодні в народному мистецтві він займає
одне з головних місць, виступає багатозначним і універсальним символом єдності життя і смерті,
духу і матерії, знаком родючості, активного чоловічого начала. В ритуальній сфері – це знак заборони
та засіб магічного очищення. Багаторазове повторення хреста в орнаменті мало підсилити і
примножити благополуччя людини, надавало речам властивостей оберегу (Босий, 2011). Косий хрест,
що перетинається з прямим – сонячний символ, що символізує гармонію чоловічого та жіночого,
світло, радість, Боже благословення, знак що своїм корінням походить в далекі дохристиянські часи
(Куровська, Куровський, 2007). Саме в такому варіанті він трапляється на багатьох сорочках
Коропського р-ну.
Восьмипелюсткова зірка (Алатир) – давній символ звертання та розвертання всесвіту, в ньому
скриті всі інші знаки (Куровська, Куровський, 2007). Цей символ вважався одним з найсильніших
оберегів, тому на сорочках він зустрічається дуже часто. Може означати також сонце. На деяких
сорочках регіону цей знак зображений чорним в поєднанні з символами зірок, що означає нічне
сонце, якого не видно. В такому орнаменті можливе об‘єднання елементів меандровими лініями, що
означає безперервний рух всесвіту.
Символіка винограду розкриває радість і красу створення сім‘ї. Сад-виноград – це життєва нива,
на якій чоловік є сіячем, а жінка має обов‘язок ростити і плекати дерево їхнього роду (Бібік, 2009).
Виноград дуже часто зустрічається на жіночих сорочках Коропщини, підзорах і рушниках.
Ще один з найбільш розповсюджених символів – рози. Це вже пізній символ, що означає красу,
ніжність, жіночість.
На найдавніших рушниках, знайдених намив ході досліджень, зображені родові (світові) дерева,
меандрові орнаменти з трилисником, орнаменти з дубовими гілочками та гронами винограду. Дерево
Життя пов‘язане з міфами про створення світу, в яких воно виступає центром, навколо якого
встановлюється рівновага протилежностей (Босий, 2011). Тому багато рушників-божників мають
зображення Дерева Життя, як символ Бога-родителя. На родинних рушниках – це дерево – символ
роду людини, де кожна гілочка чи квіточка означає родича певної людини. Найдавніші в колекції
рушники з Деревами життя – так звані «красні рушники», виконані технікою «полтавська гладь».
Орнамент з дубовими гілочками означає силу роду, т.я. дуб – чоловічий символ. Дуже часто
рослинний орнамент (виноград, дубові гілочки, трилисник) витягнутий вздовж всього рушника, як би
спіраллю, що нагадує «танок» ДНК та є стежиною переходу з одного виміру життя в інший (з
матеріального в духовний).
В колекції нараховується багато «Кролевецьких» рушників початку ХХ ст. (т.я. Кролевець
знаходиться неподалік від Коропського р-ну). І хоч ці вироби фабричні, але їх значення було дуже
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велике. Ці рушники використовували як обрядові (на весіллях) та як божники. Цінність їх полягає в
збереженні стародавніх орнаментів, заснованих на поєднанні ромбічних символів,
восьмипелюсткових зірок, двоголових птахів. Двоголова церковця-птах – символ дуальності світу
(духовне-матеріальне), відомий багатьом древнім культурам, зберігся на кролевецьких рушниках і
понині. Нажаль, науковці найчастіше асоціюють його із двоголовим орлом на російських монетах,
хоча треба підходити до розгляду цього символу за аналогією до найдавніших культур світу
(Чумарна,2009).
Цікавою є також колекція мережив, якими оздоблювали рушники та підзори. Найчастіше вони
відносяться до періоду кінця ІХХ – початку ХХ сторіччя, бо пізніші покоління або не оздоблювало
рушники мереживом, або в більш пізні часи пришивали готове фабричне. Характерними в
орнаментах на мереживах є найдавніші символи – восьмипелюсткові зірки та різноманітні варіанти
ромбів.
Хотілося б зауважити, що дана праця – це тільки початок по збереженню і відтворенню спадщини
жителів території Мезинського НПП. Сподіваємось, що наші дослідження будуть успішно
продовженні, а місцеве населення виявить інтерес до відновлення своєї давньої та самобутньої
культури.
Автори виражають щиру вдячність всім, хто допомагав в проведенні досліджень та надавав
матеріали, речі та витвори мистецтва: О.А. Никипорець, П.М.Дешко, Є.К. та Т.М. Кузьменко,
П.П.Сокол, Г.Г. Онос, Г.М. Тітовій з Іванькова , К.Ф. Кулик та Л.Ф. Філько з Мізину; Б.Ф. Личику,
Г.С. Фальчевській, В.О. Ляшенко, О.Ф. Навроцькій з Городища, Н.Д. Веремієнко з Будища; жінкам з
Розлет: К.І. Баранець, Н.М. Вилковій, М.М. Кирияновій, О.Г. Мурло, М.А.Трухан; А.Сліпченко з
Понорниці та багатьом іншим.
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ETHNOGRAPHIC RESEARCH IN MEZYN NATIONAL NATURAL PARK
I.M.RJTSERZHYNSKA, A.U. NALYVAYKO, N.V.SYMONENKO
Keywords: ethnography, ornaments, symbols, household items, shirts, towels, Mezyn NNP.
During the ethnographic expedition through the territory of Mezyn national park collected a large collection of
household items and things of decorative art. Analyzed 38 shirts and more hundreds of towels. Created ethnographic
museum
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Національний природний парк ―Голосіївський‖

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА - ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ
ПРИРОДНОЇ ТА ДУХОВНОЇ СПАДЩИНИ
Екологічна освіта покликана формувати екологічну культуру та свідомість суспільства. НПП
―Голосіївський‖ володіє значним потенціалом для розвитку еколого-освітньої діяльності. Одним із засобів
ведення еколого-освітньої роботи у Національному природному парку ―Голосіївський‖ є екологічні стежки, які
надають унікальну можливість ознайомлення відвідувачів парку з її ландшафтами, цінними природними та
культурними об’єктами.
Ключові слова: екологічна освіта, національний природний парк ―Голосіївський‖, природні та культурні
об’єкти

Збереження природної та культурної спадщини будь-якого народу це естетична категорія і
важлива компонента екологічної освіти на природно-заповідних територіях. Заповідні куточки
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природи в поєднанні із історичними святинями це особливі місця відпочинку, де народжуються
мелодії та приходить натхнення, де думка стає вільною і рине у височінь. Важливу роль в соціальній
стороні екологічних проблем належить перш за все процесу освіти, виховання, просвітництва –
основним складовим процесу формування екологічної культури населення. Загальна ціль –
формування у людини екокультури, природоохоронної соціологічно-психологічної і світоглядної
установки, пробудження її до активної участі в екологічному відродженні нашої держави.
Національний природний парк ―Голоіївський‖ є багатофункціональною природоохоронною
установою, котрий покликаний комплексно вирішувати проблеми збереження біологічного та
ландшафтного різноманіття, цінних природних та історико-культурних комплексів і об'єктів,
формування у людей екологічного світогляду, створення умов для спілкування людини з природою.
На сьогодні є надзвичайно важливою така функція природоохоронних об‘єктів як екологічна освіта
та виховання. Екологічна освіта, як складова природоохоронної пропаганди покликана формувати
екологічну культуру та свідомість суспільства. НПП ―Голосіївський‖ володіє значним потенціалом
для розвитку еколого-освітньої діяльності. Парк є місцем впровадження екологічної освіти, що
здійснюється з метою забезпечення підтримки природно-заповідної справи широкими верствами
населення, підвищенню екологічної свідомості і розвитку екологічної культури населення.
Одним із засобів ведення еколого-освітньої роботи у Національному природному парку
―Голосіївський‖ є екологічні стежки, які надають унікальну можливість не тільки здійснювати
природоохоронну пропаганду, але й поєднуються з активним відпочинком в умовах гармонійного
духовного впливу мальовничих ландшафтів. Влаштування екологічних стежок має на меті
якнайповніше ознайомлення відвідувачів парку з її ландшафтами, цінними природними та
культурними об‘єктами. Сьогодні на території НПП ―Голосіївський‖ функціонує низка екологопізнавальних маршрутів: ―Голосіївські схили біля Дідорівських ставків‖, ―Від Феофанії до Дідорівки‖
(урочище Голосіївський ліс), ―Теремківський ліс‖ (урочище Теремки) та ―Лісники‖ (заказник
Лісники); вздовж Китаївського водотоку розроблено маршрути ―Стежками Голосіївських монахів‖, а
також розробляється мережа стежок, яка б максимально повно охоплювала та репрезентувала усе
різноманіття природно-територіальних комплексів парку.
Територія НПП „Голосіївський‖ та прилеглі до нього ділянки мають цікаве історичне минуле,
проявами якого є численні пам‘ятки історії та архітектури. Територія парку також багата й на
археологічні пам‘ятки. Тут знайдені городища різних культур, поселення скіфської доби, бронзи,
ранньозалізного часу, декілька давньоруських поселень та городищ. Мальовнича та затишна
місцевість, що мала назву Голосіїв, або Голосієво, згадується з початку 16 століття. Походження цієї
назви як правило ведуть від засадження безлісих просторів деревами на початку 17 ст. за указом
засновника Голосіївського скиту Петра Могили. Головними історико-культурними пам‘ятками, які
розташовані на території НПП та в безпосередній близькості до нього є Свято-Троїцький монастир
(Китаївська пустинь), Свято-Покровський монастир (Голосіївська пустинь), Гнилецький монастир у
Церковщині, будівля Головної астрономічної обсерваторії НАН України, комплекс корпусів аграрної
академії (зараз Національний університет біоресурсів і природокористування) та споруди Київського
укріпленого району. Також слід згадати про Музей народної архітектури та побуту, що межує із
територією парку з південно-західного боку Голосіївського лісу. Найбільша кількість офіційних
пам‘яток архітектури та містобудування зосереджена в Музеї народної архітектури та побуту у
Пирогово та ансамблі Китаївської пустині. Свято-Троїцький монастир (Китаївська пустинь)
розташований в Голосіївському лісі в місцевості Китаєво. Він діяв у XVIII — на початку XX ст.
Відновлений у 1990-і роки. Китаївська пустинь була заснована у XII ст. і належала князю Андрію
Богословському, якого в народі називали ―Китаєм‖. За іншою версією походження назви на самій
високій горі стояла фортеця, яка називалась Китай-гора. ―Китай‖ переводиться з татарського як
укріплення. На цій же горі 1909 р. біля входу в печери архімандрит Феодосій побудував каплицю.
Нині на цій горі стоїть монастир, а на протилежному боці через Китаївський водотік в сучасних
межах парку знаходяться печери. Засвідчена документами історія обителі починається з 1716 р., і вже
з цього ж століття Китаїв зажив слави київського Афону, ставши місцем паломництва.
Найвідомішими з китаївських старців (подвижників-ченців) були Досифей і Феофіл. Причому
Досифей, як доводять численні джерела та непрямі докази, насправді був жінкою. Преподобна
Досіфея більшу частину життя провела в печерах Китаївської пустині, тут була і похована. До кінця
XIX ст. остаточно склався архітектурний ансамбль монастирського подвір'я, яке мало форму
шестикутника. До нього увійшли цегляна Троїцька церква (побудована відомим майстром С.
Ковніром у 1763-1768 рр.), 45-метрова дзвіниця, трапезна з церквами Дванадцяти апостолів і Трьох
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російських святителів — Петра, Олексія та Іони, будинок настоятеля, братський корпус,
двоповерховий дім для старих священнослужителів, келійні корпуси та цегляна огорожа з
економічною брамою. З 1898 р. на території господарчого двору діяв лаврський свічний завод. До
нового корпусу богодільні 1904 р. прибудовано церкву св. Серафима Саровського. У 1920-і роки
храми продовжували діяти, але сама пустинь ченцям вже не належала: у келіях розмістилася дитяча
колонія, частина споруд використовувалася сільськогосподарськими закладами. 1930 р. пустинь було
ліквідовано, територія та будівлі використовувались різними установами Після реставрації на
початку 1990-х років Троїцьку церкву як парафіяльну було передано УПЦ (1992) разом з
відремонтованою трапезною з келіями. 1994 р. відродилося монастирське життя. Першим
начальником відновленого скиту став архімандрит Пафнутій (Россоха, у схимі Феофіл; 1929-1996).
Після археологічних досліджень 1993-94 рр. впорядковано печери, де освячено храм в ім'я
св. Досифея. З 1996 р. обитель має статус самостійного монастиря. Монастир Голосіївська Пустинь
(Свято-Покровський монастир) зараз розташований поблизу ботанічного саду НУБІП (Національний
університет біоресурсів і природокористування). У 1631 році його заснував видатний церковний,
політичний та суспільний діяч, успішний дипломат, засновник першого вищого православного
навчального закладу у Східній Європі - Петро Могила. Наступники Петра Могили теж багато
зробили для розбудови та прикрашання монастиря, перетворивши його на заміську резиденцію
митрополитів. У 1800 році Голосіївський монастир зі штатом монахів було скасовано і всі землі
разом з господарчими будівлями були приписані знову до Лаври. Через віддалене розташування
київські митрополити обирали його переважно для свого літнього перебування. Особливо любив цю
обитель визначний митрополит Філарет Амфітеатров, який брав участь у будівництві тут кам‘яної
церкви на ім‘я Покрова Пресвятої Богородиці. Крім того, при митрополиті Філареті були побудовані
дерев‘яні келії, кам‘яні дім митрополита, кухня і трапезна з глибоким склепінчастим льохом, кам‘яна
огорожа. 1852 року пустинь названо Свято-Покровською, а її старовинний дерев‘яний храм св. Іоанна
Сочавського перейменовано на церкву Ікони Пресвятої Богородиці ―Живоносне Джерело‖. У кінці
ХІХ століття замість розібраних дерев‘яних зводяться двоповерхові цегляні келії за проектом
Є.Єрмакова. Найбільш масштабною та останньою за часом спорудою ансамблю стала цегляна церква
в ім‘я Живоносного Джерела Пресвятої Богородиці (1910-1912), вирішена архітектором Є.Єрмаковим
у вигляді хрещатого п‘ятибанного храму з пишним пластичним оздобленням у формах московськоярославської архітектури XVI-XVII століть. У радянський час монастир було закрито (1926) і його
територія використовувалася для інших цілей, зокрема, у 1920-1930 роки тут було зведено кілька
споруд аграрного університету, в тому числі і за рахунок руйнації колишніх монастирських.
Зрештою, до кінця ХХ сторіччя з монастирських будівель ―дожив‖ лише літній будинок
митрополитів. Після здобуття Україною незалежності, у 1991 частину монастирських земель
повернули церкві (зараз його територія майже дорівнює дореволюційній) і тут був заснований скит
Лаври. З 1996 року – окремий, Свято-Покровський чоловічий монастир. На сьогодні вже відновлено
храм Іоанна Милостивого, відновлюється храм на честь ікони Божої Матері ―Живоносне Джерело‖,
монастирське кладовище, келії, огорожа, господарські споруди. При монастирі діє заміський скит
Різдва Богородиці у Церковщині. Гнилецький монастир виник на межі ХІ-ХІІ століть. Розташований
він поряд із Обухівським шосе, у місцевості, що раніше називалась Гнилеччина (інші назви
Церковщина та Вільний Хутір).В урочищі ―Церковщина‖ існує мережа підземних печер. За
писемними джерелами тут, у монастирському селі під час Великого посту іноді усамітнювався для
щирої молитви преподобний Феодосій Печерський. На межі XI і XII століть у цій місцевості виникає
чоловічий Пречистенський або, як його прозвали місцеві жителі, Гнилецький (з варіантами
Глущенський і Глинецький) монастир, заснований, ймовірно, тими ченцями Києво-Печерської
обителі, які полюбляли усамітнене життя. Печери влаштовані в пагорбі, що обмежує балку з
північного боку. Вхід в печери – на південному схилі. Існував ще один вхід – з вершини пагорба.
Підземні галереї мають три яруси, а також три підземні храми та підземні кладовища. 1998 р.
проводилась очистка печер та їх археологічне дослідження. Загальна довжина підземного лабіринту
біля 300 м, в глибині – підземна церква Феодосія Печерського. Вздовж галерей розміщені криптиприміщення на кілька поховань. Богослужіння у печерному Феодосіївському храмі відновилися 27
серпня 1999 року, в день вшанування пам‘яті преподобного Феодосія. У 2001 році Гнилецький
монастир із стародавніми печерами Феодосія печерського стає скитом Свято-Покровського
Голосіївського монастиря. До категорії цінних об‘єктів науки і техніки потрапляє Будинок
астрономічної обсерваторії (Головна астрономічна обсерваторія). Її за проектом Вікентія Беретті
побудував у 1841-1845 роках його син, визначний київський архітектор Олександр Беретті. Під час
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будівництва тут було знайдено поховання невідомого князя (за твердженнями деяких істориків –
легендарного князя Олега). Проте спеціальні археологічні дослідження не проводились. На території
астрономічної обсерваторії знаходиться пам‘ятка природи – Вікові дуби (площа 3 га). Київський
укріплений район (КиУР) будувався протягом 1929-1935 років. Він охоплював Київ напівколом,
спираючись флангами на р. Дніпро. Його перша смуга проходила на півночі і заході від сіл Бірки і
Демидів уздовж правого берега р. Ірпінь (природного протитанкового рубежу) до села Білогородка,
потім повертала на південний схід до сіл Тарасівка, Юрівка, Кременище, Мриги. На півдні частина
дотів була вписана в залишки стародавнього ―Змієвого валу‖. Загальна протяжність переднього краю
Київського укріпрайону склала 85 кілометрів, глибина оборонної смуги - до 5 км. Всього було
побудовано 217 довготривалих вогневих точок (дотів). Вогневі точки об'єднувалися в опорні пункти
по 6-15 дотів. У межах НПП ―Голосіївський‖ та поряд із ним розташована Південна ділянка КиУР,
зокрема це доти між селами Мриги та Лісники. Тут, в урочищі ―Лісники‖, неподалік від озера
Шапарня нещодавно встановлено меморіал на честь бійців, загиблих під час оборони Києва. До
пам‘яток архітектури національного значення належить комплекс корпусів Національного
університету біоресурсів та природокористування, збудованих у 1925-1931 рр. на землях, що до цього
належали Голосіївській пустині. Ансамбль вирішено у стилі українського необароко. Автор – Д.М.
Дяченко. В районі корпусів університету також збереглися залишки окопів і траншей другої лінії
оборони Києва 1941 року, в якій брали участь бійці ополчення з місцевих жителів, в тому числі
студентів та викладачів Університету. Поряд 1972 року було встановлено пам‘ятний знак. У 1979
році на розі вул. Героїв оборони і вул. Родимцева було встановлено меморіальний комплекс воїнам,
полеглим у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років. До комплексу входять стела, дві
братські могили, Вічний вогонь, бронзовий пам‘ятник — постать студента-ополченця (скульптор Я.
Д. Гончаренко, архітектор — В. Г. Гнєзділов), стела з іменами загиблих. На півдні Голосіївський ліс
межує із територією Музею народної архітектури та побуту (Пирогово), тому відвідування музею
часто поєднується із прогулянками лісом. Із місцевістю Голосієве пов‘язане життя багатьох видатних
особистостей, особливо релігійних діячів, таких як Феодосій Печерський, Петро Могила,
подвижники. Досифей, Феофіл, архимандрит Філарет Амфітеатров, отець Олексій Голосіївський,
матушка Аліпія та багато інших. Чисті джерела, котрі наявні в цих водотоках – Китаївському і
Дідорівському, нині широко використовуються киянами. Тут обладнані купальні, де постійно можна
зустріти місцеве населення та паломників.
Прочани монастирів та храмів не тільки прилеглих до території парку, а й інших міст із
задоволенням і зацікавленістю подорожують стежками Голосіївського лісу, знайомлячись із багатим
рослинним і тваринним світом парку, милуючись його ландшафтами, не минаючи і цілющі джерела.
Люди прагнуть до святих місць на своїй землі, де на природно-історичних ділянках зберігається
багато ще пам‖яток: храми, печери, джерела. Національні природні парки не тільки задовольняють
культурно-естетичні потреби відвідувачів, а й сприяють їхньому оздоровленню і відпочинку,
розширенню кругозору.
ECOLOGICAL EDUCATION IS BASIS OF MAINTAINANCE OF NATURAL AND SPIRITUAL
INHERITANCE
O.T.KRYZSHANOVSKA, O.V.VOKHOVA, I.P.USTYMENKO
Ecological education is called to form an ecological culture and consciousness of society. NPP ―Golosiivskiy‖
owns considerable potential for development ecologo-educational to activity. One of facilities of conduct ecologoeducational works in the National natural park ―Golosiivskiy‖ are ecological paths, which give unique possibility of
acquaintance of visitors of park with its landscapes, valuable natural and cultural objects.
Key words: ecological education, National natural park ―Golosiivskiy‖, natural and cultural objects

УДК 502.12
С.І.ЛАХВА
Природний заповідник «Горгани»

ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «ГОРГАНИ»
Екологічна освіта населення є одним з пріорітетних завдань природно-заповідних територій. Природний
заповідник «Горгани» як еталон недоторканої природи не може не долучатись до такого важливого завдання.
Важливою ланкою еколого-освітньої діяльності є співпраця заповідника із загальноосвітніми, позашкільними
та дошкільними навчальними закладами.
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Ключові слова: екологічна, освіта, природно-заповідні території, сектор екологічної освіти, співпраця,
проект.

Природний заповідник «Горгани», створений 12 вересня 1996 року, це - дивовижний острівець, де
збереглася в своїй первозданній красі природа з унікальними ландшафтами, раритетними та
типовими видами флори і фауни. Це вершини, вкриті кам‘янистими розсипами (по місцевому –
греготи, сенети, горгани) - Довбушанка (1754м), Ведмежик (1737м), Полянський (1693м), Пікун
(1657м), Козій Горган (1617м), Бабин Погар (1448м), Скалки Верхні (1596м), Скалки Нижні (1300м)
та ряд інших. Це високі смереки, сосни та ялиці...Це символ заповідника - сосна кедрова європейська
– реліктова рослина, занесена до Червоної книги України. Це багата флора , яка нараховує 459 видів
судинних рослин (34 – занесено до Червоної книги України) та 231 вид мохів. Це різноманітний
тваринний світ - 177 видів хребетних тварин (33 - занесено до Червоної книги України).
Екологічна освіта населення є одним з пріорітетних завдань природно-заповідних територій.
Здійснення екологічної освіти на базі установ природно-заповідного фонду визначено в Законі
України «Про природно-заповідний фонд України». Головні засади державної екологічної політики
закріплено відповідними статтями Конституції України (1996) й відображено в «Основних напрямках
державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та
забезпечення екологічної безпеки». Загальні принципи діяльності установ природно-заповідного
фонду як осередків організації екологічної освіти та виховання визначено «Положенням про екологоосвітню діяльність заповідників і національних природних парків України».
Тут, на Надвірнянщині, органічно поєднується історія природи і історія краю. Наш край завжди є
незбагненним і дуже цікавим...Існує безліч легенд і переказів про цвіт папороті та приворот-зілля,
про нявок та мольфарів...Населення ще й тепер вірить в силу приворотів. Слід зберегти наші традиції
і вірування для майбутніх поколінь, передати їм любов і бережне ставлення до природи краю і його
історії. Це є одним з важливих завдань, зокрема природоохоронних територій регіону.
Заповідник як еталон недоторканої природи не може не долучатись до такого важливого завдання.
Еколого-освітня робота займає особливе місце серед напрямків діяльності заповідника. Вона
проводиться з метою: формування нових етичних стосунків людини з природою; екологічної
свідомості та екологічної культури всіх верств населення; виховання розуміння сучасних екологічних
і природоохоронних проблем; сприяння вирішенню їх на регіональному та державному рівнях.
Значна увага приділяється заповідником екологічній освіті та вихованню молоді.
Важливою ланкою еколого-освітньої діяльності є співпраця заповідника із загальноосвітніми,
позашкільними та дошкільними навчальними закладами.
Екологічна освіта розпочинається ще в дошкільному закладі. Початкова ж школа дає більше знань
про довкілля й прищеплює любов та відповідальне ставлення до природи. Теоретичні знання учнів
поглиблюються завдяки проведенню лекцій природоохоронної тематики співробітниками
заповідника, з показом друкованих видань і фільму, презентацій та екскурсій на територію.
З орієнтацією на підростаюче покоління готується видавнича продукція (буклети, книжки,
листівки, закладки для книг, календарі і календарики), матеріали в засоби масової інформації.
Молодь активно залучається до різних Міжнародних та Всеукраїнських природоохоронних акцій, в
рамках яких проводяться конкурси малюнків та композицій, посадка дерев, концерти, КВК, тренінги,
інсценізації, виготовлення інсталяцій.
За роки роботи налагоджено тісну співпрацю з Надвірнянським районним екологонатуралістичним центром, тобто учнями шкіл, які є активними учасниками всіх заходів
природоохоронного спрямування, що проходять в районі.
Щорічно проводиться лісівнича практика студентів Українського Національного лісотехнічного
університету, навчальна практика зоологів біологічного факультету Чернівецького Державного
університету та студентів-екологів Івано-Франківського Національного університету нафти і газу.
Польова практика є важливою ланкою у безперервній підготовці спеціалістів-екологів і базується на
комплексному підході до вивчення екологічних систем в природних умовах, що сприяє формуванню
основ екологічного мислення.
Проводиться активне вивчення та відновлення народних звичаїв та традицій, пов‘язаних із
бережливим ставленням до природи; проведення пізнавальних та ділових зустрічей з науковцями
заповідника.
Завдяки співпраці з засобами масової інформації, всі акції висвітлюються в районній газеті
«Народна воля», обласній «Рідна Земля», в електронному екологічному віснику «ПОТІК» та в
програмах телерадіокомпаніі «Надвірна». Так щороку регулярно звучать звернення сектору
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екологічної освіти до громадян щодо пожежонебезпечного періоду, цікаві розповіді про рослини і
тварин регіону.
Заповідник є активним учасником Міжнародного проекту «Збереження та стале використання
природних ресурсів Українських Карпат». Він впроваджується виконавціями Дунайсько-Карпатської
Програми WWF – Норвегія, в межах трьох природно-заповідних територій – природного заповідника
«Горгани», Карпатського національного природного парку та Ужанського національного природного
парку.
Ціль проекту: охорона лісів, збереження біорізноманіття та природних ресурсів Східних Карпат,
розвиток місцевих громад, підтримка неурядових організацій та розвиток туристичної діяльності.
Окремим завданням проекту є налагодження зв‘язків та співпраці між заповідними територіями
регіону, місцевими органами влади, громадами, НУО та зацікавленими особами по впровадженню
сталого розвитку регіону, охороні природи, туризму та міжнародній співпраці.
За кошти проекту заповідником видано буклети: «Цікаві Горгани», «Таємничі спорові», «Спорові
судинні рослини», а також у серії «Видове розмаїття «Горган» листівки «Спорові судинні рослини» і
«Тварини Червоної книги України природного заповідника «Горгани». Буклети «Цікаві Горгани» і
«Таємничі спорові»- про культурні традиції місцевого населення, пов‘язані з місцевими видами
рослин, про звичаї і обряди наших предків. Опубліковано книгу, присвячену вишивальниці міста
Надвірна, «Дивосвіт Карпат у вишивці Ольги Писарук».
Буклет з серії «Видове розмаїття «Горган» з описами спорових судинних рослин відділів
Плауноподібних,
Хвощеподібних,
Папоротеподібних
і
тварин
заповідника,
можуть
використовуватись учнями на уроках біології.
Нове видання заповідника – це авторська гра для юних природолюбів - учнів початкових класів
шкіл та вихованців дитячих навчальних закладів. Та нове видання буде цікаве не тільки дітям, адже
завдяки грі можна побувати на території заповідника, не виходячи з кімнати.
Легенди про цвіт папороті, народні назви і прикмети, пов‘язані з рослинами, рослини – символи,
рослини-обереги...Все це - відголоски сивої давнини, все це - знання наших предків, які нам потрібні.
Сектором екологічної освіти проводиться активне вивчення та відновлення народних звичаїв та
традицій, пов‘язаних із бережливим ставленням до природи; проведення пізнавальних та ділових
зустрічей з науковцями заповідника. Працівники сектору проводять зустрічі з майстрами сіл,
прилеглих до території заповідника, які діляться своїми знаннями з громадою. Результатом співпраці
заповідника з громадою одного з прекрасних сіл прилеглої території – села Черник, стало знайомство
з талановитою поетесою та вишивальницями...
В рамках того ж проекту, профінансованого урядом Норвегії та підтриманого Всесвітнім фондом
природи, в приміщенні Черниківського природоохоронного науково-дослідного відділення
природного заповідника «Горгани» створено Християнсько - екологічну школу... В селі свято
охороняються не тільки історія та самобутній фольклор, але й традиційні народні знання про місцеві
рослини і тварини. Ці народні традиції є надзвичайно важливим ресурсом, який слід вивчити та
ретельно задокументувати до того, як вони відійдуть в небуття. Мета школи полягає в збереженні та
розвитку місцевих християнських, екологічних, етнографічних та культурних традицій, через
поглиблене християнсько-екологічне навчання учнів, еколого-освітню пропаганду та практичні
природоохоронні заходи. Завданнями школи є: проведення уроків християнсько-екологічного
спрямування, поглиблене вивчення курсу «Заповідної справи», гурткова робота, робота шкільного
лісництва ЗОШ І-ІІ ст. с.Черник на базі Черниківського ПНДВ ПЗ «Горгани»; конкурси,
християнсько-екологічні наметові табори, зустрічі, екскурсії, походи в гори; заходи інформаційного,
освітнього та навчального характеру; організація та проведення вистав, концертів, виставок та інших
культурно-мистецьких заходів. Спільними зусиллями працівників заповідника «Горгани», педагогів
та учнів Черниківської школи, активістів релігійної громади та священника села і членів
природничого клубу «Кедрина», здійснилася мрія дітей про кімнату для позакласних занять та
проведення гуртків.
В селі є Історико-етнографічний музей села Черник, розміщений в Черниківській ЗОШ І-ІІ ст.
Музей створений в 2002 році до 100-річчя заснування школи та 120-ї річниці з дня народження
першого народного вчителя А.Онищука, меморіальна дошка якого знаходиться неподалік. Музей
налічує понад 200 експонатів, 100 з них – оригінальні. В експозиції музею предмети побуту, знаряддя
праці, місцевий одяг, висвітлені історії церкви та школи. Працівниками заповідника в рамках проекту
було виготовлено стенд «Перлини села Черник», який розміщений в центрі села і на якому є
інформація про цей музей.
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Координатори проекту сприяли участі природного заповідника «Горгани» в фестивалі природнозаповідних територій «Парад парків - 2010», який відбувся в місті Шацьк. Було представлено нові
стенди «Природний заповідник «Горгани»», «Біорізноманіття природного заповідника «Горгани»»,
«Напрямки діяльності природного заповідника «Горгани»», банер «Календар важливих екологічних
дат», друковану продукцію заповідника, національний одяг, старовинні предмети побуту і музичні
інструменти нашого краю. Представник делегації заповідника відкривав і закривав фестиваль грою
на національному музичному інструменті – трембіті.
Заповідник щороку приймає участь у Міжнародному екологічному форумі «Довкілля для
України», представляючи досягнення заповідника.
Працівники заповідника стали співорганізаторами І Карпатського молодіжного екологічного
форуму. В рамках Форуму працівниками сектору екологічної освіти природного заповідника
«Горгани» було проведено семінар на тему «Аспекти еколого-освітньої роботи з молоддю в
установах природно-заповідного фонду Карпат». Мова йшла про співпрацю природного заповідника
«Горгани» з іншими природоохоронними та громадськими організаціями, релігійними громадами сіл,
зі школами району та дитячими навчальними закладами, про роль еколого-освітньої роботи у
вирішення екологічних проблем регіону.
Унікальність даної території в тому, що на більшій частині вона збереглась у незайманому стані, а
своєрідність і різноманіття ландшафтних умов сприяли формуванню багатого видового складу
рослин, серед яких значна частина рідкісних, реліктових та ендемічних.
Екскурсії – це активна форма навчання та виховання підростаючого покоління, яка є засобом
осмислення теоретичних знань та чинником спонукання до спостереження і охорони природи,
розумного природокористування. Слід враховувати великий оздоровчий, естетичний і моральний
потенціал цієї форми роботи, в процесі якого дитина загартовується фізично, збагачується духовно,
виховує в собі культуру поводження в природі, вміння працювати в колективі.
Співпраця з міжнародними та українськими природоохоронними організаціями є важливим
напрямком еколого-освітньої діяльності заповідника і сприяє поширенню екологічних знань,
покращенню екологічної свідомості і поінформованості громадськості про роль природоохоронних
територій.
Екологічну освіту вважають одним з основних факторів становлення гармонійного суспільства.
Основою є організація навчання всіх верств населення для усвідомлення причин глобальних
екологічних змін у навколишньому середовищі та шляхів їх подолання. Дуже важливим завданням
природоохоронних територій є поширення екологічних знань.
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EKOLOGICAL AND EDUCATIONAL ACTIVITY OF NATURE RESERVE «GORGANY»
S.I.LAKHVA
Ecological formation of population is one of prioritetnikh tasks naturally commandment territories. The nature
reserve «Gorgany» as standard of inviolable nature is attached to such important task. By an important link ekologoeducational there is a collaboration of preserve activity with general, out-of-school and preschool educational
establishments.
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УДК 502.12
В.В. ЛОСЮК
Національний природний парк «Гуцульщина»

ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ГУЦУЛЬЩИНА»
Показано напрямки впровадження екологічної освіти на Косівщині, формування екологічного світогляду та
екологічної культури в учнівської та студентської молоді, співпрацю з місцевим населенням в рамках охорони
та збереження довкілля.
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Екологічна культура, екологічний світогляд, екологічні знання, екологічні акції, конкурси та свята .

Охорона природи і раціональне використання природних ресурсів – одна з найбільш актуальних
проблем сучасності. Стан навколишнього природного середовища визначає здоров‘я людей,
тривалість їх життя і спонукає нас до дослідження та роздумів. До проблеми природокористування
звертаються екологи, політичні діячі, письменники, економісти, історики, люди всіх професій, кому
небайдужа доля нашої планети.
Важливо, щоб сьогодні всі – дорослі і діти – стали на шлях співпраці з природою. Тому одним із
основних завдань сучасного суспільства є виховання у підростаючого покоління розуміння
необхідності збереження природи. Загострення екологічної кризи вимагає підвищення екологічної
грамотності якнайширших верств населення, тому основи екологічної грамотності повинні
закладатися змалку через систему навчання і виховання.
Метою освітньо-виховної діяльності установ природо-заповідного фонду України є формування
нових етичних стосунків людини з природою, сприяння сталому розвитку суспільства та природи,
формування екологічної свідомості та екологічної культури всіх верств населення, розуміння
сучасних екологічних, природоохоронних проблем та сприяння вирішенню їх на регіональному і
державному рівнях, підтримка природо-заповідної справи широкими верствами населення [1].
Щоб домогтись виховання екологічної культури передусім необхідні екологічні знання, які мають
стати основою, фундаментом екологічного світогляду, що в свою чергу формуватиме екологічну
свідомість. Отже, формується такий ланцюг: екологічні знання – екологічний світогляд – екологічна
свідомість – екологічна культура [3].
Базовим об‘єктом при веденні освітньо-виховної діяльності на території ПЗФ – це природне
середовище. Саме тут, заняття є набагато ефективнішими ніж в шкільних класах чи аудиторіях з
молоддю чи населенням краю.
В Косівському районі, на території якого створений національний природний парк «Гуцульщина»
(НПП «Гуцульщина», Парк), налічується 45 населених пунктів, 56 загальноосвітніх установ, СПТУ,
Косівський інститут-декоративно-прикладного мистецтва ЛНАМ. Тому здійснення еколого-освітньої
діяльності серед учнівської і студентської молоді та місцевого населення є важливим чинником для
формування екологічної культури.
Розвитку екологічної освіти на Косівщині приділяється особливе значення. Працівниками відділу
екологічної освіти спільно з іншими відділами НПП ―Гуцульщина‖ розроблені і проводяться
найрізноманітніші заходи на екологічну тематику, зокрема лекції, бесіди, методичні наради,
організовуються фестивалі, конкурси, акції, свята, конференції, семінари, курси підвищення
кваліфікації, тренінги з питань екології, зустрічі з керівниками органів місцевого самоврядування та
громадських організацій, створюються мультимедійні презентації, фільми, ведеться інформаційновидавнича діяльність. В Парку діє центр еколого-освітньої роботи, в якому є відеотека, фототека,
фотоекспозиції, демонструються власні відеофільми та відеопрограми з питань охорони довкілля та
про діяльність НПП ―Гуцульщина‖.
В минулому році на базі лабораторно-адміністративного приміщення створено лабораторноексперементальний комплекс, в якому є кімнати-музеї: дендрології, мікології, геології, орнітології,
ентомології, а також гербарна кімната, кімната лікарських рослин та вазонарій. Тут проводяться
екскурсії, бесіди, лекції та екологічні заняття.

В новозбудованому адміністративному приміщенні створено візит-центр в гуцульському
стилі, який обладнано сучасною мультимедійною апаратурою. При візит-центрі діє
бібліотека з класом для занять з учнями та кімната-етномузей.
В бібліотеці є велика кількість тематичної та художньої літератури і періодичних видань,
а також брошури, буклети, рекламно-інформаційна вітчизняна та зарубіжна продукція.
З часу створеня НПП «Гуцульщина» налагоджена тісна співпраця з відділом освіти та сектором у
справах сім‘ї, молоді та спорту Косівської РДА, центрами дитячої творчості, загальноосвітніми
закладами. Щороку організовуються та проводиться більше 20 заходів на екологічну тематику:
- районні фестивалі: «Гірська веселк», «Новорічно-різдвяна іграшка» та районний зліт обдарованої
учнівської молоді;
- конкурси «Лелека», «Новорічно-різдвяні композиції»,«Джміль і бджілка», «Цікава загадка природи
мого краю», конкурс на кращий проект еколого-пізнавальної стежки»;
- екологічні акції «Збережемо лісову красуню», «Першоцвіти», «Весняна екологічна толока»,
«Великий весняний облік птахів», «Ліси для нащадків», «Дослідницький марафон», «Кролик».
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- свята «Коляда», «Свято зимуючих птахів», «День Землі», «День Довкілля», «Писанки Гуцульщина»,
«Свято Весняного Миколая»;
- відзначається Всесвітній День водно-болотних угідь, Всесвітній День води; Всеукраїнський день
юного натураліста.
Екологічні конкурси і свята проводяться для виявлення розумових, практичних здібностей учнів,
формування у них практичних навичок та вмінь з охорони довкілля. Вони сприяють обізнаності
учнівської молоді у справі охорони довкілля, вивчення природи рідного краю. Така форма здійснення
екологічної освіти є дуже дієвим засобом, адже з кожним роком кількість учасників конкурсів та свят
зростає, а це є позитивним чинником для формування екологічної культури.
На природо-заповідній території важливим є дотримання природоохоронного режиму, збереження
рідкісних видів флори і фауни. Тут дієву роль відіграють екологічні акції, до проведення яких
залучається велика кількість людей. З відвідувачами та населенням краю проводиться
роз‘яснювальна та пропагандистська робота, розповсюджуються листівки на відповідну тематику,
встановлюються інформаційні банери. Ми намагаємось залучити до проведення акцій як найбільшу
кількість мешканців краю.
Ще однією з перспективних форм екологічної освіти є проведення екскурсій екологопізнавальними стежками, де відбувається безпосереднє спілкування людини з природою. Тут
охоплюються три основні складові екологічної освіти школярів, студентів та відвідувачів Парку:
навчання, виховання та відпочинок [2].
На території НПП «Гуцульщина» створено та облаштовано 6 еколого-пізнавальних стежок,
зокрема, ―На гору Клифу‖, ―На хребет Каменистий‖, ―На гору Михалкову‖, ―На хребет Брусний‖, ―На
Рокиту‖, ―По Дубині‖. На стадії створення ще 3 стежки: ―На Росохату‖, ―До сріблястих водоспадів‖,
―Зіняків верх‖.
Кожна еколого-пізнавальна стежка відповідно промаркована, на них є інформаційні щити, де
можна знайти інформацію про протяжність маршруту, висоту над рівнем моря, карту - схему та іншу
цікаву інформацію. Тут облаштовані місця відпочинку, збудовані альтанки, навіси. До кожної стежки
працівниками Парку розроблений і надрукований буклет та пам‘ятка відвідувачу.
Однією із форм формування екологічних знань в учнівської молоді є проведення на базі Парку
екологічних таборів, оскільки на території кожного природо-охоронного науково-дослідного
відділення (ПНДВ) є спеціально-облаштовані місця для таборування. Вперше на території НПП
«Гуцульщина», екологічний наметовий табір був організований у 2003 році в рамках співпраці
сектора у справах сім‘ї, молоді та спорту, відділу освіти Косівської РДА, районного Центру дитячої
творчості та Національного природного парку «Гуцульщина». Тепер в співпраці з різними
загальноосвітніми установами, молодіжними організаціями та формуваннями подібні табори на
території Парку проводяться щорічно.
Метою та завданням екологічних таборів є створення належних умов для повноцінного
відпочинку та оздоровлення дітей і молоді влітку, попередження дитячої бездоглядності, ефективне
використання природно – заповідних територій, формування в молоді екологічної культури,
залучення її до активної природоохоронної роботи.
НПП «Гуцульщина» здійснює підготовку місця таборування, забезпечує наметовим та кухонним
спорядженням, дровами, транспортом, організовує і проводить навчально – виховні екологічні
заходи, забезпечує роботу оперативної групи з охорони правопорядку в таборі. Заняття з учнями
проходять у різних формах: наукові години, екологічні уроки, лекції, бесіди, дискусії, тренінги, котрі
в залежності від погодних умов проводяться або на природі, або у спеціально облаштованому
великому наметі чи навісі [4].
Найбільше уваги приділяється практичним заняттям, які проводять спеціалісти різних відділів
Національного природного парку «Гуцульщина», під час яких учасники табору вчаться визначати
породи дерев, їх висоту, кубомасу, види рослин і тварин. Такий спосіб проведення екологічної освіти
є дуже дієвим, оскільки протягом тривалого проміжку часу учні безпосередньо перебувають в
природних умовах, вивчаючи природу та набувають правильних навичок поводження в ній.
При НПП «Гуцульщина» створено пересувний еколекторій «Довкілля Косівщини». В рамках
цього еколекторію відбуваються виїзди працівників Парку в загальноосвітні заклади району, де для
учнів проводяться бесіди, лекції на екологічну тематику з використанням мультимедійних
презентацій, фільмів. Школам надаються поліграфічна продукція, інформація та рекомендації з
охорони природи.
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НПП «Гуцульщина» реалізовує проект «Туристично-мистецький комплекс «Маєток Святого
Миколая». Створення його на території Косівського району сприяє вихованню у дітей духовних та
моральних якостей, прагнення робити добро, бути милосердним і жити за Законами Божими,
розуміння необхідності охорони природи та примноження її багатств. В перспективі молодь матиме
змогу оздоровлюватись не тільки духовно, але й фізично, адже в проекті розбудови туристичномистецького комплексу «Маєток Святого Миколая» передбачено такі напрямки розбудови:
центральна садиба, навчально-оздоровчий, духовно-екологічний, спортивно-оздоровчий центри та
туристичне поселення Гуцульське село».
В рамках цього проекту на території Косівського ПНДВ функціонує будинок Святого Миколая, в
якому є робочий кабінет, опочивальня, майстер-клас дитячої іграшки, кімната новорічно-різдв‘яної
іграшки. Працює пошта Святого Миколая на адресу якої вже надійшло близько п‘ятнадцяти тисяч
листів від дітей з різних регіонів України. На кожен лист працівниками Парку надіслано відповідь.
В приміщенні Косівського природоохоронного відділення створено кімнату-музей природи. Тут
проводяться екологічні заняття з учнями загальноосвітніх установ, його відвідують учасники
різноманітних конференцій, форумів, семінарів, курсів підвищення кваліфікації.
Проведення еколого-освітньої діяльності серед учнівської та студентської молоді, підняття рівня
екологічної культури населення сприятиме збереженню унікального природного куточку ПокутськоБуковинських Карпат – Косівщини. Тільки спільними зусиллями працівників Парку, влади, жителів
району можна досягти успіху у такій нелегкій справі, як охорона природи.
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ECOLOGICAL AND EDUCATION ACTIVITY OF NATIONAL NATURE PARK
«HUTSULSHCHYNA»
V.V. LOSIUK
Having been shown the tendency of the ecological education in Kosiv region as well as the formation of the
ecological outlook of the world or the students’ conception of the ecological culture, the cooperation with the
community within the framework of the environmental protection.
The ecological culture, the ecological conception of the world, ecological knowledge, the ecological movements,
contests and festivals.
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ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ДРУЖБА» ІМЕНІ ЗІНОВІЯ ПАВЛИКА – ОСЕРЕДОК
ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
У статті висвітлюються питання щодо проходження польової практики з ботаніки і зоології студентами
спеціальностей природничого профілю.
Ключові слова: флора, дендропарк, колекційні ділянки, польова практика

Дендрологічний парк «Дружба» імені Зіновія Павлика Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника розташований на західній околиці м. Івано-Франківська. Це
природоохоронна науково-дослідна установа, де проводяться експериментальні дослідження у галузі
селекції та насінництва, вирішуються питання інтродукції та акліматизації рослин, озеленення,
вивчаються лікарські рослини, їх застосування і раціональне використання.
У парку є такі відділи: арборетум екзотичних порід, альпінарій, розарій, фруктовий сад, деревні
вітрозахисні смуги, природний травостій, сільськогосподарських культур, селекційно-насінневий і
колекційні ділянки лікарських рослин. У ньому зростає 21 вид і 19 форм хвойних та 111 видів і 6
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форм листяних порід. Є чагарники і ліани. З листяних дерев 60 видів інтродукованих і 44
аборигенних. Серед хвойних дерев 14 видів екзотичних і 7 аборигенних. Культурна арборифлора
налічує понад 30 сортів плодових дерев і кущів та понад 20 сортів троянд.
Вирощуються понад 400 видів стародавніх місцевих народних сортів польових культур – золотий
фонд для селекції, який зберігається і вивчається, досліджується і випробовується на колекційних і
дослідних ділянках згідно науково-обгрунтованих і пристосованих до місцевих умов сівозмін. Відділ
сільськогосподарських культур представлений такими сівозмінами: десятипільна польова,
дев‘ятипільна лукопасовищна, шестипільна овочева, восьмипільна кормова і медоносна. В усіх
сівозмінах є травопільна система землеробства. В кожній із них 2-3 поля займають багаторічні
злаково-бобові трави. На інших ділянках сівозмін висівають різні культури з метою збереження
потенціального генофонду рідкісних, малопоширених, зникаючих видів культурних рослин, а також
старомісцевих сортів народної селекції передгірних та гірських районів Українських Карпат.
У результаті селекційно-насінницької роботи з кормовими, зерновими культурами та
лукопасовищними травами у селекційному відділі вирощується 14 сортів цих рослин, виведених у
дендрологічному парку. Проводяться подальші селекційно-генетичні пошуки, а саме: збагачення
генетичного фонду за рахунок створення і впровадження нових сортів кормових культур, які
відповідають вимогам індустріальної технології, що застосовується у рослинництві, звертається увага
на сорти, адаптовані до несприятливих умов середовища з доброю якістю корму, з високою
екологічною стійкістю та високим генетичним потенціалом продуктивності.
З метою вдосконалення навчального процесу та покращення підготовки бакалаврів, спеціалістів і
магістрів дендрологічний парк «Дружба» використовується як навчальна база.
На базі колекцій зернових, овочевих, технічних культур та лікарських рослин проводяться заняття
у вигляді екскурсій і лекцій із морфології, систематики, географії рослин, охорони біорізноманіття,
озеленення та квітникарства, основ сільського господарства.
На колекційних ділянках проводяться заняття методистами обласного еколого-натуралістичного
центру із школярами міста – членами гуртків юних натуралістів. Діти знайомляться з видовим
складом лікарських рослин, строками і способами збору лікарської сировини, які не потребують
особливих агротехнічних прийомів вирощування та використанням їх у медицині.
Робота студентів у дендрологічному парку дає їм практичні навички у майбутньому самостійно
організовувати заняття учнів молодших і старших класів на пришкільних ділянках, залучати їх до
сільськогосподарського дослідництва та генетично-селекційної роботи.
В основу професійно-педагогічної підготовки студентів та навчально- польової практики
покладена програма з природничих дисциплін, методики трудового навчання, організації і
проведення науково-обгрунтованих досліджень на пришкільних ділянках.
Польова практика проводиться з таких напрямків: ботаніки і зоології для студентів спеціальностей
«Початкове навчання», «Біологія», «Агрохімії і ґрунтознавства», «Лісове господарство».
Одним із завдань практики є розвиток спостережливості у студентів, вміння аналізувати матеріал,
формування навичок самостійної творчої роботи.
Навчально-польову практику з ботаніки (літня сезонна) проходять студенти-біологи першого і
другого курсів. Вона є завершальним етапом у вивченні морфології та систематики вищих рослин і
ставить за мету – на основі ознайомлення з місцевою флорою закріпити та поглибити знання,
отриманні під час вивчення теоретичного і практичного курсів із цих дисциплін. Специфіка практики
полягає у тому, що вона дає можливість спостерігати за природними об‘єктами, процессами і
явищами у динаміці та отримувати більш повну уяву про їх взаємозв‘язки. Окремі студенти
виконують самостійні науково-дослідні роботи, що є основою для написання ними курсових,
кваліфікаційних та дипломних робіт.
Польова практика включає наступні форми роботи: екскурсії, камеральну обробку в лабораторних
умовах, ведення робочого щоденника і флористичних зошитів, виконання самостійних спостережень,
виготовлення гербаріїв, участь у природоохоронних заходах.
За період літньої практики першокурсники знайомляться з особливостями морфологічної будови
вегетативних та генеративних органів рослин різних життєвих форм. Аналізуються кореневі системи,
зокрема, їх походження в онтогенезі, кількісні ознаки, напрямки росту коренів різних груп,
спеціалізацію коренів у межах системи, динаміку розвитку кореневої системи тощо. Пагонові
системи вивчаються за різними ознаками: інтенсивністю галуження, напрямком росту, поведінкою
верхівкової меристеми. Ознайомлюються з архітектурними моделями, які відображають «стратегію»
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формування пагонової системи. Як особливий вид цієї системи, розглядаються суцвіття, його
морфологічні ознаки і класифікація.
Багато часу приділяється проведенню морфологічного аналізу квітки. Студенти навчаються
визначати особливості будови і структурний тип квітки, складати діаграму та формулу представників
рослин з різних родин.
Під час сезонних практик проводяться фенологічні спостереження за модельними видами рослин,
описуються їх фенофази.
Під час екскурсій студенти вивчають рослинність природного травостою, бобово-злаковорізнотравної луки, прибережними рослинами потічка і ставка. Вони знайомляться з різними видами
рослин, їх екологічними особливостями, збирають гербарні зразки та проводять камеральну обробку
даних у польовому класі.
У лабораторних умовах студенти складають морфологічні описи рослин, оволодівають
елементами систематики, детально розглядають представників найбільш поширених родин, зокрема,
таких як: Asteraceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Brassicaceae, Poaceae, Fabaceae, Liliaceae та ін.
Зібрані під час екскурсії рослини студенти сушать, етикують, оформляють згідно з вимогами
загальноприйнятими у геоботанічних дослідженнях.
У результаті проходження практики студенти повинні знати видовий склад місцевої флори
судинних рослин – латинські назви більше 80 видів судинних рослин та їх таксономічну
приналежність.
Майбутні біологи отримують навички проведення польових флористичних і геоботанічних
досліджень, ведення стаціонарних фенологічних спостережень, фіксації, об‘ємної сушки і монтажу
рослин, збору наукового матеріалу з різних груп рослин.
На практиці із зоології студенти знайомляться з фауною дендропарку, з особливостями будови та
процесами життєдіяльності представників різних таксономічних груп тварин, їх значенням у природі
і житті людини. Вони оволодівають методикою збору наземних і водних тварин, обладнанням для
камеральної обробки зібраних матеріалів.
На відведених ділянках проводиться кількісний облік, визначення тварин по їх слідах, раціон
харчування, де і коли вони добувають їжу, також поведінка протягом доби.
Практика здійснюється у вигляді екскурсій на пришкільну ділянку, дуки, ставок, у плодовий сад та
ліс. Наприклад, на ставку студенти вивчають планктонні (циклопи, дафнії, інфузорії) і бентосні
(ракоподібні, личинки комах, двостулкові молюски) організми, ведуть спостереження за розвитком
земноводних.
Юні зоологи вчаться збирати і виготовляти колекції. У колекційний матеріал входить все те, що
пов‘язано з життям тварин у природі: сама особина, світлини або замальовки, відомості та результати
діяльності тварин.
Цікавим розділом практики є спостереження за птахами. Студенти знайомляться з видовим
складом птахів дендропарку. проводяться цілодобові спостереження за пташиними гніздами.
Найбільш захоплюючим і незабутнім є вивчення голосів птахів: це коли майбутні біологи йдуть
зустрічати ранішні світанки і записують різноманітні співи пернатих.
Завершується навчально-польова практика з ботаніки та зоології написанням звіту, виготовленням
гербаріїв рослин та колекцій комах, молюсків і захистом індивідуальної роботи.
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DENDROLOGICAL PARK "DRUZHBA" NAMED AFTER ZYNOVIJ PAVLYK IS THE CENTRE OF
STUDENTS' ECOLOGICAL AND ELUCIDATIVE ACTIVITY
L. Y.MAKHOVSKA, O.S. NESPLYAK
The article clears up questions of botanical and zoological field practice passing by the students of naturalistic
specialities.
Key words: flora, dendropark, collection strips. field practice.

УДК 502.63:903
А. Є. НАЛИВАЙКО
Мезинський національний природний парк

ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК КАТАЛІЗАТОР СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ НА
ТЕРИТОРІЇ МЕЗИНСЬКОГО НПП
Національні природні парки, виходячи з функціонально-галузевого призначення, є складовими рекреаційного
комплексу України та виступають каталізаторами сталого розвитку регіонів і базою для розвитку
рекреаційної, туристичної та еколого-освітньої діяльності. З огляду на те, що рекреаційна діяльність є
невід’ємною складовою сучасного способу життя, та залучаючи до сфери цієї діяльності природні об’єкти і
явища, культурні та соціально-економічні комплекси як складові рекреаційного потенціалу, формуються
територіальні рекреаційні системи.
Ключові слова: рекреація, екскурсійна діяльність, екскурсійні маршрути, історико-культурна спадщина,
культурна цінність, природні ресурси, туризм.

Дедалі більшого значення у процесі економічного і культурного розвитку Чернігівської області
набуває рекреація і туризм. Адже рекреація – це одна з форм раціонального використання часу,
проведення змістовного дозвілля. Саме рекреація стала можливим засобом вивчення історії рідного
краю та пізнання історико-культурної спадщини, залишеної нам попередніми поколіннями.
Мезинський національний природний парк створений відповідно до Указу Президента України від
10.02.06 №122/2006 на площі в 31035,2 га і одним із перспективних напрямів його сталого розвитку
виступає саме рекреаційна діяльність.
Згідно Положення N 679/16695 від 22 липня 2009 р. «Про рекреаційну діяльність у межах
територій таоб'єктів природно-заповідного фонду України», рекреаційна діяльність – це діяльність,
спрямована на відновлення розумових, духовних і фізичних сил людини шляхомзагальнооздоровчого
і культурно-пізнавального відпочинку, туризму, санаторно-курортного лікування тощо.[3]
Різновидом рекреаційної діяльності, який широко практикується на території Мезинського НПП є
екскурсійна діяльність, яка полягає в організації подорожей, що не перевищують 24 години без
ночівлі, у супроводі фахівця туристичного супроводу та за заздалегідь складеними маршрутами для
ознайомлення з визначними місцями, пам'ятками природи, історії, культури, музеями тощо.
Екскурсійна діяльність Мезинського НПП включає екскурсії (прогулянки) маркованими
екологічними стежками і еколого-краєзнавчими маршрутами, до Мезинського археологічного
науково-дослідного музею ім. В. Є. Куриленка та його філіалу в адмінприміщенні парку, а також на
тематичні виставки, організовані музеєм.
Все більшого поширення зазнає пізнавальна рекреаційна діяльність, пов‘язана з інформаційним
―споживанням‖ культурних цінностей, тобто, оглядом культурно-історичних пам‘яток, архітектурних
ансамблів, а також ознайомленням з етнографією, фольклором, природними явищами і
господарськими об‘єктами.
Розвитку культурно-пізнавального відпочинку сприяє і кільцева паркова автодорога, що має
розгалужені під‘їзди до окремих населених пунктів та лісових урочищ, по яких передбачені
екскурсій, прогулянкові маршрути з облаштованими рекреаційними пунктами для відпочинку. Проте
тут є певні проблеми, адже потрібен капітальний ремонт автошляхів. Нажаль, відсутність належної
дорожньої інфраструктури на основних автомагістралях приводить до того, що туристи не завжди
мають змогу зупинитись для відпочинку і харчування в належно обладнаних місцях.
Розвиток культури кожного етносу і формування його особливостей пов‘язані з природним
середовищем та способом господарських занять населення. Кліматичні, біологічні та географічні
фактори, сусідство з іншими націями, історичні події, що відбувалися в Україні, вплив на духовний

290

світ людей, характер і темперамент народу. В різних регіонах сформувались певні особливості
побуту і традиційної культури.
Поліщуки здавна славляться майстерністю освоювати лісові багатства (більша частина
Чернігівського Полісся вкрита мішаними лісами), співіснувати в гармонії з природою, завдяки чому і
постала архітектура Полісся. В межах Мезинського НПП є ціла низка історичних селищ і сіл, де
збереглися пам‘ятки архітектури – світські та храмові споруди: церкви, специфічні житлові та
господарські споруди, палацово-парковий комплекс, які власне формують історико-культурне
обличчя парку.
Чернігівщина взагалі виступає одним із основних туристичних центрів Центральної України.
Основними рекреаційними ресурсами тут є помірний континентальний клімат, густа річкова мережа,
бальнеологічні ресурси та багата історико-культурна спадщина.
Сприятливий вплив на розвиток рекреаційного комплексу Мезинського НПП здійснюють такі
фактори:
- Різноманітний та значний природно-рекреаційний потенціал: історико-культурні ресурси, що
налічують 2 пам‘ятки природи, 27 – історії й монументального мистецтва, 44 – археології й
архітектури. Потенціал їх атрактивності дозволяє організувати різноманітні екскурсії та маршрути
різних напрямів і тривалості.
- Постійно зростаючі та різноманітні потреби населення в оздоровленні, рекреаційному
обслуговуванні та туризмі.
- Позитивний імідж НПП. Для цього фахівцями парку розробляються і впроваджується ряд
рекламних та стимулюючих заходів, які відкривають для масового рекреанта природні рекреаційні
ресурси, культуру та етнос краю. Важливим позитивним фактором при цьому виступає випуск
найрізноманітніших рекламних матеріалів, починаючи з туристичних друкованих видань та буклетів
і закінчуючи рекламними відеофільмами та компакт-дисками.
На Мезинський НПП покладається виконання таких основних завдань, як збереження цінних
природних та історико-культурних комплексів і об‘єктів; проведення наукових досліджень
природних комплексів та їх змін в умовах рекреаційного використання; створення умов для туризму з
додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та об‘єктів, тож постає актуальне
питання раціонального використання історико-культурних об‘єктів з туристичною метою. Саме тому
всі екскурсійні маршрути намічаються з урахуванням планувальних та природоохоронних обмежень.
Зокрема, щоб відвідування парку не носило деградативний характер, ряд історичних та природних
пам‘яток включено у туристичні маршрути. Так, наприклад, еколого-краєзнавчий маршрут «Від
історії до сьогодення» знайомить із пам‘яткою археології – всесвітньовідомою Мезинською
палеолітичною стоянкою (20 тис. р. тому), природними пам‘ятками – ялиновою і каштановою алеями
віком понад 100 років та 800-річним Монастирським «Цар-дубом», який визнаний естетично цінним
деревом України (Свідоцтво видане Коропській районній раді затверджене Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України № 274 від 6 липня 2010 року), а також
пам‘ятками архітектури ХVІІІ ст.: церквою Успіння Пресвятої Богородиці та палацом графа П. О.
Румянцева-Задунайського, збудованих ним до приїзду Катерини ІІ на Україну.
Мандруючи
екскурсійним
маршрутом,
відвідувачі
отримують
також
роз‘яснення
природоохоронних вимог щодо використання територій різних функціональних зон національного
природного парку.
Підсумком стає розуміння того, що подальше вивчення, благоустрій та пристосування територій і
об‘єктів історико-культурної спадщини збагачуватимуть рекреаційну привабливість Мезинського
НПП, розширюватимуть коло послуг.
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National natural parks, proceed from functional and field designation, are components of recreation complex of
Ukraine and catalysts of sustainable development of regions and base for development of recreation, tourist and
ecoeducational activity. Bearing in mind, that recreation activity is the integral part of a nowadays life-style, and
drown natural objects and phenomena, cultural, social and economics complexes as components of recreation potential
into area of this activity, territorial recreation systems form.
Key words: recreation, excursion activity, tour routes, historical and cultural heritage, cultural value, natural
resources, tourism.
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Національний природний парк «Вижницький»

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ТА ІСТРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НПП «ВИЖНИЦЬКИЙ»
ТА ПРИЛЕГЛИХ ДО НЬОГО ТЕРИТОРІЙ
Дана стаття присвячена характеристиці етнографічного та історико-культурного потенціалу
Вижниччини, зокрема виділення основних завдань, спрямованих на збереження етнографічної та історикокультурної спадщини НПП «Вижницький» та прилеглих до нього територій.
Ключові слова: етнографічний та історико-культурний потенціал, збереження етнографічної та
історико-культурної спадщини, формування історико-архітектурної спадщини, етнографічних та історикокультурних об'єктів.

Розвиток цивілізації завжди був поєднаний з природним середовищем. З однієї сторони людина
використовувала природні ресурси, задля забезпечення матеріальної потреби, а з іншої - завдяки
природі відбувалося формування духовності народу. Завдяки природі людина навчилася логічно
мислити, збагатила знання про навколишній світ, що посприяло розвитку пізнавальної, культурної,
наукової, емоційно-почуттєвої діяльності.
Змалку прививалася любов до навколишньої природи, рідної землі, звідки й пішли етнічні витоки
народу. Впродовж століть поповнювалась скарбниця етнічної та культурної спадщини – духовної та
матеріальної, проходила еволюція різних етнічних груп, формувався їхній побут, релігійна культура,
народні традиції та звичаї, фольклор, діалекти та інші особливості.
Тому, одним із важливих завдань природо-заповідного фонду є збереження не лише природних
ландшафтів, а й збереження цінних та історико-культурних комплексів і об‘єктів, які є скарбницею
етнічної, культурної та історичної спадщини, з якою тісно пов‘язана історія та культурне життя
українського народу.
Своєрідна природа Вижниччини відіграла важливу роль у формуванні етнічної групи українцівгуцулів (добре пристосованих до життя у суворих гірських умовах), які заселяють південь району.
Навколишня природа вплинула на формування історико-архітектурної спадщини Вижниччини.
Вижниця є центром зосередження пам‘яток історії та культури, яка є воротами у НПП
«Вижницький». Перша письмова згадка про місто датується в 1501 році у молдавському літописі.
Розташована біля підніжжя Карпат, Вижниця здавна розвивалася як торгове поселення, тісно
пов‘язане з гірськими і низинними районами Буковини, славилася хорошими ярмарковими
традиціями, була важливим пунктом торгівлі лісом. Близьке розташування біля Карпат сприяло
перетворенню Вижниці у осередок активних дій загонів селянського визвольного руху. В місті та
його околицях діяли загони опришків з своїм легендарним ватажком Олексою Довбушем та його
послідовниками Мироном Штолюком (Катеринкою), Василем Джуряком.
Центральне місце в ансамблі площі Ринок м. Вижниця займає будівля ратуші, що знаходиться
праворуч майже в кінці площі. Двоповерхова будівля зі стильною декоративною башточкою з двома
заломами увесь час свого існування виконувала адміністративні функції: була магістратом за
австрійських часів, примарією – під час румунської окупації, повітовою управою – за часів
відновлення української державності у 1918 – 1920 роках. Ймовірно, що саме на цьому місці
місцевим гуцулам – учасникам селянського повстання, промовляв свої революційні слова керівник
повстання, депутат австрійського парламенту Лук‘ян Кобилиця. У 2007 році на центральній площі
захиснику українського селянства встановлено пам‘ятник.[2]
Вижниця є центром декоративного мистецтва Північної Буковини, осередком збереження та
розвитку традицій буковинського народного мистецтва. Тут знаходиться музей коледжу прикладного
мистецтва, де виставлено роботи з різьби по дереву, обробки металу, художнього ткацтва та
вишивки, моделювання одягу, які відображають унікальність думки митців.
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В барвистій гуцульській колоритності красуються в музеї майстра народної творчості з світовим
ім'ям Олени Гасюк, вишиті нею панно, рушники, скатерки, сорочки.
В приміщенні Вижницької школи-інтернату відкрито краєзнавчий музей міста Вижниця, в якому
зібрано величезний матеріал: сторінки біографії багатьох незаслужено забутих чи свідомо
замовчуваних діячів, які творили і боролися за волю України на теренах нашого краю;
висвітлено історію репресій, діяльність Всеукраїнського товариства «Просвіта», розвиток освіти,
релігії тощо[4].
Крім цього у Вижниці діють два музеї народного артиста України, співака зі світовим іменем,
патріота України Назарія Яремчука. Музей, що Вижницькій школі-інтернаті, оповідає про шлях
мистецького утвердження, а у музеї-садибі с .Рівня все говорить про життєвий шлях народного
артиста України[4].
З мальовничою Вижниччиною пов‘язані імена видатних діячів української культури: Юрія
Федьковича, К. Устиновича, Лесі Українки, Івана Франка, Марко Вовчок, Ольги Кобилянської,
Василя Стефаника, Гната Хоткевича, І. Труша. Багатьох з них гостинно приймала місцева освітянка
Ганна Москва, про що нині нагадує меморіальна дошка на її будинку.
Вижниця відома своїми самодіяльними вокально – інструментальними ансамблями «Смерічка» та
фольклорним танцювальним ансамблем «Смеречина». Тут отримали путівку у творче життя народні
артисти України Назарій Яремчук та Василь Зінкевич.
Серед об‘єктів релігійного паломництва, поза всякими сумнівами, увагу привертає колишня
Вижницька синагога – одна з найголовніших хасидських святинь в Україні. Протягом 7 років тут жив
один із засновників релігійної течії хасидизму Баал Шем Това. Тут він отримав наснагу на великі
справи. У селі Виженці зберігається його купальня і за живильною водою з гірської річки приїздять
євреї з США, Австрії, Ізраїлю, Німечинни, Швейцарії.
Не менш цікавим об‘єктом релігії є Католицький костьол св. Петра і Павла (ХІХ ст.), який
функціонує і сьогодні.
У Рівні своєрідним архітектурним еталоном дерев'яних церков буковинської частини Гуцульщини
є Дмитрівська церква першої половини ХІХ століття, а на околиці міста – пам‘ятна каплиця,
споруджена на честь 75 річчя Буковинського віча.
У межах національного парку за 3 км на південь від Вижниці знаходиться с. Виженка, яке також
багате на історичні пам‘ятки, красномовне на легенди, славне своїми співочими та художньообдарованими жителями. У Виженці на місці, де, за сільськими легендами, колись була запекла битва
між ордою Батия і селянами, розташована однокупольна дерев'яна церква Івана Сучавського (1792) в
гуцульському стилі. Піднятися до храму, розташованого на високому пагорбі, не так і просто. Ця
пам‘ятка сакральної архітектури є найстарішою на теренах парку. Головною архітектурною
цікавинкою села є вкрита ґонтом капличка, яка знаходиться біля дерев'яної Миколаївської церкви
(1920 р.), зведена в І половині ХІХ ст. На стіні споруди збереглися написи 1820-х років про важке
життя під панщиною: «Братя милі! Р. 1820 толоки, ліси і всі добра були людські. Р. 1822 інженери
записали ляхам, а люди о том не розуміли. Ляхам мусили кожний робити 3 дні на тиждень панщини.
Як не пришов на панщину, то давали 50 до 70 буків, що кров йшла». Капличка — чудова ілюстрація
до старої легенди про скасування панщини, яке на теренах Австро-Угорщини відбулося 16 травня
1848 р. Начебто вижницькі пани, користаючись з віддаленості краю від столиці і необізнаністю селян,
заставляли їх відробляти панщину й після її скасування. Цісар Австро-Угорщини дізнався про це і
відправив свого сина перевірити ситуацію. Цісаревич, передягнутий кріпаком, запізнився двічі на
відробітки, за що отримав 24 удари буками. Так цісар дізнався, що в Карпатських горах все ще панує
рабство. Напис на капличці розповідає також про епідемію холери і голод.
При виїзді з мальовничої Вижниці в урочищі Судилів знаходиться капличка - склеп, місце пам‘яті
- альтанка «Вірності» яка вже десятки років оберігає пам‘ять про вірність і любов, до жінки і до
нашого краю. За переказами не багатьох людей, які володіють відомостями про цей об'єкт, тут була
похована сім'я дідича - власника довколішніх лісів. Дідич був справжнім господарем, дуже любив
наш край і бережно відносився до природи, тому і заповів поховати його в цьому місці. Ще за життя
він збудував цей склеп, де першою була похована його жінка. В пам'ять про неї над склепом була
збудована капличка. По його смерті тіло було захоронене поруч.
Не менш багатим на історико-культурні пам‘ятки є селище Берегомет, де знаходиться територія
НПП «Вижницький». Перша письмова згадка про Берегомет датується 1696 роком у праці Т. Балана
«Документи Буковини», яка була видана в Чернівцях у 1937 році. У селищі залишилося декілька
визначних пам'яток, пов'язаних з життєдіяльністю шляхетного роду Васильків. Найяскравіша споруда
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— замок Васильків, який існував на початку ХХ століття, нажаль у первісному вигляді не зберігся.
По вулиці Центральній збереглася колишня споруда літньої резиденції роду Васильків (нині селищна
лікарня). У 1890 році Микола Василько заклав Берегометський дендропарк. Його площа — 1 гектар,
на сьогоднішній день у колекції парку збереглося більше 30 видів інтродукованих дерев. Перлиною
парку є два дерева псевдомодрини золотистої. В центрі селища при дорозі знаходиться мурована
православна церква Архангела Михайла (1889 року), (УПЦ КП). За переказами, її фундатором був
представник з роду Васильків. Трішки вглибині, за церковним подвір‘ям, ближче до гір, лежить
цвинтар, у центрі якого збереглися обведені металевою огорожею хрести-пам‘ятники на похованнях
представників роду Васильків. Найбільший інтерес становить пам'ятний хрест у крайньому лівому
кутку огородженої ділянки. Він тут один із найстаріших. Із протилежних боків на пам'ятнику
встановлені чорні мармурові плити з написом румунською та ―руською‖ мовами. Текст ―руською‖
(точніше мішаною російською і церковно-слов'янською) сповіщає, що: ―Здh стояль олтарь церкви
правосл. оть Берегомети н. С. созданной Александромь де Василько 1773 р., перенесенной до
Шипота н.С. 1889‖. Себто: ―Тут стояв вівтар церкви православної з Берегомета-над-Серетом,
створеної Олександром де Василько 1773р., перенесеної до Шипота-над-Серетом 1889‖. Отже стара
берегометська церква стояла трохи далі від сучасної. Після її перенесення 1889 року до теперішнього
Долішнього Шепоту у верхів‘ї Серету на місці вівтаря за давньою церковною традицією встановили
пам'ятний хрест. Це могло бути зроблено того ж таки 1889 року, або найближчі роки[3].
Юріївська церква була побудована у 1894 році і названа на честь Юрія Гавалешко, який дав свою
землю під забудову. Першим священником був Отець Похило. У 1960 році церкву було закрито. На
той час зняті дзвони переховувалися у Максимчука, який проживав у с. Лукавці на Друках. Після
закриття по 1989 рр. у церкві був створений музей. У 1989 році церкву освятили і встановили дзвони,
правив на той час Отець Сергій. Пізніше Отець Василь, Отець Георгій. У 1992 році Юріївська церква
була підпорядкована Київському Патріархату і з того часу і по сьогоднішній день священиком є
Отець Степан. Та нажаль вона повністю була знищена вогнем, в 2010 році. На даний час спільними
зусиллями прихожан на її місці зводиться новий храм.
Поблизу села Багна цікавим об'єктом є скеля з астральними знаками, що на думку астрологів
знаходиться в зоні старовинної обсерваторії, розташованої на двох довколишніх пагорбах.
Зображення вісімнадцяти кіл на скелі ймовірно фіксує 18 – ти літній цикл місячних затемнень, за
допомогою яких спостерігали за небесними тілами. Цей комплекс був центром з певними
сакральними функціями, оскільки язичницька релігія – це релігія астральна[1].
Історико – культурні пам’ятки в НПП «Вижницький» і на прилеглих територіях
№
п/п
1.

Назва пам‘ятки

Місцезнаходження

7.

Будинок Москви – Голоти, в якому зупинялися видатні
українські поети та письменники (Леся Українка, Іван
франко, Ольга Кобилянська, Михайло Коцюбинський».
Будинок, в якому жив Юрій Федькович
Будинок Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім.
В. Шкрібляка (бувша школа різьбярства).
Музей коледжу прикладного мистецтва.
Приватний музей майстра народної творчості О. Гасюк
Музей – садиба народного артиста України Назарія
Яремчука
Пам‘ятний знак борцям за волю України

8.
9.

Памятник народному майстру – різьбяру В. Шкрібляку.
Пам‘ятник українському письменнику Ю. Федьковичу.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Пам‘ятник Т.Г. Шевченку
Памятник народному герою Л.Кобилиці
Дмитрівська церква та дзвіниця (перша половина ХІХ ст.)
Михайлівська церква (кінець ХІХ ст.)
Католицький костьол св. Петра і Павла (ХІХ ст.)
Церква Івана Сучавського (1792 р.)
Миколаївська церква, дзвіниця і капличка з написом про
скасування кріпацтва в 1848р. на Буковині.

2.
3.
4.
5.
6.
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м. Вижниця, вул. Миру, 13
м. Вижниця, вул. Д.Загула, 7
м. Вижниця, вул. Д. Загула, 11,13
м. Вижниця, вул. Українська, 76
м. Вижниця, вул. Берегометська, 22
м. Вижниця, вул. Н. Яремчука
(околиця Рівня)
м. Вижниця, перехрестя вул. Сплавна,
Мазепи і Н. Яремчука
м. Вижниця, територія коледжу
м. Вижниця, вул. Ю. Федьковича,
сквер
м. Вижниця, центральна площа
м. Вижниця, центральна площа
м. Вижниця, околиця Рівня
м. Вижниця, вул. Л.Кобилиці
м. Вижниця, вул. Л.Кобилиці
с. Виженка
с. Виженка

17.

Вічовий майдан, капличка

18.
19.

Католицький склеп, капличка
Пам‘ятний знак на честь воїнів – земляків, які загинули в
роки Великої Вітчизняної війни.
Пам‘ятний знак воїну визволителю.
Пам‘ятний знак воїнам визволителям.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Михайлівська церква (друга половина ХІХ ст.)
Юріївська церква та дзвіниця (друга половина ХІХ ст.)
Маєток династії графів Василько Сіретських.
Еколого – просвітницький центр НПП «Вижницький».
Ранньослов‘янське язичницьке кам‘яне святилище з
наскельними солярними знаками
Покровська церква і дзвіниця ХІХ ст.
Музей природи.
Міква (місце для омовіння) хасидів, 1730 рік

м. Вижниця, перетин вул.О.Довбуша,
Сплавної і Січових Стрілців.
м. Вижниця, ур. Судилів
с. Виженка, пансіонат «Зелені
пагорби».
Перевал Німчич.
смт. Берегомет, вул. Центральна,
навпроти офісу НПП «Вижницький»
смт. Берегомет
смт. Берегомет
смт. Берегомет, вул. Центральна, 12
смт. Берегомет, вул. Центральна, 27
с. Багна
с. Багна
с. Зеленів Кіцманського району
с. Виженка русло р. Виженка
навпроти пансіонату «Зелені
пагорби».

Своєрідною візитною карткою Берегомету є еколого – просвітницький центр і офіс НПП
«Вижницький», розміщені в реконструйованому за кошти і при сприянні міжнародної програми
TACIS у 1999 – 2001 роках приміщенні старої школи. Головним еколого – просвітницьким об‘єктом
парку є еколого – естетична експозиція - «Екологічна стежина « Пори року» ,яка обладнана за
сучасними ідейними вимогами. Основним завданням ЕПЦ є екологічна освіта громадян усіх вікових
категорій, передусім шкільної молоді, ознайомлення з природними та основними екологічними
проблемами краю, а також дає можливість порівняти негативний і позитивний вплив людини на
довкілля. Не менш цікавою є експозиція, яка представлена в Зеленівському музею природи рідного
краю. Його експозиції налічують близько тисячі експонатів фауни Чернівецької області. Варто
зазначити, що більшість експонатів – опудала тварин, риб, птахів. В чотирьох залах розміщені
натуральні експонати, фотографії, малюнки. Вони розповідають про те якою на диво щедрою,
мальовничою й неповторною у своїй красі є природа Буковинського краю[3].
До основних завдань національного природного парку «Вижницький», спрямованих на
збереження етнографічно та історико-культурної спадщини належать:
1) підтримання природних і окультурених ландшафтних комплексів, для встановлення
необхідного балансу між задоволенням сучасних потреб людини та захистом інтересів етнічних груп,
які проживають на даних територіях, що мають для них важливе господарське та народне значення;
2) сприяння розвитку народних промислів;
3) дослідження територій проживання етнічних груп, збір етнографічних і фольклорних
матеріалів, які пов‘язані з оточуючою природою;
4) організація виставок, музеїв, фестивалів народної творчості;
5) включення етнографічних та історико-культурних об'єктів в еколого-туристичні маршрути,
екологічні стежки та ознайомлення з ними шляхом проведення пізнавальних екскурсій;
6) проведення семінарів, конференцій, круглих столів, лекцій;
7) створення природоохоронних науково-дослідних відділень на базі загальноосвітніх навчальних
закладів, одним із завдань яких є дослідження та вивчення географічних, історико-культурних,
етнографічних особливостей краю.
Важливе значення займає збереження історико-культурної та етнічної спадщини у системі
природних та територіальних комплексів, на яких вони сформувалися впродовж віків. Воно
сприятиме збереженню особливостей етносу, фольклору, усної народної творчості, народних
промислів, традицій, звичаїв, релігійної культури, об'єктів історії та архітектури.
Національні природні парки в контексті своїх основних завдань покликані на збереження
історико-культурних та етнографічних пам'яток поряд з збереженням природних комплексів. Це
вагомий внесок у розвиток духовності народу, що несе в собі патріотичне, виховне, естетичне та
етичне значення.
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ETHNOGRAPHIC, HISTORICAL AND CULTURAL POTENTIAL NPP «VYZHNYTCKY» AND ON
ADJACENT AREAS
I. ROSHCHEBAK, L. HOLOVATUK, V. DZHURYK
This articаl is devoted to the characteristics of ethnographic, historical and cultural potential NPP «Vyzhnytcky»,
specifically issue of the main objectives, directed at preserving the ethnographic, historical and cultural heritage of
national parks "Vizhnitsky" and on adjacent areas.
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Географ

ТОПОНІМИ ГУЦУЛЬЩИНИ ТА ІНДОАРІЙСЬКІ МІФИ.
Знайомство з книгою Степана Наливайка «Індоарійські таємниці України» та подібною літературою
стало поштовхом до співставлення Індоарійської історії та історії Гуцульщини, вивчення та тлумачення
топонімів та гідронімів. Як виявилось індо арійські мови та епічні пам’ятки мають багато точок дотикання з
українським фольклором, побутом, обрядовою і весільною термінологією, назвами, іменами, прізвищами.
Гуцульщина це не просто частина Східних Карпат, а грандіозна фортеця – хата , створена самою природою і
вміло використана її жителями гуцулами. А серце її Чорногора – хребет з найвищими полонинами, вершинами,
піднебесне святилище з яким пов’язана вся історія гуцулів.
Ключові слова: Індоарійські міфи, топоніми, Гуцульщина, Чорногора, вершини святилища.

Цікаво спостерігати за людиною, якій пояснюєш значення її прізвища чи імені. На лиці і цікавість,
і настороженість водночас, щоб чогось гіршого про себе не почути. Та предки наші були добрими
людьми, і себе, і своїх дітей погано не називали, а тільки як богів і героїв. Тож нема чого переживати,
треба лиш хоч інколи заглядати в те далеке минуле бо воно є частиною і нас самих.
Народився я і виріс в чудовому краю, оспіваному в піснях, описаному в літературі, з багатою та
давньою історією, на якій споконвіку проживали Українці. Тільки от дивина – не завжди, чомусь, ми
розуміємо значення своїх прізвищ, назв місцевостей, міст, сіл. А офіційна історія мовчить. Ну хіба що
….були племена, завойовники, і т д. Читаючи літературу, зустрічав, що класики української
літератури - Іван Франко, Леся Українка та співець Гуцульщини – Гнат Хоткевич неодноразово
брались за переклади древніх ведійських творів написаних на санскриті.
Працюючи в НПП «Гуцульщина» за порадою пана Держипільського Л.М. ознайомився з книгою
Степана Наливайка « Індоарійські таємниці України », а пізніше і з іншими його книгами та
подібною літературою.
Під впливом цих книг, що всього лиш пояснювали походження деяких назв і термінів,
«великоімперська» полуда починала потроху спадати з очей і світ навкруги наповнювався живою
історією, плином подій, переміщенням племен, рідна земля – магічним звучанням. Все переверталось
з голови на ноги, як і має бути.
Це породжувало сильне бажання наповнити змістом і ті прогалини більш вузького, свого простору
– своєї Землі. Адже історія Гуцульщини, як цілісного історичного утворення має одну суцільну білу
пляму, хоч думаю, що у неї в свій час були влиті майже всі індоєвропейські племена.
Гуцульщина, як на мене, не просто частина Східних Карпат, а грандіозна фортеця – хата (ката,
вара) створена самою природою і вміло використана її жителями – Гуцулами.
Та, перш ніж взятися за пошуки та пояснення топонімів Гуцульщини, слід визначитись з, так би
мовити, системою координат, в якій ні Рим, ні Афіни, ні Москва не можуть бути точками відліку на
площині творення Східнокарпатського мовно-культурного простору. Такою системою, з точки зору
сучасної історії, є індоарійські племена Сіндів з Північного Причорномор‘я, писемно згадуваних з V
ст. до н.е. – на той час найбільш розвинутих економічно і культурно. Вони входили до Боспорської
держави зі столицею Пантикапей. Також відомо, що Іранський та індоарійський мовний і етнічний
елемент засвідчується в Україні з найдавніших часів.
Індійські веди, «Махабгарата» й «Рамаяна», іранські «Авеста» й «Шахнаме» важливі для нас не
тільки як унікальні літературні пам‘ятки, а й як безцінні історичні джерела. Індоіранські мови й
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епічні пам‘ятки мають багато точок дотикання з українським фольклором, побутовою, обрядовою і
весільною термінологією, назвами, іменами, прізвищами. Отже системою пізнання, розкриття суті
назв нашої землі, та нашої культури - мають бути не тільки древні мови, а й віра, світогляд, традиції
цих культур.
Почнемо хоча б з Авестійської легенди про закликання Ахурамазди до Йіми (велетня,
першолюдини), порятувати від потопу людей створенням Вари з трьома рядами огорож (2 ст. 374).
Ця легенда дещо повторює більш ранні, вже ведійські легенди про Тріпуру, «три місто», оточене
залізною, срібною та золотою стінами, в якій жили боги. Свої легенди Гуцули теж починають з
велетів, від яких і ведуть свій рід, а гора Писаний Камінь - то могила найправеднішого з велетів,
скеля на вершині, то велике гуцульське святилище із вибитими наскельними малюнками сцен
полювання, що збереглися до наших днів. А також менш відомі легенди про Мултянську землю –
пракраїну ( від мула – корінь, основа), що була десь між Карпатами та Дунаєм.
Піднявшись на перший же гірський перевал маємо незаперечний доказ давнього походження
топонімів та гідронімів на Гуцульщині. Потік Варятин, що тече з перевалу Буківець і утворює дуже
важкий, проте найкоротший, прохід далі в гори, має аж три значення. Санскритське – «vara» може
означати і ріка, і бик - самець, тобто, «бик ріка», також може означати укріплення, фортеця, може
мати значення - огорожа, огороджене місце, як і в назві гуцульського плоту – ворина, володіння бога
Варуни (Дажбога, грец. Посейдона) охоронця західної сторони світу, куди і прямує наш потік. І всі ці
значення підходять і до цього місця, і до самого потоку, от тільки жаль, що вже теперішня влада
перейменувала його на р. Буковець, хоч і тут в основі не дерево бук, а старовинне – бик, в значенні
оборони, захисту.
Дуже, дуже далеко сягає історичне коріння Східних Карпат, Гуцульщини. Підтвердженням цього є
той факт, що з приходом Австрії (1772р.) на території Гуцульщини було запропоновано створити
етнічний заповідник. А сам цісар Франц Йосиф 1 Габсбург – «вселюблячий батько» народів імперії
називав Гуцулів не інакше, як «тірольцями Сходу». Та за умов активної капіталізації та пошуком
дешевої сировини, послів, що вивчали це питання було вбито підплаченими розбишаками, а Гуцулів
обізвано дикунами, розбійниками. Жидівські і польські орендарі та шинкарі, ще з більшим завзяттям
приклались до простого, від природи наївного гуцула. То, що такого про Гуцулів знала Австрія, і
чого не знаємо ми?
У цієї гуцульської хати є неприступні стіни з гірських хребтів, є двері з перевалів та річкових
долин, є окремі кімнати. В одній з таких, з приходом Австрії, забарикадувались Голівські гуцули,
завалили прохід до себе по Дідушковій річці (це місце до тепер зветься «брами») і якби не голод, не
добралися б до них орендарі. Описано це у творі «На високій полонині» С. Вінцензом.
Центром Гуцульського світу є Верховина, до 1962р. Жєб‘є, гуцульська столиця, Хайленд. Чудова,
створена природою котловина серед високих хребтів, що оточують її з усіх сторін. У санскриті ж є
слово, що точніше дає визначення центру – канвала, індівала, пушкара - синій лотос, його можна
прирівняти до золотої очеретини, яка в українських легендах півдня, символізує центр землі (6 ст.
343). Всі верховинці знають назви Пушкар та Слупійка. Це присілки Верховини по правому берегу
Черемошу на невисоких хребтиках, що простягаються від гори Магура до Синиць. Одна вершина
Пушкар – нібито від якогось каноніра, інша Слупійка і потік теж Слупійка. Пушкара – санскритська
назва синього лотоса, найдавніша й найпоширеніша емблема сонця, символ чистоти, місце
жертвоприносин. Назва пагорба і околиць - Пушкар, майже без змін, дивно, якщо це простий збіг.
Колись я там проходив і запам‘ятав біля потоку дивний старовинний хрест з хрестів, прикрашений
хустками та рушниками. Хрест був не на вершині, а біля води, на березі потоку (де і має бути лотос).
А Слупійка, Степан Наливайко у книзі «Індійський міф Український коментар» ст. 222 пише про
золотий лотос – «пуп землі, основна вісь, центральний стовп, що тримає небо і землю...», це що, ще
один збіг у тому ж місці? А може, слупи – ідоли, що там стояли раніше? В горах Гриневи є Стовпні –
дуже гарне місце. Якщо центром світу вважають золотий лотос, то синій, теж певно є важливим
місцем поклоніння та жертвоприносин, до того ж, неподалік гора Синиці з розломами - печерами та
каменями - каплицями на вершині, найближче місце зимівлі легендарного Олекси Довбуша з
побратимами.
В цьому гуцульському світі названо все. Назви відображають або ж першого власника цієї
території, або її природні особливості – хр. Гарасивский грунь, Туманивка, потік Студений, потік
Сухий, хр. Кривий і. т. д., і навіть великий камінь, що впав на хасидського цадика, був названий –
Жидівський камінь, але є назви, які не підпадають під ці правила. Це місцевості сакральні, або місця
історичних подій з древніми назвами. Найбільше таких назв у Чорногорі – наймістичнішій і найвищій
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частині гуцульської «хати»- золотій (по аналогії з Тріпурою). Розтлумачивши їх, ми розкриємо і
витоки гуцулів, що по легендах, ведуть свій рід від «великанів». Може дійдемо й до кіммерійських
Велетів? Можливо гуцульське «кємую» - пам‘ятаю, від Кімерів?
Чорногора – хребет з найвищими полонинами, вершинами, цілющими травами, корінням,
непролазними заростями жерепів, скелями - Шпицями та проваллями кітлів. Все святе і нечисте – все
тут, у її печерах, нетрях, пралісах. Останнім прихистком і порадником, і в біді, і в радості гуцула була
Чорногора. На цьому піднебесному святилищі і повинна бути зав‘язана вся історія гуцулів.
Щоб оглянути цей 25 – 30 кілометровий хребет з однієї точки, з північного заходу, доведеться
піднятись на хр. Кострич з Кривопільського перевалу, що на дорозі між Верховиною і Ворохтою. Це
не просто, але це найкраще місце з повною панорамою Чорногори, за умови гарної погоди. З двох
кінців хребта вершини двохтисячники на пд. - Попіван (Чорногора 2020,5), на пн. – Петрос (2020,2).
Говерла – ближче до Петроса, та між ними значне пониження у хребті, натомість від Попа й до
Говерли хребет виглядає стіною, ще й з трьома двохтисячниками – Бребенескул (2035,8), Ребра
(2001,1), Гутин - Томнатик (2016,4). Десь тут і середина хребта з озером Несамовитим, що під г.
Туркул (1933,2), де за легендами, душі грішників град кують під наглядом Пекуна і звідси носять,
сиплячи людям на голови (8).
За цим хребтом на пд.- сх., за 30 км. є ще один масив, так званий Мармароський, де є також Піпіван (1936,2) і Петрос (1780,9) в одному хребті, але меншому, хоч і стрімкішому, скелястому,
утвореному твердими кристалічними породами. Це - Гуцульські Альпи. Там є цікаві назви – село
Богдан, від нього до Петроса - хребет Радомир, під Петросом - полонина Гропшора, але до них ще
повернемось. Хоч цей масив і на границі з Румунією, все ж це гуцульська земля. Що до назви, то мар, від «маре» рум., санскрит – «маха» - великий і «рош» – зрошувати, зволожувати, запліднювати,
тотожне назві бик. Отже, святилище великого тура, бика, думаю, тотожне Крішні - Чорнобогу. Та
щось тут не все ясно.
А тепер подивимось, як виглядає Чорногірський хребет у світлі індоіранських легенд та
санскриту? Почнемо з вже відомої нам по інших, модних тепер аж до художніх творів, публікаціях –
г. Піп-Іван Чорногірський, або ж Чорногори. На вершині було святилище Чорнобога – Крішни, 8
втілення Вішну (по нашому Всевишній, з його чорної волосини), покровителя пастухів та воїнів,
молодший брат Баладеви – білобога, покровителя землеробів. Про це є багато статей, тому не будемо
на цьому зупинятись, а приймемо за факт. На місці цього святилища у 1939р. Польщею було
збудовано обсерваторію астрономічну, яка, якщо і працювала по призначенню, то дуже недовго, що
пов‘язано з політичними подіями, переділом територій. Але, як на мене, то був здійснений акт
святотацтва, що пізніше повторила радянська влада – будуючи райкоми на місці церков, або ж
використовуючи у будівництві пам‘ятників Леніну надгробні плити християн чи євреїв.
Нібито з святилищем було покінчено і гуцулам ніде було підживлювати свій войовничий дух, що
проявився у повстанні 1920р. в с. Голови і охопив всю верховинщину (було жорстоко придушене
польською владою). Та святилище однією вершиною не обмежувалось. Дві найближчі вершини
носять назви - Васкул та Шурин, що по ведійських легендах можуть означувати імена батька
Васудеву «Бог багатства» і діда Шуру «Герой» - самого Крішни (6 ст.126, 490). З назвою Васкул, ніби
то й не виходить, та Васу – «багатий», залишилось , а санскр. кула (хінді куль) «рід; родина»
споріднене з укр. кол - появилось на означення того, що ця вершина в хребті. Це стосується і назв
вершин Туркул, Брецкул і інших вершин у Східних Карпатах, що знаходяться в хребтах та мають
закінчення - кул. Можливо, на означення орографічного – хребет, тоді було слово – «рід», «родина
гір». Найяскравішим прикладом є хр. Сокільський на Покутті, в значенні не «Соколиний, птах», а
«Родинний», бо й справді, він майже рівний, ні одна вершина особливо не виділяється, а індійські
мови знають терміни сакулья «родич, одноплемінник» і сукулья «благородний, знатного роду».
Отже, маємо цілу родину, що підтримує одне одного. Як у житті: батько і дід допомагають синові
та внуку. Тому і будівля та, якщо не буде нести сакрального змісту, не може існувати і буде
зруйнована самими силами природи, які й зумовили раніше утворення святилища. А ще, неподалік,
полонини: Говерянка «говір‘я» – плата за молоко та Гропа «гопал» – синонім Крішни під в. Васкул
(4). Не далеко тут і до Марутів (богів вітру), супроводжуючих ці святилища, на відрозі в. Шурин,
озеро Марічейка (1510 м.н.р.м., легенда про Марічку, що потопила татар завівши їх на лід озера –
народний переказ).
Далі по хребту, який носить назву Чорногірський, мало б бути все підпорядковано ідеї Чорнобога
– Крішни, або ж пантеону тодішніх богів.
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Перший великий відріг на сх. в. Смотрич (1898,4) з відрогом Вухатий камінь. По них багато
вивітрених останців – каменів. Смотрич – смотрити, оглядати, бо з вершини відкривається чудовий
вид на Піп (вершина Попа–Івана), але є легенди про зміїв-«смоків» (6 ст. 276), які охороняли скарби
(очевидно святилище), і у найстаршої був на голові діамант (перегукується з ведійськими легендами).
Вухатий камінь, це стрімкіший і коротший відріг з більшими каменями, а в тому камені, що на горі є
діра, крізь яку видно вершину Попа ( тепер, будівлю обсерваторії). Вухатий – з вухом, як у голки,
діркою, візиром (напрям на святилище).
Слід сказати, що через ці відроги ідуть стежки до Попа з села Дземброні, це хоч і важка, проте,
найкоротша дорога до Чорногори, з найбільш на той час заселеної Верховини.
Наступна вершина у хребті - Дземброня (1878 м.) і потік на пн.-сх. теж Дземброня і село. Ніби то
від «зубр», в іранських мовах осетинське - zebidyr «тур» (2 ст. 34).
Далі г. Мунчел ( 1998,4 м.), знаходив, що це гора білих магів. У підніжжі відрогу Степанець
потрапив на хрест, встановлений на знак з‘яви Божої матері. В санскриті є слово муні – « мудрець,
відлюдник, святий, мовчальник». Взагалі, по горах Мунчеликів, Менчілів і Менчулів є багато і вони,
як правило, стоять окремо. Ще схоже слово манджула, тюрк. манчулів - «гарний» (2 ст. 244). Та,
найімовірніше, індійське «мануша, мануш» споріднене з укр. - муж, рос. – мужик, пол. – менж. В
Індії Мануша – місце прощі, означає «чоловічий» або «людський», а найбільш пологий відріг гори хр.
Степанець перекладається, як «захисник, охоронець місця, краю». Отже, охоронець святого місця, як
і Смотрич біля Чорногори, по яких ішли стежки до святилищ. На іншому ж відрозі Мунчела, що
зветься Розшибеник, десь серед скель – Довбушів стілець. Магічне місце, де народний герой Олекса
Довбуш набирався сили, ставав невразливим для куль, залишав свої скарби для нащадків. Полонина
на пд. зах. від гори – Бальзатул, прочитується як Балджатул і з санскриту означає «сильно людська»
від бала – «сила», джа, джан – «люди, народжені», ну і ул – приналежність до родини гір, тобто, до
хребта.
Друга, сучасніша, назва села Дземброні – Берестечко, тоді має значення - поселення оберігача, як і
Березови під г.Лисина Космацька та Бережниці під г. Біла Кобила, бо оберігали підхід до святилищ.
Ще далі двохтисячник – Бребенескул (2035,8) з величним відрогом на західний бік з вершиною
Гутин Томнатик (2016.4), утворює котел на дні якого озеро Бребенеска (1801 м., пл. 0.4 га.). Гуцули
кажуть, що озеро має зв'язок з морем, а сам котел вважають за бочку – бербеницю (гуц. назва бочки).
Про цей міфічний зв'язок буде далі.
Тут можна додати описаний Софроном Вітвицьким (був парохом на Гуцульщині 1860 р.) ритуал,
який він підгледів у полонинників і який вони не дуже афішують. При заході сонця і на світанку
стають лицем на пн-зх і промовляють : «Ей скали, скали, та скали далекі, Ей море, море, та зимне та й
студене, та й дуже далеке». При тих словах у них аж сльози навертаються на очі. Це нібито свідчення
їх північного, скандинавського походження, (острів Рюген). Тобто, з морем древні гуцули були добре
знайомі.
Бербенескул чи Бребенескул - немає однозначних тлумачень чи понять. А мали б бути, бо це
могутня, виокремлена вершина, що домінує над величезними карами – кітлами по обидва боки.
Санскрит дає такі підказки як: «бард, берда» - бик, «бера-вера, вір-бир» - богатир, герой, або «бріхад»
- великий в значенні бога Індри (у ведійській міфології - бог-воїн, владика богів і раю-сварги), але
про це пізніше. Найближчою вершиною є Гутин Томнатик, що однозначно перекладається, як чорний
бик, від індоіранського «гуд» - бик.
На пн.-сх. бік від в. Бребенескул найкраща полонина – Гаджина. Три древніх льодовикових цирки
витворюють пречудові альпійські ландшафти з потічками, водоспадами, озерцями та скелями –
натуральна альпійська гірка, а над усім цим - вершини Бребенескул та Ребра (2001,1 м.) з ребрами кулуарами, що спадають від вершини у верхній котел, і в. Шпиці зі скелями - шпичаками по схилу
гребеня, що прямує до окремого хребта, г. Марішевскої (1564 м. вододіл Прута і Черемоша).
Там треба бути і треба бачити це диво, то дуже красно, дуже «файно». Гуцульське - Гаджіна дуже
близьке до санскритського gajendra – «величний слон». Читав, що епітетом Слоноподібна навіть
величають красивих жінок. Що ж, я з цим згідний, от чи тут тільки епітет, звідки ж слони в Карпатах?
Дві гори Маришевскі могли б означувати, «Стрибожих внуків» - слугів Індри. А, можливо, Гаджіна означає зрошення, бо слон, як і бик - зрошував, а полонина і справді дуже дощова. Але в назвах
вершин і натяку на Індру немає, хіба що домінуюча тут в. Бребенескул з не дуже схожим «бріхад» великий в значенні бога Індри, а враховуючи повторення, то і дуже, дуже великого бога Індри.
Читаємо в С. Наливайка: «…Індра, як бог грому й блискавки, ототожнюється з Зевсом, або
зображується в подобі слона, який хоботом розбризкує дощ по землі» (3 ст. 174). Отже Індрина і гора,
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і полонина , і озеро по той бік хребта. І це, очевидно, давніше святилище ніж на Попівані – Чорнобогу
Крішні, бо, як говорять легенди, Крішна заперечив Інду. Коли літописець Гуцулів – Михайло
Ломацький перераховує полонини, першою називає Гаджину, а богів громовержців – Іллю (тобто
Індру), Михайла і Юрія. Гуцульське – гадє, означає зміїв, що співзвучне з Гаджиною і стосується
змієборця Індри. Можливо в пантеон Індри вплітаються і Шпиці зі скелями, на яких колись
гніздились орли (орел Гаруда їздова тварина Індри), і полонина Марішевска теж сюди підходить, бо
Марути – божества вітру й буревіїв у ведійській міфології, а сама назва, марути, тлумачиться - «які
віють з моря», вони складають військо бога-воївника Індри – володаря сварги–неба й ватажка
небесного воїнства, хоч батьком їх вважається Рудра-Род (Стрибог, Влес-Велес). От вам і часточка
моря – озеро Бребенескул за хребтом, на заході, звідки в основному і дмуть чорногірські вітри.
Неподалік, ще одне високогірне озеро - Несамовите, яке в гуцульських легендах теж повязують з
зародженням вітрів, буревіїв. Полонина Псарівка на протилежному боці долини Бистреця, теж сюди,
бо ж була у Індри сука Сарама, що шукала священних корів (ведійські легенди). Індра відповідає за
схід, куди й розвернута полонина. Ще багато незрозумілого, чим старіша назва тим більша
імовірність перекручень, спотворень, бракує автентичної інформації, легенд і Гуцульських і
Індійських. Так легенда, про штурм Індрою асурської Трипури, дуже б підійшла до цього ландшафту,
і в. Ребра може була – Рудра (інша назва бога Шіви, одного з трьох основних ведійських богів), який
приймав участь у штурмі, і синами якого є Марути.
Та однозначно Гаджина - полонина Індри, верховного божества оспівуваного в індоарійських
гімнамнах «Рігведи» десь приблизно з середини 2 тисячоліття до нашої ери. Ми ще до неї
повернемось, як до одного з ключових місць Чорногори.
Найкращим, найправильнішим, найохайнішим відрогом всіх цих велетнів є г.Гомул (1788м.),
відріг Шпиць. І перекладається він як го – «корови, худоба», мула – «корінь, основа» (4). От до чого
був прив‘язаний найцінніший скарб гуцула – худибка, до трьох найвищих вершин середини
Чорногори, пантеону старших богів. Це було не тільки найкрасивішим місцем випасу племінної
худоби, бо ж стоїть він трохи осторонь хребта, з чудовими краєвидами найкращих чорногірських
полонин, але й місцем прощі, пожертви за худобу (є й інші припущення, але про них трохи далі).
Отак, ми майже під Говерлою. Тут витоки Прута. Починаючи з відрога Шпиць – Гомул (1788 м.)
аж під саму Говерлу великі кітли–кари, збирають для нього воду. Далі під в. Туркул на рівненькому
місці під хребтом озеро Несамовите (1750 м., пл. 0,3 га.). За в. Туркулом, що в чистому виді «Тур» у
родинному хребті - «кул», в. Данциж (1848 м.), далі в.Пожежевска (1822 м.), в.Брецкул (1912 м.) і вже
Говерла. Слід зауважити, що і в. Гутин Томнатик, і в. Туркул з пд.сх. є неприступними, обривистими
і їх «бичі» назви можуть свідчити про роль оборонних бастіонів на хребті, бо з пд. зх., їх відрогами,
проходять старі дороги з долини річки Говерла, а сам хребет між цими вершинами має значне
пониження і на деяких картах позначений як перевал.
Вершина Данциж від Дан, Дану, Дана – матріархальна богиня давньоукраїнської міфології,
уособлення жіночого начала й первозданних, так званих «жіночих», тобто земних вод – з них, за
давніми уявленнями, творився упорядкований, налагоджений, праведний світ. Споріднене з
ведійською Дану, матірю первісних богів «асурів» (6 ст.54). Кінцеве – ж, у назві Данциж, як у назві
Житомир, чи гуцульській древній коляді приспів «гей дай бо – же», це древня форма - «життя, світ»
(3 ст. 114), виходить «вода це світ, вода життя», або ж «даруюча життя». Схожі назви в найбільших
річок – Дон, Дністер, Дніпро, Дунай, та інші. На різних картах Чорногори назви, які хочете - Данціж,
Данцір, Данцер, Данцеж, що є доказом найдревнішої форми цього слова. Підтвердженням назви
вершини-життєдайниці є і озеро внизу, під вершиною з пн. сх. - Під Данціжем, та і весь найбільший,
найболотистіший і найвищий у хребті, цирк-котел аж від в. Гомула і Шпиць з карлінгами-Кізлами та
озером Несамовитим, аж під схили в. Туркул, дренує потік -Данцежик. По той бік хребта, з пд. сх,
полонина Озірна з великою кількістю гарних маленьких озер. Так що, води там багато, як ніде на
Чорногорі. До того ж зауважу, що це єдине жіноче, матріархальне святилище на Чорногорі.
Наступна вершина в хребті Пожижевська (1822,2 м.), або Пожіжевска, що звучить автентичніше,
розкладається на «па» – санскритська дієслівна основа «захищати, охороняти, берегти» та з
українським оканням все ж «по», як у інд. «палак» і укр. «полк», які є етимологічно тотожними. Далі
два «ж» в теперішньому звучанні, а точніше - «джі», санскр. «джіва» - душа, життя, сходить до
дієслівної основи «джів» - жити, бути живим (4, 5). Отже, по-джі-джів можна розтлумачити як
Охоронниця життя душі. Схожі назви вже зустрічались на підходах до святилищ, такі як Степанець,
Берестечко, описані вище. Вони приурочені до шляхів, які пролягали більш пологими хребтами, яким
в даному випадку пн.сх. відріг Пожижевської і являється. Схожу назву має вершина перед
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святилищем на Лисині Космацькій – Пожеретул, і, можливо, теж був охоронним бастіоном, а заодно і
дороговказом. Святилища ж давали не тільки духовний і енергетичний заряд людині, але й були
обсерваторіями часу і простору, та давали реальні знання, необхідні для ведення господарства, а це і
було основою життя. Вершину Брецкула(1912 м.), ще називають Малою Говерлою. Він «кул» тобто в
хребті. Буква «ц» у «брец» може набувати і «с» і «ч» то ж у вигляді «бреча» може означати «обрив,
кар‘єр» (12), якими і є його схили насправді. Ніякого іншого значення чи функції у системі святилищ
він не несе.
Говерла (2061м.). В Індії є священна гора Говардгана, пов‘язана з поклонінням Крішні. «Го»
означає «корови, худоба», а вардга – «примножувати, збільшувати», отже, Примножувачка худоби (5
ст. 23). Ведійські легенди оспівують подвиг Крішни, що захистив людей і худобу від розлюченого
Індри, коли той наслав на них зливи за непокору. Крішна тримав над їхніми головами гору
Говардгану, як парасольку, демонструючи свою силу, як нового бога. Тож і Говерла безперечно
вплітається у величне піднебесне святилище – Чорногора, і виправдовує її загальну назву.
Стосовно самої Говерли, то, як до об‘єкта поклоніння, до неї вело декілька шляхів, ознаки яких
знаходимо в давніх топонімах околиць. Так, найпологішою дорогою на вершину цього, безперечно,
величного святилища була дорога по хребтах (як колись і ходили люди) з пн. сх., через вершини
Кукуль, Гордя, та Кознеска. Тож Кукуль від санскр. Кукіла – «Гора, Цар, Стовп-Опора землі» (3 ст.
270), Гордя – Хардев, Хардей ці імена означають Вішна-Крішну (5 ст.295) ( Крішна восьме втілення
Вішну), така ж гора є і під Лисиною Космацькою, що доказує їх зв'язок як святилищ-обсерваторій. З
горою Кознєска (Козмєска), важче, «Куджа» - землею народжена, по нашому – коза, а точніше –
козеня, бо маленька, хоч і як Говерла народжена Землею. Та доброго пояснення немає. По той бік
схил Говерли на польській карті зветься Дріжіполе мале і велике з санскриту «дрідга» - сильне,
могутнє, можливо не в значенні поля , а «поле - поліс» в значенні міста, тобто «могутнє місто,
поселення» де проживали брахмани (мудрі , знаючі люди), що вели спостереження з вершини.
Долиною збігає потік з одноіменною назвою – Говерла. Слід сказати і про р. Прут, стара назва Пората, «по» - «па» - «охоронець, захисник», «раштра» означає «країна, держава». Та цій назві він
має завдячувати і Говерлі і Данціжу.
Вищеописану теорію про Говерлу як святилище-обсерваторію можна перевірити проклавши уявну
лінію з вершини у одному з важливих річних напрямків, у бік зимового сонцестояння. Ця лінія з
вершини Говерли пройде біля вершини Гомул над полониною Гаджіна. А по ведійських легендах,
бог - воївник Індра якраз і очолював новорічний ритуал відродження сонця, нового порядку,
«створення світу», вбиваючи страшного змія Врітру «слов‘янського Ворота». Вершина Гомул могла
символізувати сузір‘я Тельця, з яким на той час (з 4440 р. по1720р. до нашої ери) переміщувалось
сонце по небу в період весняного рівнодення. Отже легенди і реальність сходяться.
Чорногору з пн.-зх. замикає г. Петрос. Хребет між Говерлою і Петросом вже не такий величний і
на відстані 6 -7 км., опускається до 1550 м. і не має чітких і гарних вершин. Правда назва однієї
невеликої вершини Скопески перегукується з великою горою в гринявських горах – Скуповою.
Корінь в них один, це давньоіранське kaufa, kaofa «гора», у наших назвах коп – кап.
Під Петросом перша полонина Гарманеска. Боспорське ім‘я Гармадей означає Гермес-бог, у
грецькій міфології – вісник богів, покровитель подорожніх, проводир душ померлих, син Зевса (2 ст.
126). Гермеса особливо шанували пастухи, його місія – наглядати за чередами й отарами,та оберігати
домівки. Як говорилось, він пов'язаний із супроводом душ померлих у підземний світ, а над
полониною на хребті маємо (на польській карті) в. Гроби.
Сама г. Петрос у Гуцульських легендах виступає як місце нечистої сили, «обертовий дім», де все
перемішується у свідомості людини (по С. Вінцензу). У мандруючого горами люду назва
асоціювалась з латинським – камінь, вона, ще й дуже небезпечна, особливо зимою, бо одна стіна його
надзвичайно крута і висока. В останні роки відродження пішла мода ставити на вершинах металеві
хрести, як ото на Говерлі 5 м. хрест з нерж. сталі. Не оминуло це і величної, третьої по висоті в.
Петроса (2020,2). Та коли я, рік тому, побував на вершині, то був дуже вражений побаченим. Великий
металевий хрест з розп‘яттям сильно погнутий, підпертий патиками, а дерев‘яна каплиця з
пластиковими дверима – обгоріла і без верху. Явний результат ударів блискавок.
Петрос має два відроги, на пн. через полонину Ступи та Головчєску до г. Какарази, і на захід –
великий плавний відріг, що закінчується вираженою вершиною Шешул (Неняска). Чудні, гарні
полонини, пасовища і ніякої інтриги в назві Петрос, і відповідно в загальній ідеї закінчення хребта
Чорногори. Та привернула увагу назва полонини Ступи і г. Какараза. Ступи (хоч там і є невеликі
озерця) – можливо від стуті «слава, хвала», одне з імен богині Дурги, яка ще має імя Партенос,
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близьке до Петрос. Ну а Какараза асоціюється з тіткою раджею (інд. какі – тітка), тобто з Прітхі –
Земля, рідною тіткою Крішни. Але до чого ж тоді потік Киянець, під найкрутішою стіною Петроса на
пн. зх., та г. Берлан на третьому, невеликому відрозі під вершиною?
Тут слід сказати, що на пд.-зх. від Чорногірського хр. є ще один, хоч і менший, і нижчий, все ж,
надзвичайно гарний хребет – Піп-Іван Мармарошський, або Гуцульські Альпи. Він стрімкіший бо
вибудуваний кристалічними породами. Так от, там є ще один Піп і ще один Петрос, а поміж них г.
Берлибаш – чуєте, те ж «бер», що і в Берлані. За Українським словником – скіпетр, жезл. То значить
кий, жезл має бути біля Петроса. Знаходимо у С. Наливайка (6 ст. 488) « у ведах Дяус – Пітар –
Юпітер озброєний палицею, булавою, він посміхається у хмарах, тобто спалахує блискавками».
Виходить, що назва Петрос від Пітар, що тримає в руці жезл, кий – символ влади. На польських
картах Pietros, через «і». Тоді, що ж із жіночим божеством?
Читаємо далі (6 ст. 498) « Дяус у ведах прославляється у парі з Прітхві – Богинею Землею, їхній
нерозривний зв'язок передає ім‘я Дявапрітхві, Небо-Земля…». Значить ця вершина може означати і
жіноче, і чоловіче Божество. Дяус - Пітар – Прітхві - Зевс – Дажбог – громовержець (6 ст. 111). Сюди
ж і син Зевса – Гермес, по назві полонини під Петросом, хоча може і від «гарм» – славити,
прославляти, за санскр. рос. словником. І, нібито, вульгарна назва полонини Серилівка на захід від
основної вершини – всього лиш водяна, від «сар» - текти, плинути, бігти, струмкова, як і назва р.
Серет, а вода - невід‘ємний атрибут жіночих святилищ. Майже ясно з походженням назв, та
виявляється, що санскритське «пітар», може означати і померлих предків, шанованих, як богів. За
аналогією, місто Петра, на близькому сході, висічене в скелях будувалось як некрополь. Тому й таке
трактування його в гуцульських легендах, тому і Гермес, як провідник у інший світ, тому і вершина
Гроби на відрозі. Остання вершина в хребті Шешул, може трактуватись по аналогії з «Шішупал», як
захисник, бо його верх дає чудову оглядову панораму більшості великих полонин навкруг, або в
значенні Місячний від санскритських «чандра, шеша», що може мати відношення і до потойбічного
світу, особливо якщо зважити на другу його назву – Недея (8) (у Ю. Шилова - «навь, наве» мають
значення потойбічний світ, покійник, смерть), і до планетарних спостережень, що велися на
вершинах-святилищах.
Це третє, значно старіше за Гаджину та Попіван святилище на вже суцільно священному хребті
Чорногори.
Напрошується, й практичний висновок, якщо Петрос – Пітар – Зевс - громовержець, то блискавок
та громів на вершині, не бракує. Тож славити Бога сучасними атрибутами, залізними хрестами та
дерев‘яними каплицями - не варто.
Підтвердження вище описаних міркувань знайшов у Ю. Шилова «Космическиє тайны курганов».
Описуючи пантеон індоарійських богів 3– 2 тисячоліть до нашої ери, спираючись на гімни «Рігведи»,
він згадує двостатеве божество Дявапрітхві , або ж Дьява, Дьяус, як втілення Матері-Землі та НебаОтця, особливо, якщо мова йде про жертвоприносини та поховання. А ще їх синів – близнюків
Ашвінів. Ашвіни зцілюють і воскрешають, тобто мають відношення до похоронного обряду. Вони
пов‘язані не тільки з природними стихіями, але й з кораблями, човнами, колісницями, птахами виконують роль перевізників. В реальному рельєфі ми маємо річку Тису, що розділяє два величних
масиви Петрос та Близниці. Тобто є і Близнюки, які допомагають душам померлих героїв, якими
опікується Пітар, перевозячи їх через ріку, що тече на захід, утверджуючи безсмертя воїнського духу
(13 ст. 70).
Не випадковою є тут полонина Печеніжеска на пн. від Петроса, під пол. Головческа. Маємо на
Прикарпатті і Печеніжин, звідки могли приходити люди з худобою на літо і назвати околиці
відповідно до своєї віри, тут і Раджів грунь неподалік. Вони могли нести більше ведійських термінів
(паралель печеніги – половці) ніж гуцульські – більш іранізовані (2 ст. 71) . А ще, з Печеніжина
славний Довбуш – народний месник, захисник. За п. Грабовецьким перекладається, як барабанщик у
війську - «добош». А за книгами С. Наливайка його можна віднести до жрецького стану з племені
пандавів, яких підтримував Крішна (волинські дуліби). « Імя пов‘язане із священною травою
«дарбга» на слов‘янському грунті прибирає форм далб-долб-довб., … імена Дарб – Далбг мали
жреці» (4 ст. 114-115). Отже цей герой мав далеко не простий родовід (6 ст.57). Найсильнішого
мольфара на Гуцульщині у 1900 роках, про якого у своїх творах згадує М. Ломацький, звали
Дарадуда (10).
Та варто ще раз повернутись до Попивана Мармарошського. Якщо уважно прочитати стор 415
«Інд. міф Укр. Коментар», то виявиться, що назва «запліднюючий бик» більше підходить не Крішні, а
«скотьєму» богові – Шіві-Рудрі, до якого, назви потоку Ладомир і хребта Радомир - більш до ладу
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(…Лад, який уособлює бик-тур…). Отже виходить, ще одне непорозуміння з назвами. Одну і ту ж
назву Піп-Іван дали двом вершинам, які попередньо були святилищами різних богів. Піп-Іван
Чорногірський – Чорнобог Крішна, Піп-Іван Мармарошський – Шіва-Рудра «скотій» бог. Та це
швидше стосується назв не окремих вершин, а цілих масивів, всього хребта.
Наша красуня Чорногора, виявляється, не є єдиним святилищем, з єдиною легендою чи міфом. Це
піднебесся величне своїми історичними нашаруваннями, і всі вони стосуються історії не тільки
Гуцулів, а й всього словянського етносу, перебування якого в Карпатах можна датувати 10 -7 ст. до
нашої ери, так звана Руськолунь. Вже після повернення з Індії (Пенджабу) до Семиріччя і Карпат під
проводом Ора (6 ст.438 -439, 105 -106). Назви святого хребта хоч і є різновіковими і сягають
людських вірувань епохи бронзового віку, все ж дані різним частинам хребта Чорногори в один час
(моє припущення), як дань об‘єднанню племен, тих, що жили на місці, і тих , що повернулись із Ирію
і принесли нові уявлення сакрального світу (13). Загальна історія витоків Гуцульського племені і далі
не ясна. Дуже бракує гуцульських та індійських легенд, міфів, автентичних назв, що вже є рідкістю,
та дякуючи книгам Степана Наливайка, вже є кістяк, основа, і їх буде легше докладати витворюючи
цілісну історично-магічну Тріпуру гуцульського світу.
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TOPONYMS OF GUCULSCHYNA AND INDO-ARIAN MYTHS.
M.V. SARPIYANCHUK
Acquaintance with the book of Stepan Nalivayko «Indo-aryan roots of Ukraine» and similar literature inspired to
comparison Indo-aryan histories and histories of Gucul'schina, toponim, and gidronim study and interpretation. How
appears Indo aryan languages and epic sights have many points of ascent with Ukrainian folk, authentic way of life,
wedding ceremony, names, last names. Gucul'schina is not simply a part of East Carpathians, but a grandiose fortress a
house, created by nature and skilfully used by its habitants. A heart of Gucul'schina is a mountain range Chernogora
with the alpine meadows, mountain peaks as a temple which all guzuls history is related to.
Key words: Indo-aryan myths, toponyms, Guculschyna ethnic region, Chornohora a mountain range in Carpathian,
mountain peak as a temple.

УДК 902:903:56
Н.П.СІРА, Н.П.ОБОЛОНСЬКА
Мезинський археологічний науково-дослідний музей ім. В. Є. Куриленка
Мезинський НПП

303

ОРНАМЕНТИКА ГОНЧАРНИХ ВИРОБІВ МЕЗИНСЬКОЇ ОКРУГИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ
МЕЗИНСЬКОГО МУЗЕЮ
Мезинська округа (Коропський р-н., Чернігівська обл.) багата своїм історичним минулим. Тут знаходиться
всесвітньовідома Мезинська палеолітична стоянка. Люди заселяли цю територію від палеоліту до сучасності,
а їх еволюція породжувала нові ремесла і промисли. Стаття розкриває розвиток гончарства на території
Чернігово-Сіверщини в різні періоди, динаміку етнокультурних змін та характерну орнаментику керамічних
виробів.
Ключові слова: гончарні вироби, орнамент, Мезинська округа, археологічні культури, археологічні
дослідження, гребінчастий штамп, вінчики.

Все частіше постають питання як зберегти і передати нащадкам усі кращі надбання національної
культури, що були виплекані протягом століть українським народом. Що треба зробити сьогодні, аби
завтра не висихало джерело народної мудрості й творчості, які зусилля докласти, щоб створити таку
атмосферу, аби молодь не цуралась національного спадку. Саме збереженням пам‘яток історичної,
культурної і археологічної спадщини, проведенням пропагандиської і культурно-виховної роботи
займається Мезинський археологічний науково-дослідний музей ім. В. Є. Куриленка, створений ним
у 1965 р. Зібраний за роки значний музейний фонд є національним надбанням і має винятково
важливе значення для формування національної свідомості громадян.
Постійні археологічні пошуки в заплаві Десни, дозволили виявити і дослідити 24 археологічні
культури від палеоліту – Мезинська верхньопалеолітична стоянка (20 тис. р. тому), до сучасності.
Взагалі ж Поліський край – це земля правічних легенд й архаїчних традицій… Саме тут, серед
лісів та боліт, суворих кліматичних умов у невпинному тисячолітньому поступі виплекано
самобутню культуру, яка засвідчила ту неповторну мить, коли людина усвідомила себе homo
faber(ом) і почала творити ойкумену.
Виникнення і розвиток побутування гончарства на Поліссі безпосередньо пов'язані з природнокліматичними, геополітичними та історико-культурними особливостями цього регіону. Це –
територія перебігу важливих етнокультурних процесів, внаслідок яких на її теренах постали
праукраїнські спільноти зі стриманою, але вишуканою у своїх стилістичних проявах культурою,
глибинним світоглядним потенціалом. Усі ці фактори значною мірою сприяли виникненню та
поширенню гончарного промислу, який і донині зберіг свої основні архаїчні елементи.
Одним з найважливіших надбань неолітичної епохи є поява глиняного посуду. Неолітична
кераміка ще досить примітивна, виготовлена ліпним способом, без гончарного круга. Випал слабкий,
часто посуд мав гостре дно, що свідчить про відсутність в побуті людей стола і печі з плоским
черенем.
Люди доби неоліту ―обожнювали‖ пісок, тому виявлені музеєм 67 пунктів неоліту розміщені на
піску. Їх поселення знаходили на островах, дюнах.
Серед неолітичних пам‘яток України досить важливе місце посідають племена дніпро-донецької
культури. Кераміка дніпро-донецької культури (8 пунктів) представлена тонкостінними
гостродонними горщиками. Орнамент вкриває всю поверхню посуду. Він складається з відбитків
гребінця, частіше дрібнозубчастого, відступаючих наколів і покреслених ліній. Обов‘язковим
атрибутом візерунка є один або два ряди глибоких конічних ямок під вінцями. Мотиви візерунка
найчастіше включають горизонтальні лінії, ялинково-діагональні композиції. Система геометричного
орнаменту зберігається протягом всього періоду існування дніпро-донецької культури.
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Рисунок 1 – Вироби доби бронзи (зарисовки В. Є. Куриленка)
1, 2 – глиняний виріб із Дубини та крем‘яний наконечник вістря;
3, 4 – уламки мар'янівської керамікиз Куренів (Собищина);
5 – уламок сосницької посудини з Березової;
6, 8 – курган у вигляді календаря- показника часу сівби (8 травня) з Хвостинки;
7 – шестикутна зірка-символ з 2-х накладних трикутників, типових у декорі пряслиць із поховання

Перший демографічний сплеск у Мезинський окрузі відмічений за часів пізнього неоліту (ІV – III
тис. до н. е.). Він пов‘язується з поступовим переходом до відтворюючого господарства і
поширенням культури ямково-гребінцевої кераміки. Завдячуючи активній розвідковій практиці
музею, виявлено 58 пунктів із знахідками згаданої кераміки. Посуд напівяйцевидної форми,
порівняно тонкостінний та добре випалений й прикрашений різноманітним ямковим та гребінцевим
орнаментом. Ямковий орнамент, розміщений горизонтальними смугами або у шаховому порядку,
вкриває всю поверхню посудини; іноді він переходить на внутрішні стінки біля краю вінець, рідше
трапляється посуд, прикрашений лише гребінцевим орнаментом. Лісові племена ямково-гребінцевої
кераміки, як і різні дніпрово-донецькі племена, проіснували до кінця неоліту, завершивши собою
розвиток неолітичних культур на сучасній території України взагалі [1].
Десь у кінці ІІІ тис. до н. е. у наш край прийшли племена середньодніпровської культури, яка
належить до групи так званих культур шнурової кераміки, або бойових сокир, що займали на межі ІІІ
– ІІ тис. до н. е. величезну територію. Вони розпочали добу раннього землеробства. Посуд
середньодніпровців упізнається по відтиску мотузки та заштрихованих трикутниках, що, нібито,
символізували зоране поле. В цей час були приручені собака, кінь, корова; вже вміли свердлити
камінь. Великим здивуванням для засновника Мезинського музею Куриленка В. Є. стала знахідка
посуду середньодніпровської культури з урочища Попова. Математична і графічна моделі його
орнаменту співпадають із фазами Місяця. Тож, можемо вважати, що племена середньодніпровської
культури мали свій землеробський місячний календар. Так зароджувалася землеробська наука,
скоріш за все, пов‘язана із магією [ 2].
Традиції неолітичних і середньодніпровських поселень розвинули і змінили носії мар‘янівської
культури, що датується часом від ХVІІІ ст. до н. е.. Мар‘янівці освоїли для життя високі тераси
правого берега Десни та її заліснені притоки (річки Лоску, Студінку та ін.). Вони заселили низькі
береги боліт та гриви (Савин грудок, Висока грива, Миткова, Хомина калюжа). Усього виявлено 37
пунктів з мар‘янівською керамікою, тобто більше, ніж середньодніпровських. Показово, що відбитків
шнура на мар‘янівському посуді нема, ймовірно він більш пізній (рис.1, 2-3).
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Рисунок 2 – Орнаменти найраннішого віку заліза (зарисовки В. Є. Куриленка)
1-3 – дрібно рельєфна орнаментика з посуду лебедівської культури Х-ІХ ст. до н. е.;
4 – корчага з Попової;
5, 6 – знаки на посудині та перші залізні цвяхи з Попової;
7 – уламок посудини із Дзвінкового;
8 – уламок посудини юхнівської культури з Мезинського городища;
9 – блок посудини почепської культури рубежа н. е. з городища в х. Сміле;
10 – імпортна намистина з Хоромок, виготовлена в Криму перші століття н. е.;
11 – уламок посудини черняхівської культури ІІ ст. з Коропа. Київська культура ІІІ – V ст.;
12 – керамічне пряслице з Хоромок.

Характерні ознаки інвентарю – кераміка горщикових форм, що виготовлялась з глини з домішкою
піску, орнамент – ямкові дотики та відбитки гусеничного штампу.
Культури, пов‘язані з традиціями ямково-гребінцевої кераміки ідентифікуються фахівцями з
фінно-угорським етнічним масивом населення. Отже, індоєвропеїзація Мезинського мікрорайону
відбулася не відразу, маючи свої припливи і відпливи. Розквіт краю у бронзовому віці пов'язаний з
розвитком сосницької культури (ХV – ХІІ ст. до н. е.). Розвідками музею виявлено 42 пам‘ятки цієї
культури – максимальна щільність заселення мікрорайону. Багато пунктів презентовані вираженим
культурним шаром і великою кількістю знахідок. Сосницька кераміка привертає увагу виразністю
виражених форм, багатством орнаментики, семантичною насиченістю графічних композицій. В
окремих візерунках можна виявити елементи землеробської ідеології: ―розоране поле‖, ―дощ‖,
―колосся‖, ―зернини‖, ―огорожі‖ тощо. На дюні Дубина в с.Курилівка вдалося дослідити поховання
сосницької культури, в якому, зокрема, виявлено горщик. Його декоративне оздоблення складалося з
заштрихованих трикутників, ―бісеру‖. Підрахунок елементів орнаменту: (2+7=9) + (3+6=9) + (5+4=9)
і інші співпадають з ритмами фаз – місячним циклом землеробського календаря. Можна допустити,
що носії сосницької культури закладали в орнаментику кераміки певний комплекс магічних дій,
спрямованих на примноження врожаю зернових та поголів‘я худоби і, з рештою, людських спільнот
(рис.1, 7).
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Рисунок 3 - Профілі головних типів вінців кружального посуду (зарисовки В. Є. Куриленка)
А - вінчик та орнамент гончарної - імпортної посуди: зисока пряма шия, декор з семи-елементним орнаментом /7 магічних /?/ ліній з
хвильовим візерунком, 7 зазубрин в штампі з черепашки/.
Б - ліпна грубозерниста роменська кераміка з дугоподібною шийкою вінця і мотузковим орнаментом.
В - кругова кераміка з дугоподібною шийкою. X - XII ст. /один з багатьох варіантів/
Г - грибовидний потовщений вінець гончарної посуди ХІУ-ХУ ст. «золотоординський» період.
Д - вінчик посуду XVIII ст. В цей час дуже витягується вверх, сидить під прямим кутом до тулова, має внутрішній виступ - «полицю»
на зламі.
Є - розріз /перетин/ вінця посуди XIX ст.. Вінчик садиться під кутом біля 45 градусів до тулова стає коротким, часто з поливою та
лінійним мальованим /як і в XVIII ст. орнаментом.
Ж - у XX ст. вінчик зменшується по висоті, стає дуже коротким, сидить під прямим кутом до тулова, поступово втрачає /у 2-й половині
XX ст./ орнаментику: полива, що робилася з свинцю була дуже токсична і попала під заборону. Горшки іноді знищувалися в горну, чи на
возах, які в супроводі чоловічих галасливих вигуків - сигналів «По-о-о го-о-о-ошки» періодично з'являлися на сільських вулицях.
З - заключний тип вінця посуди кінця XX - початку XXI ст. Вінчик зникає- опускається вниз всередину посуди.

Кераміка, ліплена ручним способом, мала тюльпаноподібну форму (горщики, кубки, слоїки,
миски, друшляки). У тісті є домішки піску, шамоту, жорстви, посліду домашніх тварин. Потовщені
вінця оформляли у вигляді комірця, пишно декоруючи зовнішню поверхню прокресленим та
гребінчастим візерунком, насічками, перлинами, валиком на плічках. Від валика звисали гірлянди
трикутників, оздоблені бахромою. Окрему групу знахідок становлять керамічні прясла.
Сосницька культура була фінальною в добу бронзи, припинила своє існування в аридну добу в
часи наближення віку заліза. В Х ст. до н.е. її змінила бондарихінська культура племен, які пізніше
відкочували зі сходу в напрямку Білорусі під натиском степових кочівників. Серед найбільш
поширених форм – високі горщики з тулубом, різко розширеним на середині і маленьким дном.
Вінчики найчастіше орнаментовані по краю пальцевими вдавленнями чи косими насічками. Стінки
посуду орнаментовані ямками круглої, овальної або трикутної форми. На відміну від ранньої
кераміки в орнаментації посуду бондарихінського етапу зникає зубчастий штамп та гребінцева
заштриховка поверхні.
У VІІ – VІ ст. до н. е. в Мезинській окрузі спостерігається чергова зміна культур, що співпала із
значним зменшенням населення. Так, пунктів із знахідками лебедівської культури, виявлено лише
вісім і репрезентовані вони незвичною кількістю знахідок. В орнаментиці лебедівців простежуються
лише окремі традиції сосницької – зубчастий штамп, наколи (рис.2).
У 1965р. Куриленко В. Є. знайшов уламки кераміки невідомої культури, що нагадує і
бондарихінську, і юхнівську, яку назвали передюхнівською (курилівською). Простежено збільшення
кількості населених пунктів у передюхнівські часи, порівняно з лебедівською культурою (29
пунктів). Кераміка стає масивною, грубішою. Вона темно-брунатна, цупка, грубостінна, з домішкою
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жорстви у тісті, прикрашалася наколами на шийці та групами коротких відбитків масивного
гребінчастого штампу. Ця темна ліпна кераміка легко розпізнається по глибоких грубих відтисках
здвоєної часто гребінки, схожих на півмісяць і місяць ямках, знаках, схожих на букви ―V‖, ―Х‖ та ін.
Племена перед‘юхнівської культури, перейшовши до залізної цивілізації в VІІІ – VІ ст. до н. е.,
почали мирний процес формування сіл зі всіма притаманними їм атрибутами – в заплаві на
відкритих, часто не укріплених місцях. Але, десь у V ст. до н.е. люди переселились на високі обриви,
створивши в краї перші фортеці – юхнівські городища. Юхнівські племена поєднували у своєму
господарстві землеробство, скотарство і мисливство. В ранній час рибальство не відігравало помітної
ролі, але пізніше воно дещо зросло. Про це свідчать знахідки численних глиняних грузил від сітей,
які мають специфічні юхнівські форми. Кераміка: горщики з невеликим плоским дном, високим
тулубом, високо розміщеними плічками та широкою шийкою, утвореною відгином вінець. Вони
прикрашали одним або рідше двома-трьома рядками ямок під краєм, нанесених кінцем палички.
Зустрічаються уламки горщиків з ямками і проколами по краю.
Подальший розвиток юхнівської культури міг би започаткувати історію міст і сіл Чернігівщини,
але життя на городищах у ІІІ ст. до н. е. несподівано переривається, і впродовж наступних чотирьох
віків ніяких ознак життя в околицях Мезина виявити не вдалося. Довго наш край вважався
обезлюдненим. Але в хащах широкої притоки Десни, біля села Сміле, Куриленко В.Є. знайшов
городище наступої після юхнівців почепської культури рубежу нашої ери. Зростання кількості
пунктів почалося з 6 черняхівських поселень і 22 київської культури ІІІ – V ст., проте ненадовго.
Приходить доба Великого переселення народів, і кількість поселень зменшується до 8 –
колочинська культура. Найімовірніше, саме вона належала північно-східним угрупуванням
ранньоісторичних слов‘ян. Поселення виявлені на притоках Десни і в с.Ушивка. Кераміка – груба,
неорнаментована. Орнаментація трапляється рідко і представлена насічками на вінчику, або наліпним
горизонтальним валиком з насічкою, а також рельєфними ―вушками‖ в верхній частині посуду. В
цілому, якість виготовлення гірша, а асортимент бідніший, чим посуду попереднього періоду –
пам‘ятників київського типу [3]. Хвилястий орнамент появився лише на немісцевій кружальній
посуді волинцевського поселення з Хуторища (рис.3).
Роменська культура виникає на базі волинцевської і також ототожнюється з сіверянами. Роменські
городища були не стільки штучними, скільки природними укріпленнями. З напільного боку мису чи
останця,інколи по всьому периметру, будували вали і рови. На валах подекуди встановлювали
дерев‘яні укріплення. Житла роменської культури дещо відрізняються від волинцевських. Вони дещо
глибші, сінки землянок часто обкладені колодами і укріплені вертикальними стояками.
Роменські ліпні горщики мають широку горловину, за вінцями і плічками вони орнаментовані
відбитками гребінчастого штампу, палички, обмотаної мотузкою, защипами, врізними і хвилястими
лініями в різних сполученнях. Роменська культура стає одним із компонентів формування
давньоруської культури.
Після зникнення Роменської Русі на Ліво- і Правобережжі йде друга хвиля заселення краю:
кераміку Х – ХІІ ст. знайдено на 38 урочищах округи. По функціональному призначенню
давньоруський посуд поділяється на декілька типів: горщики, корчаги, сковорідки, миски, глечики,
кубки. Найпоширенішим типом були горщики. Кераміка часів Київської Русі і пізніша – гончарна,
неорнаментована, відрізняється формою вінчика (рис.3).
Взагалі вінчики горщиків являються найбільш характерною датуючою ознакою, виділення їх
хронологічних особливостей має велике значення в археологічних дослідженнях. Помітно
відрізняються і орнаменти гончарних виробів. Велика колекція кераміки різних епох зібрана в
Мезинському археологічному музеї місцевим археологом і краєзнавцем В. Є. Куриленком, таким
чином зберігаючи матеріальну спадщину, залишену попередніми поколіннями.
Підсумовуючи, варто відзначити, що музей – важливий культурно-освітній заклад Мезинського
НПП, який допомагає оцінити культурну спадщину минулого, виявити сліди взаємовпливу культур,
побачити нашу історію, оцінити духовність.
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ORNAMENTS OF POTTERY OF THE MEZIN NEIGHBOURHOOD IN THE MEZIN MUSEUM’S
RESEARCHES
The Mezin neighbourhood (Korop district, Chernihiv region) is rich of its historic past. There is the world famous
Mezin Palaeolithic site. People have been settled this territory since Palaeolithic by nowadays and their evolution has
been generated new crafts and trades. The article exposes development of pottery on the Chernihiv and Siver territory
at different periods; it has retraced dynamics of ethno cultural changes and ornaments of ceramics.
Key words: pottery, ornament, Mezin neighbourhood, archaeological cultures, archaeological researches, comb
punch, corolla.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА БАЗІ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ВИЖНИЦЬКИЙ»
Дана стаття присвячена характеристиці основних, поширених та ефективних засобів та методів
впровадження неформальної екоосвіти на базі НПП «Вижницький».
Ключові слова: природне середовище, довкілля, суспільство, екологічна освіта, неформальна екоосвіта,
екологічне виховання, засоби та методи впровадження неформальної екоосвіти.

Сьогодні актуальним є збереження природного середовища, чистого довкілля, яке так необхідне
людині для власного життя і здоров‘я. Настав час не боротися за збереження довкілля, а вчитися
жити в гармонії з ним. Тому еколого-освітня та еколого-виховна діяльність набувають особливого
осмислення, якісних змін і підходів.
Головними складовими системи екологічної освіти та виховання мають бути її формальна та
неформальна частини, форми та методи яких різні, а мета одна: виховання еколого-компетентної
особистості, яка на основі самостійного мислення і відповідальності здатна не лише визначити
екологічні проблеми, шукати оптимальні шляхи їх вирішення, а й попереджувати виникнення
останніх.
Становлення екологічно-свідомого суспільства повинно відбуватись на основі синтезу тенденцій
формування сучасних екологічних знань, нового ставлення до природи, пріоритетів взаємодії з
природою. Тому екологічна освіта повинна поєднувати в собі: освіту про довкілля (навчання), освіту
для довкілля (цінності, ставлення, поведінка), освіту в довкілля та через довкілля (природа як засіб
навчання).
Ефективність екологічної освіти полягає в системності, систематичності та неперервності, що
забезпечує формування екологічної культури особистості шляхом єдності формальної та
неформальної екоосвіти[3]. Значна когорта людей вважає, що чим більше людина знає про природу,
тим більше захищає її. Але це не так. Екоосвіта виступає набутим «багажем знань» про природу, який
вона поповнює на протязі життя. Під екологічним вихованням слід розуміти процес систематичного
та цілеспрямованого впливу на духовний і фізичний розвиток особистості з метою формування
екологогуманістичного світогляду[4].
Загальновідомо, що найбільший вплив на виховання, в першу чергу, мають батьки та сім‘я. Але
виникають сумніви, бо більшість їх самі мають низький рівень екологічної культури. Проблема
давня: вихователь повинен сам бути вихованим. Коло замкнулось. Чи можемо ми залишатись
осторонь цієї проблеми, покладаючи всю відповідальність на плечі сучасника?
Надію на зрушення проблеми екологічного виховання повинні взяти на себе незалежні екологічно
компетентні фахівці, які б сприяли формуванню в людині бажаних персональних якостей. Саме
неформальна екологічна освіта (яку впроваджує НПП «Вижницький») найбільше враховує інтереси
особистості та її інтелектуальні можливості, вподобання та дає змогу максимально реалізувати свій
внутрішній потенціал та набуті знання в контексті формальної екоосвіти.
Національний природний парк «Вижницький» як природоохоронна, науково-дослідна,
рекреаційно-туристична та еколого-освітня установа систему екологічної освіти здійснює у таких
напрямках:
- поширення природоохоронних знань серед підростаючого покоління шляхом впровадження
неформальної екоосвіти на базі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.
- поширення природоохоронних знань серед населення через лекційну пропаганду, видання
науково-популярної та еколого-просвітницької літератури, засоби масової інформації;
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Враховуючи вище зазначене фахівці з екоосвіти акцентують свою увагу на співпраці з дошкільними
та загальноосвітніми навчальними закладами. Адже ще В.О. Сухомлинський вважав, що особистість
в основних своїх проявах формується приблизно до 12 років. Якщо проґавити цей момент, то пізніше
буде практично неможливо вплинути на неї.
Працівники парку використовують такі найбільш поширені та ефективні засоби та методи
впровадження неформальної екоосвіти:
- відвідування еколого-просвітницького центру, головним об‘єктом якого є еколого-естетична
експозиція «Чотири пори року», яка обладнана за сучасними технічними вимогами та логічною
конфігурацією оглядового маршруту. Еколого-освітня діяльність на даній експозиції реалізовується
шляхом проведення еколого-спрямованих екскурсій для різних вікових груп населення;
- відвідування Музею природи (с. Зеленів), що містить унікальну колекцію фауни Буковини,
експозиції якого налічують близько тисячі експонатів, які розміщені в дев‘ятьох відділів чотирьох
залах, де натуральні експонати, фотографії, малюнки розповідають про те, якою на диво щедрою,
мальовничою й неповторною в своїй красі є природа Буковини. Зокрема, на діорамах музею показано
чотири пори року, представлене життя тварин, комах, рослин у різні відрізки часу;
- відвідування зоологічного та іхтіокуточків, де діти мають можливість споглядати за тваринами
(козуля європейська, олень, страус, дика свиня, кролики, павич, фазани), рибками (золота рибка,
телескоп чорний, скалярії, риби-папуги, технеції) та земноводною тваринкою – аксолотлем;
- використання еколого-туристичних маршрутів та екологічних стежок, яких на території парку
нараховується 8 (різної протяжності та складності). Це екостежка «Стіжок» та маршрути: «До
джерела Лужки», «Від краю до краю», «Коромисло», «Кам‘яне кільце парку», «По пасму Волотів».
«Теренами національного парку»;
- використання методів: творчої терапії (створення дітьми ікебан та композицій з природного
матеріалу; фоторобіт екологічної тематики, малюнків тощо), мозкового штурму (турніри, вікторини,
екологічні ігри), імітаційного моделювання (уроки на природі), методу проектів (при роботі шкільних
лісництв), інтерактивного методу (екологічні ігри, дискусії) та проблемного методу, який передбачає
створення проблемної ситуації та знаходження актуальних шляхів вирішення;
- використання засобів масової інформації, адже вони мають велику оперативність, можливість
впливати на різні верстви населення та формувати громадську думку до тих чи інших процесів,
об‘єктів, явищ. Не менш важливою є функція попередження про екологічні безпеку та навчання в
умовах надзвичайних екологічних ситуацій. Щоквартально НПП «Вижницький» випускає газету, в
якій розмішується інформація різного характеру, але обов‘язково, на природоохоронну тематику.
Фахівцями парку постійно випускаються інформаційні буклети, брошури тощо.
Отже, відділом екологічної освіти НПП «Вижницький» постійно випробовуються різні методи і
засоби, які спрямовані на «розчулення бездуховного індивідуума». Для цього максимально
враховуються інтереси і нахили молодих людей, створюється екологічний комфорт, стимулюється
позитивна самореалізація, формується віра в свої сили, самоповага, щоб забезпечити формування
всебічно розвинутого, еколого-свідомого покоління.
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FEATURES OF INTRODUCTION OF INFORMAL ECOLOGICAL EDUCATION ON A BASE
NATIONAL NATURE PARK «VYZHNYTCKY»
K. STRAZYR, I. ROSHCHEBAK
This article is devoted to description of the basic, common and effective means and methods of informal ecological
education on a base National nature park «Vyzhnytcky».
Keywords: natural environment,, society, ecological education, informal ecological education, means and methods
of introduction of informal ecological education.
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ЗНАЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЛАНДШАФТНИХ ПАРКІВ БЕСКИДІВ У ЗБЕРЕЖЕННІ
ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ БОЙКІВ
Розглянуто значення регіональних ландшафтних парків у збереженні етнокультурної та історичної
спадщини. З’ясована роль РЛП „Верхньодністровські Бескиди‖ та „Надсянський‖ у збереженні бойківської
спадщини.
Ключові слова: регіональні ландшафтні парки, етнокультурна й історична спадщина, бойки.

Історія суспільства свідчить, що формування багатьох етносів значною мірою залежить від
навколишніх природних ландшафтів, з якими вони зв‘язані екологічно й економічно. В
географічному середовищі, де проходить процес етногенезу існують багатогранні взаємозв‘язки між
етносом і ландшафтними системами. Природні і культурні ландшафти впливають на економічну,
соціальну і духовну сферу суспільства а воно своєю господарською діяльністю на ландшафтну
структуру.
Цікавим регіоном для з‘ясування впливу ландшафтного середовища на розвиток етносу є складні в
геоморфологічному, ландшафтному та біогеографічному плані Східні Бескиди. Протягом тривалого
історичного періоду, під впливом лісових і лучних ландшафтних комплексів, тут сформувалася чітко
виражена етнічна група бойків які географічно відокремлені, відзначаються своєрідною духовною та
матеріальною культурою. Етнос бойків сформувався у теплому кліматі в зоні мішаних смерековоялицево-букових лісів у верхів‘ях басейнів Сяну, Дністра, Стрию. Ці гірські райони, завдяки
відсутності придатних для землеробства сільськогосподарських угідь, слаборозвинутій транспортнокомунікаційній інфраструктурі, стали заселятися лише в 14-15 ст. Тому тут природний стан гірських
ландшафтів зберігся краще, ніж у рівнинних регіонах. Це наклало відбиток на спосіб життя, духовну і
соціально-економічну сферу горян. Бойки відчувають всебічну залежність від природного
середовища, їм притаманна ідея гармонійного співіснування з природою.
На жаль, під впливом різних політичних та соціально-економічних причин поступово стали
зникати народні і релігійні традиції бойків, вони почали втрачати свою етнокультурну самобутність.
Збіднення етногенетичного потенціалу створює загрозу щодо подальшого збереження їхньої
етнокультурної самобутності і спадщини. Тому збереження історичної і етнокультурної спадщини
бойків є актуальним завданням сьогодення. Адже якщо нація хоче успішно розвиватися вона повинна
зберегти своє розмаїття і його ресурси.
На сьогодні реальні можливості щодо збереження історичної та етнокультурної спадщини існують
лише на теренах природно-заповідного фонду (ПЗФ). Серед усіх категорій ПЗФ найкращі можливості
для збереження історичної і етнокультурної спадщини мають національні природні парки (НПП) та
регіональні ландшафтні парки (РЛП). Згідно Закону України „Про Природно-заповідний фонд‖
(1992) [2] регіональні ландшафтні парки є природоохоронними рекреаційними установами місцевого
чи регіонального значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або
унікальних природних комплексів та об‘єктів, а також забезпечення умов для організованого
відпочинку населення. Таке визначення, на нашу думку, зовсім не враховує значення РЛП у
збереженні етнокультурної і історичної спадщини. Про це не йдеться навіть у переліку функцій, котрі
повинен виконувати РЛП. Тому завданням цієї публікації є з‘ясування ролі РЛП у збереженні
етнокультурної й історичної спадщини бойків.
Як зазначає А. Данилюк, (2004), [1, с. 168] бойки проживають на території Карпат від Ужа і Сяну
на Заході до Лімниці на сході. У межах Львівщини тут знаходяться лише два РЛП –
„Верхньодністровські Бескиди‖ (8 356 га) і „Надсянський‖ (19 428 га).

РЛП „Верхньодністровські Бескиди‖ створений в 1997 р. на території
сільських рад Старосамбірського району. До нього також увійшли землі
лісового фонду ДП „Старосамбірське ЛМГ‖ (Головецьке лісництво, Спаське лво кв. 1-14, 68-75; Старявськое л-о кв. 37-58, 64-67). Парк розташований в
межах району Верхньодністровських Бескидів у інтервалі висот 600-1022 м.
н.р.м. Ландшафт парку, розташованого поблизу кордону, формують три
гірських хребти, що перетинають його територію з північного заходу на
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південний схід. Перший хребет фіксується вершинами Магура (730 м н.р.м.) та
безіменною вершиною висотою 717 м н.р.м. північніше с. Тисовиця.
Наступний, масивніший Оровий хребет (762 м н.р.м.) якого продовженням є
г. Кичерка має (724 м н.р.м.) Третій, найменший за протяжністю, проте
найвищий хребет складають г. Магура-Лімнянська (1022 м н.р.м) та г.
Хмоловате (806 м н.р.м). У долинах, сформованих верхньою частиною Дністра
та його притоками – р. Мшанець та р. Лінинка розташовані села Терло,
Волошиново, Росохи, Соснівка, Великосілля, Лаврів, Мшанець, Бабина,
Головецько, Грозьова та Ріп‘яна.
Флора і рослинність парку здавна привертала увагу флористів і геоботаніків. Згідно ботанічних
досліджень у верхній частині басейну Дністра зростає 1770 видів судинних рослин, з яких 120 видів є
рідкісними і занесені до Червоної Книги України. Це свідчать про флористичне багатство парку і
підвищує його біогеографічне значення.
Територія РЛП є багатою і в фауністичному плані. У результаті легкої доступності природних
ландшафтів РЛП видовий склад фауни і, насамперед, хребетних тварин зазнав істотних змін. До
Червоної книги України (Тваринний світ, 2009) занесено 48 видів безхребетних та 39 видів хребетних
тварин, які зустрічаються у верхів‘ї басейну Дністра. Серед червонокнижних видів тут зустрічається
7 видів риб, 4 види земноводних, один вид плазунів, 11 видів птахів, 16 видів ссавців [4]. Це все
свідчить про вагоме значення РЛП для збереження генофонду тваринного світу.
Переважаючим типом рослинності на території парку є букові та ялицево-букові ліси і післялісові
луки. У лісах значну площу займають вторинні смерекові деревостани, які є біологічно
нестабільними. На території РЛП змінена природна вікова структура деревостанів. У держлісфонді
молодняки займають 13,3 %, середньовікові – 75,7 %, пристигаючі – 9,6 %. Така вікова структура є
наслідком нераціонального ведення лісового господарства у минулому столітті, та потребує
оптимізації.
РЛП „Надсянський‖ є складовою частиною першого у світі тристороннього біосферного резервату
―Східні Карпати‖. Він створений в 1997 р. на території сільських рад Турківського району. До нього
також увійшли землі лісового фонду ДП „Боринське ЛГ‖ (Боринське та Яблуньське лісництва). Парк
розташований у межах району Стрийсько-Сянської верховини Вододільно-Верховинської області
Українських Карпат в інтервалі висот від 640 до 951 м н.р.м. Ландшафт парку формують три гірських
хребти, які перетинають територію з північного заходу на південний схід: Червоний Верх (найвища
вершина – г. Мархітина, 826 м н.р.м.), Сянський (г. Щолб, 874 м н.р.м.), Бучок (г. Бучок, 915 м
н.р.м.). Між хребтами Червоний Верх і Сянський знаходяться острівні гори – Кам‘янець (762 м н.р.м.)
і Лосівка (819 м н.р.м.). Ці хребти знаходяться на відстані 6-10 км від Головного вододільного хребта
Східних Бескидів. У долині р. Сян практично відсутні людські поселення, тоді як долина Дністра
щільно заселена, характеризується багатством культурної спадщини та збереженими формами
традиційного землекористування. Тут розташовані села Боберка, Шандровець, Верхня і Нижня
Яблунька, Верхній і Нижній Турів.
За даними ботаніків флора парку нараховує понад 700 видів судинних рослин, серед них 10% – це
рідкісні і зникаючі види, 30 з яких знаходяться у Червоній Книзі України [4]. Чисельні оселища та
окремі види рослин і тварин парку наведені у Додатках до Оселищної і Пташиної Директив ЄС, що
регламентують їх охорону в Європейському Союзі. Це свідчить про вагоме біогеографічне значення
парку.
Істотний антропогенний вплив на територію парку призвів до зниження показників фауністичного
різноманіття. Серед земноводних та плазунів, на території парку трапляються гадюка звичайна, вуж
водяний, мідянка, живородяща ящірка, полоз ескулаповий та саламандра плямиста (останні два види
знаходиться у Червоній Книзі України). У водах гірських рік та потоків водяться форель струмкова,
щипівка гірська, гольян та харіус. Орнітофауна парку налічує 60 видів птахів, серед яких
зустрічаються рідкісні види, зокрема, підорлик малий, пугач та лелека чорний. Із ссавців на території
парку відмічено оленя благородного, козулю, дику свиню, білку звичайну, тхора темного, лисицю.
Дуже рідко трапляються видра річкова, борсук, куниця лісова, рись, вовк, ведмідь бурий та кіт
лісовий [4]. РЛП має вагоме значення для збереження генофонду тваринного світу у Карпатах.
Рослинний покрив на території парку сформований лісами за участі бука, ялиці та смереки,
луками та сільськогосподарськими угіддями (сіножаті, пасовища та рілля). У лісах значні площі
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займають вторинні смерекові деревостани, які потребують реконструкції. Найбільш цінні комплекси
букових, ялицево-букових та смереково- ялицево-букових лісів збереглися в Боринському та
Яблуньському лісництвах парку, де в урочищах Бучок, Ліски та Сянське запропоновано створити 2
букових та 2 ялицево-букових резервати [5].
На території обох парків збереглася значна кількість пам‘яток матеріальної культури, переважно
греко-католицьких храмів і дзвіниць. На території Надсянського парку – церкви у селах Верхня
Яблунька (1788 р.), Нижня Яблунька (1820 р.), Верхній Турів (1890 р.), Боберка (1913 та 1914 рр.),
Нижній Турів (1914 р.), Дністрик Дубовий (1920 р.), де до цього часу зберігаються унікальні ікони
Риботицької школи та літургійні книги зі старих, вже неіснуючих, дерев‘яних бойківських церков,
споруджених у XVI-XVIII ст., як на території сучасних, так і вже неіснуючих сіл.
На території РЛП „Верхньодністровські Бескиди‖ збереглися унікальні дерев‘яні бойківські
церкви у с. Терло (1847 р.), Виців (1931 р.), Мшанець (1922 р), Головецько (1890 р.), Дністрик
Головецький (1929 р.). Це свідчить про вагоме значення РЛП для збереження етнокультурної
спадщини
У селах, що знаходяться на території обох парків, збереглася традиційна дерев‘яна бойківська
забудова – однорядні двори (―довга‖ хата), які об‘єднують комплекс житлового будинку та стайні.
Одна з таких садиб із с. Шандровець, побудована в 1909 р., за ініціативою митрополита Андрея
Шептицького, у 30-х роках минулого століття була перевезена до Музею народної архітектури й
побуту у Львові [1]. Цікаві відомості про житлову забудову з околиць с. Мшанець знаходимо у
працях відомого етнографа-краєзнавця М. Зубрицького [3].
Сільськогосподарські землі в обох парках займають до 40% території. Внаслідок земельної
реформи, яка розпочалася в Україні у 1990 р., вони були передані працівникам колишніх колгоспів.
Майже 80% селян мають земельні наділи не більше 5 га. Для обробітку ріллі – вирощування зернових
культур, картоплі та овочів, й досі використовуються традиційні землеробські знаряддя. Мешканці
Бескидів ще й сьогодні займаються землеробством із збереженням давньої терасної
природоохоронної форми обробітку ґрунту, двопільної та багатопільної систем землеробства з
використанням традиційних знарядь праці, до яких відносяться плуги, борони, мотики, одноручні
коси, дерев‘яні вили та ціпи. З огляду на це обидва РЛП мають вагоме значення для збереження форм
традиційного землеробства бойків.
Тваринництво є традиційним заняттям більшості гірського населення Львівщини. Тут з давніх
часів вирощували велику рогату худобу, свиней, коней та овець, яких випасали на громадських
пасовищах (толоках). Після ліквідації колгоспів, мешканці поступово повертаються до традиційних
форм землеробства, скотарства і бджільництва. Розведення великої рогатої худоби займає провідне
місце у сільськогосподарському виробництві цієї території. Негативним фактором, який обмежує
виробничу активність населення, є деградація гірських пасовищ. Допоміжними видами
господарських занять місцевих мешканців є збирання плодів лісу, ягід, лікарських трав,
бджільництво (у Боберці, Верхній і Нижній Яблуньці, Сянках), рибальство (Шандровець, Нижня
Яблунька, Нижній і Верхній Турів). Те саме стосується і відродження домашніх промислів та
ремесел, зокрема, вишивання, ткацтва полотна, ковальства.
Загальна чисельність населення у 13 селах РЛП „Верхньодністровські Бескид‖ становить близько
5 400 осіб, а у восьми селах РЛП „Надсянський‖ – коло 9 400 чоловік. Незважаючи на складні
соціально-економічні умови проживання та високий індекс смертності приріст населення на території
обох парків залишається позитивним. У віковій структурі населення негативним явищем є зменшення
відсотка працездатного населення і зростання часток дітей та осіб пенсійного віку, які сумарно
становлять коло 60%. Внаслідок зростання показників безробіття та низького рівня життя мешканців,
має місце масова еміграція працездатного населення до країн Західної Європи. Розвиток народних
промислів, збільшення числа туристів зможе у майбутньому зменшити еміграцію з бойківських сіл.
У межах РЛП „Надсянський‖ протягом 1939-1946 рр. зазнали виселення мешканці, семи сіл –
Журавин, Дидьова, Локіть, Дзвиняч Горішній, Тернава Нижня і Вижня, Соколики. Понад сім тисяч
мешканців, що були розкидані тогочасним радянським та польським режимами по різні боки
сучасного українсько-польського кордону, заслуговують на те, аби згадати про їхні малі
батьківщини. Через те регіональні ландшафтні парки Бескидів мають вагоме значення для
збереження історичної спадщини.
Висновки. Формування бойківського етносу відбувалося у тісному зв‘язку з ландшафтними
умовами, в котрих бойки зуміли зберегти свою незабутню етнокультурну ідентичність. Тому на
території Бескидів збереглося чимало об‘єктів етнокультурної та історичної спадщини. Цю спадщину
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необхідно зберегти для прийдешніх поколінь. На сьогодні найбільш реальні можливості для
збереження такої спадщини залишаються майже виключно в межах територій ПЗФ. Серед усіх
категорій ПЗФ найкращі можливості щодо збереження спадщини мають НПП і РЛП.
У Бескидах під режимом охорони в ПЗФ перебуває понад 27 тис. га у межах РЛП „Надсянський‖
та „Верхньодністровські Бескиди‖. Вони мають вагоме не лише біогеографічне, ландшафтне,
генетичне але й етнокультурне та історичне значення. Виходячи з функцій РЛП одним із його завдань
повинно бути сприяння збереженню етнокультурної спадщини окремих етнічних спільнот. Таким же
важливим завданням є збереження історичних цінностей етносу.
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SIGNIFICANCES REGIONAL LANDSCAPE PARK OF BESKIDY SAFETY OF BOYKO’S
ETNOCULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE
Р. TELISH.
The role of the regional landscape parks in preserving ethnic and cultural and historical heritage. The role of RLP
„Verhnodnistrovski Beskydy‖ and „Nadsianskiy‖ in preserving the Boiky’s heritage.
Keywords: regional landscape parks, ethnocultural and historical heritage, Boyky.
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Національний природний парк ―Голосіївський‖

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НПП “ГОЛОСІЇВСЬКИЙ” В
ЗИМОВИЙ ПЕРІОД
Еколого-освітня діяльність національного природного парку ―Голосіївський‖ сприяє формуванню етичних
стосунків людини з природою, розвитку екологічної свідомості та культури всіх верств населення. Розглянуто
можливі просвітницькі акції, якіпроводяться в НПП ―Голосіївський‖ в зимовий період.
Ключові слова: НПП―Голосіївський‖, еколого-освітня діяльність, просвітницькі акції, зимовий період

Національний природний парк (НПП) ―Голосіївський‖ – це єдиний в Україні національний парк,
що розташований в межах великого міста. Особлива цінність цієї території полягає в унікальному
поєднанні природних комплексів та історико-культурних об‘єктів. Національний природний парк є
багатофункціональною природоохоронною установою, котрий покликаний комплексно вирішувати
проблеми збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, цінних природних та історикокультурних комплексів і об'єктів, формування у людей екологічного світогляду, створення умов для
спілкування людини з природою.
Необхідність гармонійного співіснування суспільства і природи є очевидною вимогою часу, на
чому наголошують ряд міжнародних угод. Одним із втілень цих прагнень є створення об‘єктів
природно-заповідного фонду, які мають забезпечити необхідний баланс у системі співіснування
суспільства та природи. На сьогодні є надзвичайно важливою така функція природоохоронних
об‘єктів як екологічна освіта та виховання. Екологічна освіта, як складова природоохоронної
пропаганди покликана формувати екологічну культуру та свідомість суспільства без яких видається
мало можливим впровадження засад сталого розвитку.
Від наших сьогоднішніх рішень і дій залежить наше майбутнє. На сьогоднішній день багацько
людей погоджуються, що подальше крокування темпами і напрямками розвитку суспільства без
врахування наслідків впливу суспільної діяльності неминуче призведе до посилення криз, однією з
яких є екологічна. Серйозною проблемою тут постає хибність орієнтації на споживацькі пріоритети,

314

які так чи інакше посідають провідне місце у суспільній діяльності. Ми й досі думаємо категоріями
―післянас хоч потоп‖. Але світ змінюється. Світова культура, що дістанеться нашим дітям буде
значно відрізнятися від теперішньої. Якщо світ змінюється, то і нам теж пора.
Саме тому безперервність еколого-освітньої діяльності в зимовий період забезпечується
інформаційними кампаніями та акціями. Важливим компонентом є проведення екологічних занять
саме в школах, що дозволить підтримувати із закладами освіти безпосередній зв'язок і надасть
можливостей до залучення їх в майбутньому.
В зимовий період типовими екоосвітніми акціями є інформування щодо споживання природних
ресурсів та дбайливе ставлення до тварин та птахів (наприклад, ―Не рубай ялинку‖ - щодо більш
еколого-усвідомленого святкування новорічних свят, ―Закохайся в планету‖ - нагадування щодо
відношення до природи та планети на святкування Дня св.Валентина, ―Збережи первоцвіти‖ дбайливе ставлення до первоцвітів, «Нагодуй пташенятко» - допомога птахам взимку), природничі
школи(наприклад, ―Зимова казка‖ - екскурсія в ліс, що включає показ слідів місцевих тварин),
електронні розсилки, робота із ЗМІ.
Розглянемо ряд можливих просвітницьких акцій, що проводяться в НПП ―Голосіївський‖ в
зимовий період.
Акція ―День врятованого дерева‖ - це комплекс заходів, основною метою яких є привернення
уваги студентства, школярів та громадськості до проблеми нераціонального використання паперових
ресурсів, а також здійснення практичних заходів щодо вирішення даної проблеми. Задачі акції в
ігровій та розважальній молодіжній формі організувати процес здачі макулатури в навчальних
закладах; привернути увагу до проблем не ефективного використання паперу; створення позитивного
іміджу парку та налагодження співпраці з закладами освіти.
Парк проводив благодійну акцію ―Нагодуй пташенятко‖ з метою збереження життя птахів, для
яких в сувору зиму важко знайти достатньо поживи, що сховав великий покрив снігу. Співробітники
парку виступили по радіо та телебаченню, провели уроки в школах і закликали облаштувати
годівнички для птахів. Було отримано фотографії дітей, які роздають корм пташкам, а також їхні
малюнки або віршики, присвячені турботі про пташок. Усе це розміщене на сайтах організаторів та
організацій-партнерів заходу.
Щоб взяти участь у акції потрібно до 15 березня надіслати в НПП фотографії дітей, які роздають
корм пташкам, а також їхні малюнки або віршики, присвячені турботі про пташок. Участь у акції
―Нагодуй пташенятко‖ в 2012 взяло понад 100 учасників, гуртків та навчальних закладів з міста
Києва, Київської обл., (Макарівський район село Ніжиловичі), Донецької області (Красноармійського
району, м. Костянтинівка), Запорізької обл. (Черніговського р-ну). Вік учасників різний, від
дошкільнят та школярів до дорослих виконавців.
На участь акції ―Нагодуй пташенятко‖ було виготовлено 50 плакатів з інформацією про акцію та
розміщено їх в навчальних закладах міста Києва.
Інформацію про благодійну акцію ―Нагодуй пташенятко‖ було розміщено понад 40 Інтернетресурсах та друкованих виданнях, в соціальних мережах (Facebook, ВКонтакте, Twitter), знято відео
ролик з учнями 4-А класу Спеціалізованої школа №269 м. Київ каналом М1 та випущено в ранковій
програмі ―Gutenmorgen‖ 27 лютого 2012 року, випущено три радіоефіри по Українському радіо
(передача ―Світ навколо нас‖ 11 лютого 2012 року), радіо ―Ера‖ (6 лютого 2012р., прямий ефір –
―Регіональний представник‖), радіо Київ (дублювання на радіо Промінь). 11 лютого запис та вихід
ролику «Нагодуй пташенятко» на Молодому радіо (11 лютого – 30 березня тричі на день).
Фотографії, малюнки, вірші та розповіді про пташок, що прийшли на адресу Національного
природного парку «Голосіївський», все це розміщене на офіційному сайті та в соціальних мережах.
Учасники акції та люди, які допомогли в організації акції отримали грамоти, подяки та інші
заохочувальні призи.
Таким цікавим прикладом є проведення фестивалю-конкурсу ―Птах-Поет‖. Здібність птахів до
польоту, їх спів від віку надихали людей. Політ натхнення і пісні властиві людям. Метафорично
кажучи, Птахи – це Поети, а Поети – це Птахи. Творчо обдаровані діти так само, як зникаючі види
птахів, потребують захисту суспільства: без тих і без інших життя нашої цивілізації буде неможливе.
Фестиваль-конкурс покликаний підкреслити крихкість і уразливість маленьких Поетів і Художників,
що також потребують опіки і захисту дорослих.
Організаторами Фестивалю виступили: Російська община ―Вітчизна‖ м. Керчі; Кримська асоціація
письменників; Національний еколого-натуралістичній центр учнівської молоді Міністерства освіти і
науки України; Національний природний парк ―Голосіївський‖Мінприроди України; Молодіжна
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творча співдружність ―Крила‖. Конкурс проводився по різних номінаціях: - розповіді, казки, пісні,
вірші, легенди,малюнки, фото, пов‖язані з птахами,про взаємини Людини і Птаха у минулому,
сьогоденні і майбутньому; про природу, рослини, тварини.
Всього на конкурс було надіслано майже півтори тисячі робіт від тисячі учасників – дітей від
восьми до вісімнадцяти років, що свідчить про величезну зацікавленість до цього заходу школярів та
педагогів України. Культурно-екологічне виховання ґрунтується на ідеї спільності природи і людини,
того, розуміння того, що люди – частина всілякого живого світу планети, як і птахи. За допомогою
цього заходу організатори прагнули привернути увагу молоді і в цілому громадськості до гострої
проблеми збереження зникаючих видів птахів Одне із завдань - виявлення і підтримка талановитої
молоді, дітей і підлітків: прозаїків, поетів, авторів пісень і художників.
Акція «Первоцвіти» направлена на збереження рідкісних видів рослин парку. Науковці з сумом
визнають, що саме первоцвіти найбільше потерпають від людини, їх значно більше зривають
порівняно з літніми травами, бо скучили протягом зими за живим і зеленим, за яскравими кольорами.
Первоцвіти, які зростають на території НПП ―Голосіївський‖ вже під охороною людини. Але люди не
повинні битися один з одним за цінну природну спадщину, краще, коли зусилля щодо захисту життя
рослин стануть нашими спільними! Тому співробітники парку проводили заняття, тренінги в школах,
розповідали про перші весняні квіти, читали лекції, демонстрували фільми. Діти малювали, писали
вірші,робили паперові квіти.
Ключовим завданням є формування сучасних уявлень про роль природно-заповідних територій у
збереженні біо- та ландшафтного різноманіття як основи стабільності біосфери, а також усвідомлення
їх місця і ролі в системі сталого соціально-економічного розвитку регіонів. З метою залучення
обдарованої учнівської молоді до наукової роботи, підготовки майбутньої наукової зміни, ранньої
професійної орієнтації заплановано розробити перелік рекомендованих тем та методику проведення
науково-дослідницьких робіт для обдарованої учнівської молоді, організувати стажування, лекторії,
юнацькі секції, індивідуальні форми роботи із учнівською молоддю на базі НПП.
Одним із пріоритетів для подальшого розвитку просвітницької роботи Парку є організація
екологічних таборів для школярів та польових практик для студентів вищих навчальних закладів.
Така діяльність допомагає закріпити теоретичні знання, набути вмінь та навичок при роботі з
об‘єктами живої та неживої природи, поєднувати навчання з відпочинком. Учасники мають
можливість ознайомитися в природних умовах з рослинним світом, фауною, геологічними та
географічними особливостями, історико-архітектурними, археологічними, культовими спорудами
місцевості.
Працівники парку були залучені до проведення заходів у літньому таборі Національного екологонатуралістичного центру і таборі мікрорайону Теремки-1, що функціонував на базі школи №269.
Також було організовано професійно-орієнтовну практику для студентів другого курсу кафедри
фізичної географії та геоекології географічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка протягом якої
студенти ознайомились з різноманіттям природно-територіальних комплексів, цінними природними
об‘єктами, історичною спадщиною місцевості Парку, вивчили основні завдання установ природно
заповідного фонду України на прикладі НПП ―Голосіївський‖.
Співробітниками парку було проведено ряд практичних занять по методиці створення екологопізнавальних маршрутів та екскурсійних програм, розробки та проведення екологічних ігор в
урочищах Теремки та Голосіївський ліс. Вперше на території Парку спільно із студентамипрактикантами була проведена робота по оцінці естетичності ландшафтів на галявинах урочища
Теремки. Метою подібного практичного завдання є виявлення чинників, що впливають на
сприймання людиною ландшафту, самого механізму цього сприйняття, а також в одержанні оцінок
привабливості та естетичності того чи іншого ландшафту.
Отже, еколого-освітня діяльність національного природного парку «Голосіївський» є одним із
вагомих чинників розвитку природоохоронного та екологічного руху, сприяє формуванню етичних
стосунків людини з природою, розвитку екологічної свідомості та культури всіх верств населення,
виховання розуміння сучасних екологічних і природоохоронних проблем та у кінцевому результаті
сприяє сталому розвитку міста.
ORGANIZATION ECOLOGO-EDUCATIONAL ACTIVITIES IN NPP "HOLOSIYVSKY" IN THE
WINTER PERIOD
A.S.HRYTBA, I.P.USTYMENKO,O.T. KRYZSHANOVSKA, O.V.VOKHOVA
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Ecological and educational activities of the national natural park, ‖Holosiyivsky ― promotes formation of the
ethical relations of man with nature, the development of environmental consciousness and culture of all strata of the
population. Considered possible action, educational in the NNP ― Holosiyivsky ‖ in the winter period.
Key words: NNP ‖Holosiyivsky―, ecological and educational activities, educational action, winter period
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ПРИРОДОЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ КАРПАТ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН,
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті аналізується вплив екологічної свідомості на використання природи в минулому і в наш час,
пропонується створити систему громадського контролю за використанням та збереженням природних
ресурсів.
Карпати, природоекологічна свідомість, природа.

Розглядаючи дану проблему, доцільно пригадати, що таке свідомість взагалі та суть і місце в ній
такої її категорії, як природоекологічна свідомість зокрема. Науковці доводять, що свідомість – це
спроможність людини відтворити реальну дійсність у мисленні, яке сформувалось на основі й у
процесі суспільної практики [1, 104]. Свідомість виступає в індивідуальній (особистісній) і суспільній
(масовій) формах та має два рівні: теоретичний, що базується на відповідних наукових теоріях та
одержує в них своє обґрунтування, і буденний, що ґрунтується на досвіді, традиціях і звичаях
попередніх поколінь, також практиці життєдіяльності суспільства взагалі та особи зокрема. Водночас
свідомість як універсальний суспільний феномен має також свої аспекти (компоненти), які зумовлені
багатогранністю суспільних процесів і природних явищ, їх взаємозв'язків. Серед них важливе місце
належить її природоекологічному аспекту (компоненту), який виступає під відповідним поняттям
«природоекологічна свідомість». Основну суть цієї категорії зумовлює поняття «екологія», що в
перекладі з грецької мови означає «еко» – оселя, середовище, місцеперебування і «логія» – наука про
зв'язок організмів із середовищем. Отже, природоекологічна свідомість – це оволодіння й реальне
відтворення в мисленні суті явищ, які відбуваються у сферах природи, їх властивостей, взаємозв'язків
і взаємовпливів, усвідомлення та уміння людини (групи людей, суспільства і т. д.) визначити своє
місце і роль у цих процесах та забезпечити сталий розвиток, привести у певну відповідність до них
свою життєдіяльність. Тому природоекологічна свідомість є важливою передумовою забезпечення
сталого розвитку в процесі природокористування взагалі та збереження навколишнього середовища
зокрема.
Природоекологічна свідомість, як і взагалі свідомість, виступає в індивідуальній та масовій формах, а
також має теоретичний та буденний рівень, сягаючи своїми коренями (початками) сивої давнини,
пройшовши складний шлях становлення. Адже поряд з усвідомленням людиною необхідності
забезпечення себе для підтримання життєдіяльності їжею, захистком від холоду, спеки, стихійних
лих, інших чинників, невід'ємною частиною свідомості є елементи природоекологічної свідомості,
які проявляються у збереженні чистоти навколишнього середовища. Вже на етапі свого розвитку і
становлення людина усвідомлювала єдність з природою й намагалась зберігати свою
природовідповідність. І ця єдність протягом всього етапу розвитку людства не втрачала своєї
актуальності. Вказуючи на взаємодію і взаємозалежність людини і природи, відомий вченийукраїнознавець, академік П. Кононенко пише: «Приємно усвідомлювати, що мірою всіх речей є
Людина, але необхідно усвідомлювати й те, що Вчителем Людини є Природа» [1]. Людина завжди з
великою пошаною ставилась до природи, її явищ, до навколишнього середовища. Земля, Небо,
Сонце, Місяць, Зорі, птахи, звірі, дерева, рослини, ріки, озера та явища природи наділялись ореолом
святості, божественною магічною силою. Їм присвячували різноманітні обряди, свята, ритуали, інші
види вшанувань, їм приносили жертви, накладали чимало заборон, суворих покарань за знищення,
пошкодження природи. Відомий природодослідник В.Сніжко пише: «Людина, яка марно зрубала
дерево, буде поза суспільством. Так було і на Україні в усі давні часи» [2]. Це ставлення до природи в
Україні взагалі та в Карпатах і на Гуцульщині зокрема передавалось від покоління до покоління,
відкладалось у свідомості людей, одержувало своє продовження і втілення в їх практичних діях у
процесі природокористування, зумовлювало бережливе ставлення до навколишнього середовища. Як
доводять сучасні дослідники, існував цілий комплекс природоохоронних правил, звичаїв, повір'їв,
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зокрема: не бити по землі ніякими предметами, не втикати в землю лопату чи інший інвентар, не
клясти землю, рослини, тварини, інші предмети природи, не ламати гілку куща, дерева, не залишати
на столі немитий посуд після їжі, бо не будуть водитися гроші, не руйнувати пташине гніздо, бо грім
впаде на хату, не рвати квіти, бо випаде волосся тощо [3]. Ці віковічні традиції, звичаї, переконання
міцно залягали і з часом укріплювались у свідомості людей, визначали їх світогляд щодо
природокористування, насамперед, на буденному, практичному, але разом з тим і на теоретичному,
науково-правовому рівнях.
Так, наприклад, у ст.73 «Руської правди» зазначалося: «Якщо хтось зрубає дуб з відміткою або
лежачий, той платить 12 гривень штрафу...» [4, 41]. Згідно з правовими нормами «Руської правди», за
крадіжку яструба чи сокола належав штраф 3 гривні; голуба чи куропатки – 9 кун; гуски, лебедя чи
журавля – 30 кун. За убій чужого коня або іншої тварини – 12 гривень і т. д. В Ярославовому законі
«Про церковні суди і земельні справи» передбачалось: «Якщо хтось спалить ліс чужий або зрубає
дерево чуже, сугубо хай осуджений буде й рука його помічена буде» [4, 76, 141].
В цей період також зародилась ідея створення заповідних місць. За Володимира Мономаха, в кінці
XI ст., були взяті під охорону урочища «Звіринець» та «Соколиний Ріг» [4, 77]. Заповідними стали
бортничі угіддя і навіть окремі дерева. Все це, звичайно, позитивно впливало на формування
природоекологічної свідомості та вироблення на цій основі відповідної компетентності людей, рівень
якої на той час був достатньо високим. Це, в свою чергу, регулювало взаємовідносини між людьми у
сфері природи та водночас впливало на ставлення людей до природи і, насамперед, до такої важливої
її галузі, як тваринний світ. Відомий природодослідник В.Борейко зазначає, «що населення Київської
Русі любило і добре розбиралось в тваринному світі» [4, 76]. І, звичайно, в результаті цього, як
продовжує далі вчений, «тваринний світ Київської Русі був значно багатший, ніж зараз» [4, 78].
Однак з утратою державної незалежності 1240 р. на східних землях Руси-України й 1340 р. на
західних – корінним чином змінилося ставлення до збереження довкілля. Адже колонізатори на
загарбаних територіях, хто б вони не були і звідки б не прийшли, до всього – чи до людей, чи до
природи – ставились як загарбники і намагалися по-хижацькому використовувати все, що їм
дісталося. Якщо навіть дехто і вживав якісь заходи щодо збереження природного довкілля та видавав
відповідні циркуляри (Статут князівства Литовського 1557 р., яким заборонялось використовувати на
будівництво чи інші потреби «стояче дерево», а можна було тільки «лежаче» [4, 142], указ польського
короля Владислава Ягайла 1432 р. про охорону цінних порід тису і взагалі лісів у місцях, бідних на
рослинність [4, 149] тощо), то робив це, насамперед, користуючись своїми інтересами, а не
інтересами населення, яке знаходилось під їх колоніальним гнітом.
Стосовно природокористування, збереження довкілля в Україні, то на певному етапі рятувала
ситуацію Козаччина. Богдан Хмельницький, наприклад, заборонив «робити шкоду» у лісах
Максаківського монастиря [4, 145], а гетьман Іван Скоропадський 1721 р. зупинив нищення
Еллінської пущі Троїце-Іллінського монастиря, що під Черніговом, Кирило Розумовський забороняв
рубку лісу «для потреб ґуралень». Данило Апостол направив універсал гадяцькому полковнику про
припинення рубок лісу неподалік Гадяча [4, 146], Павло Полуботок в універсалі 1722 р. закликав усіх
ретельно охороняти свої угіддя тощо [4, 79].
Проте із знищенням Гетьманщини та ліквідацією козацтва на Україні докорінно погіршилась
ситуація щодо природокористування, збереження довкілля і тваринного світу. Навіть з‘явилися
легенди, як пише етнограф Я.Новицький, де говориться про збідніння тваринного світу після
виселення козаків із Запорізької Січі [4, 79]. Особливо загрозливі процеси відбувалися на
східноукраїнських землях, що довготривалий час перебували під колоніальним гнітом царської Росії,
а пізніше – СРСР, під який згодом потрапили і західні землі. Варварське ставлення до землі, природи,
довкілля упродовж багатовікової історії царської Росії, а також війни наклали свій відбиток у
свідомості людей. Ще більшої руйнації не лише в соціально-економічній і духовній сферах, а й у
сфері природокористування, екології, довкілля, природоекологічної свідомості наніс Україні
більшовицько-радянський режим. Націоналізація промислової та інших виробничих галузей,
насильницька колективізація на селі, так звана культурна революція, масові репресії, штучно
організований голодомор, нищення інтелектуальної частини населення та інші злочинні акції
остаточно відчужили людину (суспільство) від землі, природних багатств, інших матеріальних і
культурно-духовних цінностей, зробивши їх «нічийними». Це, безперечно, не могло не призвести до
ще більших руйнацій у сфері природокористування.
Як зазначає вчений, філософ, природодослідник В. Крисаченко, «поширення принципів
тоталітаризму адміністративно-командної системи і на живу природу, наруга над нею була такою ж
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безмірною, як і насилля над суспільством» [5, 45]. І далі він пише: «І в теорії, і в практиці йому
повинен бути пред‘явлений рахунок не тільки за наругу над людьми, а й за знищення природи»,
оскільки, як це саме стверджує інший природодослідник В.Борейко, тут «насилля по відношенню до
природи і насилля по відношенню до людей йшли рука в руку» [5, 45].
На службу цих збочень і перекосів були поставлені не лише різноманітні жорстокі адміністративні
засоби більшовицько-радянського тоталітаризму, але все це одержувало також «обґрунтування» і
«стимулювання» в т. зв. радянській науці. Цьому підпорядковувалась освіта, пропагандистська
система, що охоплювала, по суті, всі структури суспільства і насаджувала збочення у свідомість усіх
його груп, верств і прошарків.
Тому, коли сьогодні йдеться про формування природоекологічної свідомості у якнайширших мас,
про впровадження сучасних наукових надбань у практику природокористування, захисту довкілля, то
не варто забувати про недобру спадщину, яку передав незалежній Україні та її народу тоталітарний
режим, що дає свої відчутно негативні прояви у наш час. Це проблема як загальноукраїнського, так і
регіонального значення. Розкриття її повинно займати більш чільне місце в наукових працях, на
конференціях, у засобах масової інформації, що сприятиме подоланню старих стереотипів у мисленні
та практичним діям у сфері природокористування.
Не менш актуальними ці проблеми є і для нашого Карпатського регіону. Колоніальні режими
Австро-Угорщини та інших держав дещо більш помірковано ставились до природокористування, ніж
Росія на східних землях України, проте природоекологічна свідомість, методи природокористування
та збереження довкілля залишаються тут гостропроблемними. Це тісно пов'язано з недалекою
минувшиною та сучасним станом цього краю.
Суцільне вирубування лісів у передвоєнні та особливо післявоєнні роки з грубими порушеннями
наукових основ ведення лісового господарства та технологій лісорозробок, непроведення очищення
та засадження частини лісосічних площ, що призводило до гниття на місці зрубаної, але не вивезеної
деревини; масові депортації горян і направлення сюди для «зміцнення радянської влади» в основному
інтелектуально, морально деградованих та низькокваліфікованих спеціалістів, особливо в галузі
адміністративної, лісопереробної, сільськогосподарської та ін. сфер; насильницька колективізація,
непосильні плани держпоставок; перетворення частини сінокосів у пасовиська, масове вирубування
чагарників на полонинах з метою розширення площ пасовиськ та інші акції «соціалістичних
перетворень» призвели до чималих руйнацій природних ресурсів, матеріальної й духовної культури,
зокрема до нищення старого укладу життя і господарювання в гірських складних ландшафтних,
природокліматичних умовах та насадження тут неефективної державної і так званої колгоспнокооперативної системи господарювання.
Усі ці збочення і перекоси позначались на свідомості людей, їх ставленні до навколишнього
природного середовища. І це не випадковий збіг обставин, а задумана на перспективу програма,
оскільки насадження і утвердження більшовицького тоталітарного режиму, руйнація свідомості,
історичної пам'яті не можуть бути віддільними від деформацій та руйнацій сфери природи.
Згадуваний вище природодослідник В.Сніжко пише: «Коли нищиться природа, а ставлення до неї
визначається лише тезою «не чекати милості...», змінюється і світосприймання, деформується
національна психо-історична пам'ять» [6, 179], а молодь, «вихована на такому «краєвиді» і серед
такого «пейзажу», ніколи не зможе відчути національної гідності, бо в неї відсутня психічна
ідентичність зі своїм народом, своєю державою, своїми теренами» [6, 180]. Для виховання «нової
людини», члена «нової спільності – радянського народу», що практично означає – людини-манкурта,
особи, відчуженої від своєї землі, нації, історичної пам'яті, традицій свого роду тощо, більшовицькорадянським режимом було використано всі наявні в його арсеналах засоби, форми і методи.
В результаті Карпатський край за півстолітній період зазнав колосальних руйнацій, зокрема у
сфері природокористування, у свідомості природокористувачів. Адже тут, по суті, три покоління
зазнавали утисків, обмежень, нищення, що залишило глибокі сліди.
З постанням незалежності в Україні питанням розробки наукових основ природокористування,
формування природоекологічної свідомості, ведення лісового господарства, лісорозробок,
запобігання природостихійних катастроф в умовах Карпат та впровадження їх у практику
приділяється чимала увага Карпатським біосферним заповідником (директор Ф.Гамор), Українським
науково-дослідним інститутом гірського лісівництва ім. П. Пастернака (директор В.Парпан),
Українським лісотехнічним національним університетом (ректор Ю.Туниця), Карпатським
національним природним парком (директор А.Яворський) та ін.
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З проблем природокористування, збереження довкілля проводиться робота в педагогічних і
медичних вузах Івано-Франківська, Ужгорода, Чернівців, у багатьох школах та інших навчальновиховних закладах Карпатського регіону. Чималу роботу в цьому аспекті проводять Косівське
відділення НТШ, громадська екологічна організація «Едельвейс» (керівник М.Близнюк), відділення
―Філія Гуцульщина» НДІУВІ (завідувач П.Шкрібляк), Косівський відділ проблем землекористування
УААН (завідувач Г.Гуцуляк) та ін. В даному регіоні помітно складається відповідна система заходів з
природоекологічних проблем: проводяться наукові конференції, «круглі столи», семінари, екологічні
акції, організований випуск спеціальних збірників, задіяні в ЗМІ тощо. Добру послугу в питаннях
формування природоекологічної свідомості як важливого чинника збереження довкілля надає журнал
Карпатського біосферного заповідника «Зелені Карпати». Статті з проблем природоекологічної
освіти і виховання в умовах Карпатського краю друкуються також у «Гуцульському календарі» та в
журналі «Гуцульщина», що видаються Всеукраїнським товариством «Гуцульщина» та відділенням
―Філія Гуцульщина» НДІУВІ МОНМС України, в журналі «Гражда» Львівського товариства
«Гуцульщина», в регіональній і місцевій пресі.
Протягом останніх років у багатьох навчально-виховних закладах Верховинського, а також деяких
інших районів Гуцульщини, згідно з розробленою відділенням ―Філія Гуцульщина» рекомендацією
(автор І.Зеленчук), яка була апробована в Криворівнянській ЗОШ І–ІІІ ст. ім. М. Грушевського і
схвалена Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної овіти,
впроваджується підготовка і захист випускних творчих робіт (матур) з найрізноманітніших тем. Як
засвідчують результати, в непоодиноких випадках учні виявляють бажання опрацьовувати теми з
природоекологічної галузі (наприклад: суспільство і природа; дослідження водних джерел села та
способи їх упорядкування; виявлення, вивчення та опис пам'яток природи, лікарських рослин тощо).
Але
вони
повинні
мати
продовження
та
розвиток.
У Карпатському регіоні в природоекологічній сфері лишаються проблеми, які розв'язуються надто
повільно. Серед них ключові – збереження довкілля, особливо в умовах гір; формування
природоекологічної свідомості горян, без високого рівня якої про збереження довкілля і приведення у
відповідність до наукових вимог природокористування не може бути й мови. За розкиданості
поселень та незаселеності значної гірської території діюча система природоохоронних служб, органів
місцевого самоврядування, громадських організацій, господарників не може належним чином
забезпечити ефективний контроль та управління у сферах природокористування, екології довкілля та
ін. Тому неабияку роль відіграє свідомість горян і як природокористувачів, і як природоохоронців.
Іншого виходу тут не бачиться. Проте долання старих стереотипів відбувається повільно.
Як засвідчують наукові дослідження, преса, спостереження на місцях, береги рік, річок, потоків,
озер часто захаращені сміттям, тирсою, іншими відходами. Розміщені поблизу гноєзбірники, стайні,
гаражі, пилорами, інші господарські об'єкти також забруднюють довкілля. Залишається чимало
нерозв'язаних проблем у веденні лісового господарства та лісокористуванні, де допускаються грубі
порушення щодо вирощування й збереження лісових запасів. За офіційними даними, щороку в
Карпатах фіксується 4–5 тис. випадків самовільних рубок лісу обсягом 7–8 тис. куб. метрів деревини
[7], у передноворічні та передріздвяні дні масово вирубуються найкращі молоді насадження ялиць і
смерек [8].
Чималу шкоду завдає довкіллю і так званий «дикий» туризм. Його учасники масово викорінюють
дикоростучі карпатські лікарські рослини, засмічують найбільш затишні для відпочинку місця тощо.
Все це є результатом низького рівня природоекологічної свідомості значної частини, як горян, так і
приїжджих туристів, і безсистемності в організації проведення екскурсій, їх неузгодженості і часто
взаємосуперечності чинників як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. До об'єктивних слід
віднести, насамперед, гірську місцевість, умови якої для долання старих стереотипів і формування
нових вимагають порівняно більших за обсягом і часом затрат і зусиль, ніж у низинних, степових чи
міських умовах України, тим більше, коли це стосується сфер свідомості, культури
природокористування та ін. Це свідчить про необхідність у гірських умовах Карпат застосування
особливого підходу щодо здійснення адміністративної реформи, спроби якої, на щастя, двічі
провалились в безодню через антинаукову сутність її проектів. В ще гіршому варіанті, як нещодавно
повідомила преса, щойно підготовлений проект закону адмінтериторіальної реформи. Ним нові
реформатори ―ущедрились збагатити‖ ново реформовані сільські ради аж до 9 тис. населення. Це,
звичайно,не може не призвести до подальшої глобальної руйнації українського села, тим більше, сіл в
гірській місцевості. Тому до здійснення адмінреформи взагалі та в умовах Карпат зокрема, повинні
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бути не байдужими і в подальший час наукові кола регіону, органи місцевого самоврядування,
громадськість.
Така ситуація викликає занепокоєння у науковців і свідомих, реально думаючих горян. Правда в
останній час дещо покращується обстановка в результаті створення Національних природних парків
―Верховинський‖ на території Верховинського та ―Черемошський‖ на території Путильського
районів.
Однак, на цьому не слід зупинятися. Тут необхідна координація дій всіх природо – охоронних
відомств. З цією метою, насамперед необхідно створити їх Асоціацію, яка забезпечувала б співпрацю
з науковими та навчально-виховними закладами, громадськими організаціями. В ЗНЗ, які знаходяться
в заповідних зонах, слід впровадити поглиблене вивчення предметів природо-екологічного циклу,
створення шкільних лісівництв та забезпечення відповідного рівня їх роботи. Адже ж відсутність
системи, яка охоплювала б наукові дослідження природи, розкриття тенденцій і явищ, що
відбуваються в її сферах, забезпечувала б природо екологічну освіту і виховання, здійснювала б
контроль за станом дотримання наукових вимог і законів щодо природокористування та збереження
довкілля, спричинює проблеми в природо екологічних сферах та природокористуванні. Створення
такої системи (Асоціацій) забезпечить формування природо екологічної свідомості, активізує
діяльність наукових й державних установ, а також природо-екологічних і санітарно-освітніх служб,
громадських організацій, релігійних громад.
Процес реалізації цих непростих завдань, - як доводять науковці ННДІУВІ МОНМС України, повинен бути системним і багатогранним [ 9, 78].
Лише таким шляхом можливо буде забезпечити успішне розв‘язання проблем взаємодії людини з
Природою, поставити на наукову основу природокористування і, таким чином, забезпечити сталий
розвиток і зберегти природні ресурси для наступних поколінь.
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ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS AS IMPORTANT FACTOR OF NATURAL ENVIRONMENT
PROTECTION IN THE CONDITIONS OF THE CARPATHIAN MOUNTAINS: HISTORY, CURRENT
STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS
P. V. SHKRIBLYAK
The influence of the ecological consciousness on use of natural resources in the past and nowadays is analyzed in
the article. Author offered creation of system of public control for use and protection of natural resources.
Key words: the Carpathians, ecological consciousness, nature.
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Рівненський природний заповідник

ПОВЕДІНКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКРЕАНТІВ НА БЕРЕЗІ
ЗАПОВІДНОГО ОЗЕРА БІЛЕ У РІВНЕНСЬКОМУ ПРИРОДНОМУ ЗАПОВІДНИКУ
На основі часово-просторові циклів діяльності відпочиваючи в реабілітаційно-оздоровчому комплексі ―Біле
Озеро‖ та неорганізованих рекреантів в рекреаційній зоні прибережної смуги заповідного озера Біле показано,

321

що неорганізованість побуту неорганізованих рекреантів призводить до значних екологічних збитків в
компонентах прибережних лісових насаджень.
Ключові слова: природний заповідник, рекреація, організовані рекреанти, неорганізовані рекреанти,
поведінкові характеристики рекреантів, модель часово-просторових циклів.

В прибережній смузі унікального заповідного озера Біле, що відноситься до Рівненського
природного заповідника, було законодавчо вилучено територію 50 м по суші (22 га) та 50 м по
акваторії озера (22 га) для влаштування рекреаційної зони. Це створює передумови для покращення
соціальних умов відпочиваючих, але породжує проблеми екологічної збалансованості на прилеглій
території заповідника [2,3,5-7]. Вагоме значення у пізнанні впливу рекреаційних факторів на
компоненти лісу прибережної смуги озера Біле належить поведінковим особливостям рекреантів [4].
Саме пізнанням особливостей поведінкових характеристик і присвячена робота.
Дослідження поведінкових характеристик рекреантів в прибережній смузі озера Біле проводилось
на основі соціологічних досліджень [1,4].
Озеро Біле — озеро карстового походження у Володимирецькому районі Рівненської обл., у
басейні річки Стир, притоки р. Прип‘яті. Довжина 1,5 км, ширина 0,54 км, площа 0,81 км2, пересічна
глибина 4 м. Озеро з підвищеним вмістом гліцерину у воді, має надзвичайні цілющі властивості.
Прибережна територія характеризується різноманітністю рослинного покриву. Переважає болотна
рослинність та заболочені ліси, невеликі площі займає прибережно-водна та водна рослинність,
суходільні ліси розташовуються на сухих грядах. Основними ознаками визначення рекреаційних
якостей ландшафту є контрастність клімату, рельєфу, структура лісового покриву, наявність водних
об'єктів, ягідних і грибних угідь, естетичні якості, транспортна приступність. За цими ознаками на
більшій частині прибережної смуги домінують ландшафти середніх рекреаційних якостей. Для
потреб організованих рекреантів на березі озера дирекцією Рівненської АЕС влаштовано
реабілітаційно-оздоровчий комплекс ―Біле Озеро‖ ємністю до 700 чол., яка в пік відвідування зростає
до 1000 чол. Окрім того, тут влаштовано ще 3 невеликі відомчі бази відпочинку.
Озеро Біле та його прибережна смуга у жителів Рівненщини і прилеглих території сформувалась у
природний феномен, який слід щороку відвідати. Найвища рекреаційна активність спостерігається в
період сезону купання. Основним поставником рекреантів для реабілітаційно-оздоровчого комплексу
―Біле Озеро‖ та рекреаційної зони є м. Кузнецовськ - місто-супутник Рівненської АЕС, населенням
біля 40 тис. чол. Місто засноване у 1973 р. і споруджується одночасно з Рівненською АЕС. Кожен
третій житель міста віком біля 30 років, володіє високою рекреаційною мобільністю.
Часово-просторовий цикл діяльності відпочивальника в реабілітаційно-оздоровчому комплексі
―Біле Озеро‖ визначає практичну цінність рекреаційної зони від простору - часу, що відділяє її від
споживача - суб‘єкта рекреації, орієнтує до належної уваги рекреаційного потенціалу прибережної
території. Особову „прив‘язку‖ моделі часово-просторової діяльності людини виражаємо у вигляді
часово-просторового циклу. Її періодичність відбувається в добових, тижневих, місячних та річних
балансах часу. Соціологи баланс часу будують в табличній формі з натуральними і відносними
показниками. Для нас більш цінним є добова модель лімбічної форми, градуйовані в годинах і їх
частках. Лімбічна модель прив‘язує цикл діяльності до звичних часових секторів - ночі, ранки, денні
години, вечори. Відлучання з реабілітаційного центру мають конкретну прив‘язку до цих секторів, а
мета відлучень, разом з відстанню до неї, виражається на зовнішньому просторовому лімбі,
градуйованому в кілометрах або їх частках. На Рис. наведено модель часово-просторового циклу
діяльності працюючої людини в період відпочинку в реабілітаційно-оздоровчому комплексі. На
графіку у відносних долях доби зображено періоди перебування в межах житла, з виділенням
складових добового бюджету часу на фізіологічні потреби, період перебування в реабілітаційнооздоровчому комплексі, рекреаційна цінність, просторові відстані, можливість рекреації тощо.
Складання моделей часово-просторових циклів діяльності рекреантів реабілітаційного центру
різних вікових категорій допоможе визначити амплітуди їх пересувань у просторі в залежності від
циклічних обмежень і балансу часу. Для середовища реабілітаційно-оздоровчого комплексу ―Біле
Озеро‖ така модель має першочергове значення при складанні програми збільшення його
рекреаційного потенціалу, рівня організації, визначення реальної цінності об'єкту та оцінці
ймовірного негативного впливу на прибережні ландшафти заповідного озера Біле.
Дослідження показали, що прибережна зона є найбільш відвідуваною туристами і населенням.
Береги озера також відвідує значна кількість неорганізованих рекреантів, кількість яких сягає у
вихідні дні до 1500 чол. Зокрема о 19 год. 26.07.2003 р. на березі озера зафіксовано 238 наметів з
туристами, які добирались до озера суспільним транспортом, 218 легкових автомобілів з наметами та
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263 автомобілі без наметів [3]. В процесі рекреації відпочивальники використовують ліс в
прибережній смузі для встановлення автомобілів, будиночків на колесах, наметів з заготівлею
лісових матеріалів на підстилку, стійок та лавок; тимчасового проживання, прогулянок, приготування
їжі та обігріву з розпалюванням вогнищ і заготівлею дров; спілкування, ігор, купання в озері,
риболовлі, збору грибів, ягід, квітів тощо. Прес від неорганізованих туристів переважає допустимі
рекреаційні навантаження на ліси прибережної смуги більше ніж у 32 рази. Насадження в більшості
знаходяться на IV-V стадії дигресії [3]. Для облаштування їх побуту на 2-3 доби на березі озера
необхідне місце для влаштування наметів, вогнища, необхідні дрова тощо. Утримати таку кількість
людей в межах рекреаційної зони проблематично. Окрім того, слід врахувати специфічність
перебування неорганізованих рекреантів в рекреаційній зоні з проживанням в наметах. Модель
часово-просторових циклів діяльності рекреантів в цих умовах набагато простіша. в цих умовах
відсутнє положення - перебування в будинку. Їх діяльність відбувається ззовні житлового
приміщення. Окрім того, тут важко визначити початок і кінець активної рекреаційної діяльності. І як
результат, під вплив рекреаційного пресу потрапляють і прилеглі до рекреаційної зони масиви
заповідного Білоозерського лісництва.
Окрім того, на берегах озера Біле в кінці липня щорічно влаштовуються молодіжні фестивалі.
Головною акцією фестивалю є театралізований концерт, де презентуються номінації фестивалю "Біле
озеро": фолк, рок, поп, рок-н-рол, авторська пісня, хореографія та пісня молодих виконавців на
екологічну тематику. За повідомленням організаторів на берегах озера Біле збирається до 14 тис.
рекреантів.
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Таке освоєння непідготовлених до рекреаційного пресу природних ресурсів прибережної смуги
озера характеризується стихійністю і одночасним втягуванням в рекреаційну діяльність всього
прибережного комплексу. Це створює передумови і тенденції для покращення соціальних умов
відпочиваючих, але породжує проблеми екологічної збалансованості на територіях рекреаційної зони
і заповідного лісництва [3,6]. В результаті рекреаційного впливу на лісовий біогеоценоз зазнають
змін всі компоненти лісової екосистеми, які викликають якісне погіршення стану лісу, знижується
захисна функція прибережних і заповідних лісів та втрачається їх екологічна цінність. Цей вплив
носить деструктивний характер і проявляється в спрощенні структури лісових екосистем,
передчасному старінню та відмиранню заповідних та унікальних для Західного Полісся екосистем.
Для зниження негативного впливу рекреаційного пресу на лісові масиви Білоозерського масиву
Рівненським природним заповідником проводяться заходи по охороні лісових насаджень.
Організація комфортного середовища для рекреанта передбачає складання програм забезпечення
неперервності та невичерпності рекреаційного природокористування, де визначальне значення має
концептуальна оцінка потенціалу і цінності рекреаційного об‘єкту, його організації та розробка
моделей діяльності потенційних рекреантів.
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BEHAVIOR CHARACTERISTICS OF RECREANTS ON BILE LAKE BANKS
(RIVNE NATURAL RESERVATION)
I.SHUKEL, V. BACHUK, R. SHUKEL
Basing on time-space recreation cycles of rehabilitation centre "Bile ozero" and misorganized recreants on lake's
foreland, research shows, that misorganized recreation causes great ecological losses in foreland forest components.
Keywords: natural reservation, recreation, organized recreants, misorganized recreants, recreants behavior
characteristics, space-time cycle model
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СЕКЦІЯ №4
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ УСТАНОВ ПЗФ
УДК 502 (477.64)
Н.М.БАРАБОХА
Приазовський національний природний парк

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
НА ТЕРИТОРІЇ ПРИАЗОВСЬКОГО НПП
Наводяться результати наукової діяльності та еколого-освітньої роботи наукового відділу Приазовського
національного природного парку на початковому етапі його існування. Визначені пріоритетні напрями
наукових досліджень Приазовського НППП на найближчі роки. Виявлені основні проблеми організації наукових
досліджень.
Ключові слова: Приазовський природний парк, науково-дослідна діяльність, еколого-освітня діяльність,
Літопис природи, пріоритетні напрями наукових досліджень, проблеми організації наукових досліджень.

Організація науково-дослідної діяльності Приазовського національного природного парку
проводиться згідно чинного законодавства, а саме – Положення про наукову діяльність заповідників
та національних природних парків України (Наказ Мінекоресурсів №103 від 09.08.2000).
Основною науковою темою, яку виконує науковий відділ ПНПП на постійній основі, є
формування багатотомного видання «Літопис природи», де узагальнюються результати наукових
досліджень про природно-географічні умови та антропогенний вплив на природно-заповідну
територію. Крім Літопису, можуть розроблятися спеціальні теми, пов'язані з вивченням наукових
основ охорони, відтворення і використання біорізноманітності, а також особливо цінних природних
комплексів та об'єктів, наприклад дослідження археологічної та культурної спадщини.
Другим напрямом організації науково-дослідницької діяльності є проведення роботи з учнівської
та студентською молоддю туристсько-краєзнавчого спрямування.
В зв‘язку з обмеженим фінансуванням діяльності Приазовського національного природного парку
(ПНПП) на початковому етапі, в тому числі і науково-дослідної роботи, науковий відділ парку, який
існує з вересня 2010 р., зосередив свою увагу на оглядовому знайомстві з територією парку, пошуку
літературних, картографічних, статистичних матеріалів про природні процеси та природні комплекси,
фауну і флору, історико-культурні об‘єкти на території парку, а також організацію екоосвітньої та
популяризаторській діяльності серед дітей і молоді.
Розпочато роботу по збору і систематизації матеріалів попередньої інвентаризації для підготовки І
тому «Літопису природи ПНПП. 2011 р.». Особлива увага приділялася формуванню списків рослин і
тварин території парку охоронних категорій, наприклад, виявлено таку кількість видів, занесених до
Червоної книги України: судинних рослин - 34 види (усього 1060 видів), тварин (хребетні) –85 видів
(усього 389 видів).
Незважаючи на малочисельність і короткий термін існування наукового відділу, проводилися
обліки певних видів тварин та описи рослин, здійснювалися виїзди в усі 5 природоохоронних
відділень ПНПП (особливо, вздовж узбережжя Молочного і Утлюцького лиманів Азовського моря),
де фіксувалися представники флори і фауни та природні процеси, характерні для досліджуваної
території, стан і зміни в природі.
Результати наукових досліджень представлені в публікаціях: 2010 р. - 8, 2011 р. – 28. Наукові
співробітники рийняли участь у наукових конференціях і семінарах: 2010 р. – 8 (Мелітополь, Київ,
Донецьк). 2011 р. - 14 (Мелітополь, Донецьк, Бердянськ, Сімферополь, Севастополь, Херсон,
Асканія-Нова. Львів).
Вийшла з друку перша наукова робота про територію ПНПП, яка була написана за участю
співробітника парку С.О. Ярового: Коломійчук В.П., Яровий С.О. Конспект флори судинних рослин
Приазовського національного природного парку. Київ: Альтерпрес, 2011. – 296 с.
Приазовський національний природний парк характеризується наявністю унікальних приморських
екосистем, що обумовило пропозицію Міністерства екології та природних ресурсів України для
адміністрації ПНПП підготувати матеріали стосовно Приазовського національного природного парку
як потенційного об‘єкту Смарагдової мережі України в Запорізькій області.
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Науковим відділом підготовлено і проведено відповідно доручень Мінекології заходи, спрямовані
на збереження та відновлення рукокрилих, збереження ВБУ міжнародного значення та присвячені
Міжнародному року мігруючих птахів та ін.
Відсутність фінансування ускладнює формування наукових фондів, особливо бібліотечних, хоча
активно поповнюється фото і відеотека з використанням власної відеотехніки, електронна бібліотека.
Створено сайт парку, де колектив наукового відділу виставляє інформацію про наукову і екоосвітню
діяльність та інші напрями функціонування ПНПП.
Науковим відділом щомісячно проводяться навчально-методичні семінари для інспекторів відділу
державної охорони, використання та відтворення природних екосистем з доповідями про особливості
біології типових (фонових) представників фауни ПНПП, види флори і фауни ПНПП охоронних
категорій, методи спостереження за природними процесами.
Екологоосвітня та пропагандистська діяльність наукових співробітників парку регулюється
укладеними договорами про співпрацю з вищими і середніми навчальними закладами міст
Мелітополя і Бердянська, Якимівського і Мелітопольського районів і була направлена на організацію
різних за формою проведення екологічних заходів як відповідно дат екологічного календаря
(наприклад, «2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь», «Першоцвіти», «День
біорізноманіття», «День мігруючих птахів», «День клімату», «Європейський день парків» та інш.),
участь у масових міських акціях (наприклад, «День довкілля», «Міжнародний день толерантності»,
«Відкрий своє серце безпритульній тварині» та ін.). В літній період проведено еколого-виховні
заходи в дитячих оздоровчих таборах на азовському узбережжі.
Таким чином, можна вважати, що розпочаті наукові дослідження в цілому визначають основні
напрями майбутньої науково-дослідної діяльності парку, які обумовлені ландшафтним та біологічним
різноманіття, наявністю унікальних природних екосистем парку - водно-болотних угідь
міжнародного і національного значення.
Пріоритетними напрямками наукових досліджень можна вважати наступні:
1.Вивчення та збереження біорізноманіття, в першу чергу, орніто- та іхтіофауни.
2.Розробка методик моніторингу екологічних змін та прогнозування еволюції території при дії
антропогенних факторів: вивчення впливу антропогенних факторів на гніздову чисельність та стан
водоплавних птахів в дельті р.Молочної, пошук шляхів підвищення, розробка та впровадження
ефективних заходів для забезпечення кормової бази та нерестовищ для цінних промислових видів риб
Молочного лиману.
3.Розробка інтегральних оцінок біологічних ресурсів з метою відновлення та невиснажливого
використання біоресурсного потенціалу території: вивчення впливу рекреаційного використання
території на збереження біорізноманіття, впровадження біотехнічних заходів з метою підвищення
рибогосподарського значення Молочного лиману, визначення ролі Молочного лиману в збереженні
та підтримці біорізноманіття ключових та ресурсних видів тварин
4.Наукові дослідженн, спрямовані на розвиток та функціонування НПП: вивчення потенціалу
НПП для розвитку туризму, розробка туристичних маршрутів.
Більш глобальною є наукова проблема, пов‘язана з формуванням екомережі АзовоЧорноморського екологічного коридору (до його складу входить і ПНПП) та збереженням цілісності
географічних популяцій рослин і тварин в різних ландшафтних елементах.
Для виконання наукових задач необхідно створити систему моніторингу у вигляді мережа пунктів
постійного спостереження (стаціонарів), що вимагає фінансових коштів, створення матеріальнотехнічної бази для наукових досліджень та розробки і затвердження Проекту організації
Приазовського національного природного парку та Проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у постійне користування Приазовського національного природного парку, закріплення їх
межовими знаками та отримання державного акту на право постійного користування земельними
ділянками (планується в 2012 р.)
PROBLEMS OF THE SCIENTIFIC RESEARCHES ORGANIZATION ON THE TERRITORY OF
PRYAZOVSKY NATIONAL NATURE PARK
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Results of the scintific reseaches and ecological-educational work of science department on the initial stage of its
existence are given.
Priority branches of the scientific researches in Pryazovsky national natural park for the next few years are defined. The
main problems of the scientific researches organization are revealed.
Keywords: Pryazovsky natural park, scientific reseaches,ecological-educational activity, Annals of nature, priority
directions of scientific researches, problems of the scientific researches organization.
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ЗРОБИМО ГУЦУЛЬШИНУ ЧИСТОЮ! ВІД МІЖНАРОДНОГО РУХУ ДО МІСЦЕВИХ
ДІЙ!
Косівщина - перлина гуцульського краю, споконвіку вабила до себе людей неповторною красою природи,
багатою культурою та історичною спадщиною, розмаїттям мистецьких виробів і самобутністю горян.
Проте, непоодинокими є приклади забруднення довкілля твердими побутовими відходами, зростає кількість
стихійних сміттєзвалищ. Зокрема не впорядковано місця збору та утилізації сміття (твердих побутових
відходів), що призводить до небажаних естетичного вигляду та санітарного стану населених пунктів.
Ініціатива «Зробимо Україну чистою!» об’єднує людей, які хочуть звільнити парки та вулиці від сміття,
закликаючи проводити активні місцеві екологічні дії в територіальних громадах.
Ключові слова: Забруднення довкілля, тверді побутові відходи, всесвітнє прибирання, місцеві екологічні дії.

Цього року Україна долучиться до спільного Всесвітнього прибирання, участь у якому візьмуть 82
країни світу. Метою руху є залучення людей по всьому світу, для організації акції з прибирання у
своїх містах і країнах у тісній співпраці з іншими членами місцевих громад, у тому числі з
представниками влади, медіа та комерційного сектору, а також підвищення поінформованості щодо
екологічних питань. На це власне і спрямовані зусилля представників різних організацій та установ
Косівщини [1].
Ініціатива «Зробимо Україну чистою!» об‘єднує людей, які хочуть звільнити парки та вулиці від
сміття. Це частина всесвітнього руху «Let's do it world!», що виник 2008 року в Естонії.
Активісти руху «Let's Do It!» [2] з понад 40 країн зібралися на конференції "Let's Do It! World
Cleanup 2012", що відбувалась у Талліні. Головною метою цієї конференції була підготовка до
спільного Всесвітнього прибирання. Лідери з 46 країн поділися на конференції своїми ідеями та
досвідом з організації прибирань на рівні міст та / або країни, формуючи таким чином загальну базу
знань, яка стане в нагоді всім учасникам низки заходів з прибирання країн.
Учасники з Лівану, наприклад, представили свій проект судна, яке будуть використовувати для
очищення моря від пластикових відходів.
Головною проблемою, на думку учасників конференції, є небажання людей визнати саме
існування проблеми: "У Непалі громадяни не розуміють проблеми відходів. Більшість непальців,
просто не знають, як їх правильно утилізувати чи як зменшити їх кількість", - пояснив Прабін
Паудель, делегат з Непалу.
Також багато учасників наголошували на важливості впровадження шкільного курсу з вивчення
"зеленого" виховання для дітей ще в початкових класах. Було обговорено необхідність реформування
податкової системи для підтримки розвитку екологічних ініціатив.
Рух Let‘s Do It!, який в рамках Всесвітнього прибирання 2012 (World Cleanup 2012) об‘єднує в
цьому році понад 80 країн, активізує глобальну мережу громадських лідерів, учених і експертів з
метою пошуку найбільш ефективних і сталих (sustainable) рішень у сфері поводження з відходами, а
також у сфері виробництва та дизайну продукції – рішень, придатних до застосування спільнотами
людей і компаніями по всьому світу.
«Хоч пропускна здатність і результативність сміттєспалювальних заводів продовжують
збільшуватися, вони все ж не можуть задовольнити зростаючу потребу в утилізації відходів»,–
стверджується в Аналізі утилізації і переробки відходів (The Waste and Recycling Assessment),
проведеному під керівництвом Олександра Ісценко , координатора Дослідницького проекту з
контролю і утилізації відходів у Копенгагенському університеті. «В результаті, максимум 11% всіх
відходів підлягають переробці, в той час як решта закінчує існування на спеціальних полігонах або
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несанкціонованих сміттєвих звалищах, і забруднює таким чином повітря, грунт, флору і фауну,
створюючи загрозу нашому здоров‘ю», – йдеться у звіті [3].
Діючи за принципом вияву ініціативи «знизу», громадський рух Let‘s Do It! (LDI) активізує і
об‘єднує місцевих громадських лідерів з метою організації протягом цього року низки масштабних
акцій з прибирання в більш ніж 80 країнах. І зараз рух приступив до створення набору системних
рішень для викорінення неефективної системи поводження з відходами світових масштабах.
«Прибирання сміття та підвищення обізнаності у місцевих спільнотах є першим і важливим
кроком, але цього недостатньо», – говорить один із засновників руху Райнер Нильвак (Rainer Nõlvak).
На його думку, зусилля, що вживаються нині в світі для утилізації відходів є неефективними і надто
відстають від реальних потреб: «ООН до цих пір була платформою для того, щоб займатися
проблемою відходів на глобальному рівні. За двадцять років, після всіх розмов на тему клімату, у
світовому масштабі ми виділяємо в атмосферу на 38% більше CO2 у порівнянні з 1992 роком. Що ж
стосується мільярдів тонн відходів, вироблених нами щороку, то тут будь-яка надійна статистика
просто відсутня. Незважаючи на всі зусилля, ми загрузли в безладі. Здається, що урядам багатьох
країн не під силу контролювати і суттєво покращувати ситуацію» [3].
Лідери руху шукають і обговорюють різні підходи, які привели б у всьому світі до глобального
поштовху «знизу вгору», об‘єднавши освіту, підвищення обізнаності, більш ефективні і сталі
(sustainable) моделі з утилізації відходів для спільнот і менш шкідливу для довкілля продукцію та її
дизайн. «Нам необхідно розібратись в тому, як саме ми можемо перебудувати нашу політичну
систему, щоб підтримати сталі рішення шляхом перетворення їх у сталі і в економічному плані», –
говорить Нильвак. Він вважає, що багато варіантів вирішення проблеми вже існують: «Єдиний спосіб
дійсно рухати справи і покращувати ситуацію, – в тому, щоб залучати людей і проектувати потрібні
рішення безпосередньо з громадами і приватним бізнесом» [3].
Один із прикладів – ініціатива під назвою Let‘s Do It! Delhi, яка активно діє у столиці Індії.
Громадські активісти у співпраці з владою міста створили нову розробку з подолання проблеми
корупції в системі управління відходами Нью-Делі, безпосередньо залучаючи мешканців і спільноти
людей таким чином, щоб вони могли повідомляти про засмічені території через соціальні медіа.
Аніта Баргава (Anita Bhargava), активістка проекту, говорить: «Так зване зелене зростання може
набрати силу як завдяки глобальній підтримці, так і за участі окремих людей і компаній Індії, що
роблять свої великі і малі вклади в спільну справу».
Цього року Let‘s Do It! (LDI) запрошує людей по всьому світу організувати акції з прибирання у
своїх містах і країнах у тісній співпраці з іншими членами місцевих громад, у тому числі з
представниками влади, медіа та комерційного сектору. Наразі, на заклик вже відгукнулись громадські
лідери з понад 80 держав.
Підготовка до Всесвітнього прибирання 2012 в кожному місті і кожній країні починається з
розвідки або картографування, тобто з нанесення несанкціонованих сміттєзвалищ на єдину
«Глобальну
карту
відходів»
за
допомогою
спеціально
розробленого
веб-додатку
(http://www.letsdoitworld.org/mapthewaste). Після цього почнеться масштабна кампанія, що запрошує
велику кількість активних людей країни або міста очистити територію від сміття за один конкретний
день.
До 1 березня 2012 року проводитиметься нанесення засмічених зон на карту України, а 16 квітня
2011 року по всій Україні ініціатори національної кампанії «Зробимо Україну чистою!» планували
зібрати понад 50 тисяч волонтерів для прибирання зелених зон від сміття.
Мета кампанії – змінити ставлення українських громадян до життєвого простору та прищепити в
суспільній свідомості потребу не смітити й дбати про довкілля. Ініціатори мають на меті об‘єднати
поодинокі заходи, які проводять різноманітні компанії та організації в Україні, в один потужний рух
національного масштабу.
Юрій Пивоваренко, координатор «Let‘s do it Ukraine», зазначив: «Зробимо Україну чистою!» є
ініціативою групи людей, котрі працюють з екологічною тематикою та мають доступ до міжнародної
практики. Наше завдання не просто прибрати міста на один день. Я більш ніж упевнений, що людина,
котра вчора вийшла на прибирання, не кине сміття на вулиці сьогодні. Ми хочемо змінити свідомість
людей, а значить зробити українців кращими» [4].
Історія вже налічує 15 аналогічних проектів, що пройшли у 8 країнах світу в 2010 році. Рекорд
побила Словенія, котра при населенні в 2 млн чоловік зуміла вивести на прибирання 250 тисяч
людей.
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Джованні Моцареллі (Giovanni Mozzarelli), координатор програми Волонтери ООН: «Небайдуже
ставлення громадян та спільні дії можуть давати фантастичні результати у покращенні життя. Я щиро
вірю, що «Зробимо Україну чистою!» буде тим масштабним проектом, що покладе початок спільним
діям громадян України на благо своєї країни та спільного добробуту» [4].
Олександр Горлов, генеральний директор креативної агенції «TABASCO», член правління
«Всеукраїнської Рекламної Коаліції»: «Моя особиста мотивація – сміття в парку біля мого будинку.
Як житель Києва, я хочу жити серед чистоти, і мене не влаштовує стан речей, котрий зараз є. Як
людина бізнесу я розумію, що соціально відповідальний бізнес має долучитись до цієї справи.
«Зробимо Київ чистим!» зібрав багато компаній, котрі не тільки дали матеріали для проекту, але й
вийшли на прибирання колективами. Це показник свідомості та готовності бізнесу, а також великого
суспільного значення даного проекту» [5].
В Україні вже проводились проекти з такою задумкою, але меншого масштабу. 5 червня та 25
вересня 2010 року пройшов проект «Зробимо Київ чистим!». 5 червня зібралось близько 500
волонтерів, котрі прибрали 18 парків столиці, зібравши 371 кг пластикових пляшок, 2280 кг скла та
495 мішків з іншим сміттям. 25 вересня майже 700 волонтерів прибрали 20 парків, зібравши 1552
мішки зі сміттям загальним об‘ємом 139,3 м3. Зокрема 323 мішки пластику і 424 мішки зі склом.
Наші міста завалені сміттям. Не загадкові шкідники, а ми самі, наші сусіди чи друзі перетворили
парки й озера, вулиці й дитячі майданчики на смітники. Придивися, скільки людей бездумно кидає
під ноги недопалок чи обгортку, пляшку чи гумку. Українці наче забули себе справжніх — дбайливих
господарів.
«Так роблять усі», «тут і до мене було брудно», «хтось це прибере» — слабкі виправдання.
Глибоко в душі кожен розуміє: свинство на вулицях — безглузде дикунство.
Кожна нормальна людина хоче ходити чистими вулицями, бачити в парках зелену траву, а не бите
скло і брудний папір.
Щоб це бажання стало реальністю, потрібно зробити лише три речі:
• не смітити;
• гуртом прибрати свій шматочок країни, збільшуючи простір чистоти;
• долучати до цих простих дій інших людей.
Кожен, хто хоч раз добровільно прибирав парк, вже ніколи не кине навіть недопалок повз урну.
Більшість друзів такої людини теж перестануть смітити в її присутності. Так поступово — від
людини до людини — країна стає чистішою.
Найважливіший день для того, щоб країна стала чистішою — субота, 28 квітня 2012 року, о 11.00
тисячі людей у багатьох містах і містечках приберуть від сміття парки та сквери.
Приєднуйся! Твоя участь важлива! Допомогти може кожен:
● Реєструйся для за лінком http://letsdoit.org.ua/node/add/join Обравши місце прибирання, ти зможеш
28 квітня отримати інвентар і зробити країну чистішою.
● Запроси друзів, колег, знайомих зробити те саме.
● Поширюй інформацію про акцію в соціальних мережах, засобах інформації, серед сусідів і колег.
Долучившись до підготовки акції:
● ви можете об‘єднати десяток людей і взяти разом з ними нове місце для прибирання;
● можете стати координатором прибирання в місті чи парку
● можете долучитися до всеукраїнської команди: потрібні активні й відповідальні люди, готові
щотижня виділяти хоча б кілька годин часу.
Організації та установи:
● громадські організації, компанії, установи можуть стати партнерами акції й долучитися до її
реалізації по всій країні або в окремому місті чи парку.
Засоби масової інформації:
● мас-медіа можуть допомоги українцям дізнатися про те, як зробити свою країну чистою організатори відриті до співпраці з інформаційними партнерами і вдячні за поширення інформації
кожному журналісту.
Запрошуємо до участі в проекті «Місцеві екологічні дії в територіальних громадах Косівщини»
[1]. Впровадження проекту забезпечить покращення благоустрою населених пунктів, поліпшить
якість комунальних послуг, підвищить інвестиційну привабливість регіону, створить нові робочі
місця та залучить малий і середній бізнес до процесу розширення надання послуг населенню, що
сприятиме зменшенню наслідків соціально-економічної кризи на Косівщині.
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Актуальність запропонованого проекту полягає в необхідності конструктивних та збалансованих
дій на вирішення екологічних проблем у місцевих громадах, а також ефективного залучення
представників громадськості до подолання негативних процесів породжених світовою соціальноекономічною кризою на місцевому рівні. Це стосується забруднення довкілля безпосередньо на
Косівщині, ліквідації наявних стихійних сміттєзвалищ, необхідності налагодження системи
організованого збору та вивезення сміття, а також запровадження інноваційних механізмів його
утилізації (переробки) в місті Косові та навколишніх селах.
Сучасні актуальні проблеми взаємостосунків суспільства і природи висувають невідкладні
завдання і одне з них - виховання молодого покоління, здатного гармонійно співіснувати з природою,
раціонально використовувати і відтворювати її багатства, психологічно готового оберігати природу,
запроваджувати волонтерський рух щодо охорони довкілля.
Проект реалізується регіональною благодійною організацією «Центр громадських ініціатив» у
лютому-серпні 2012 року в рамках конкурсу ―За життя у чистому довкіллі!‖ Антикризової
гуманітарної програми Міжнародного фонду ―Відродження‖. Партнери в реалізації проекту:
Косівська міська рада, Старокутська та інші сільські ради Косівського району, громадська екологічна
організація «Едельвейс», відділ освіти Косівської райдержадміністрації, комунальне підприємство
―Косівміськводосервіс―.
Спільними зусиллями Національного природного парку «Гуцульщина», органів місцевого
самоврядування, громадських організацій і установ нашого району ми повинні зробити Косівщину
чистою і привабливою, унікальною перлиною України!
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LET US HUTSULSHYNU CLEAN!
FROM THE INTERNATIONAL MOVEMENT OF LOCAL ACTION!
BLYZNIUK M.M.
Annotation: Kosiv - Pearl of Hutsul land from time immemorial attracted to his people a unique natural beauty, rich
culture and historical heritage, diversity and originality of artistic products mountaineers. However, many cases of
pollution of solid waste, a growing number of natural landfill. Particular place is not organized collection and disposal
of garbage (solid waste), which leads to undesirable aesthetic appearance and health of communities. The initiative
"Make Ukraine clean!" Connects people who want to free up parks and streets of debris, calling to conduct active local
environmental action in local communities.
Keywords: pollution, solid waste, universal cleaning, local environmental action .
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ УКРАЇНСЬКИХ
КАРПАТ: СУЧАСНИЙ СТАН, МЕТОДИ І МЕТОДОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
Проаналізовано сучасний стан функціонального зонування національних природних парків Українських
Карпат. Розроблено методи і методологію функціонального зонування національних парків на екологоландшафтній основі. Головним об’єктом природоохоронної оцінки при функціональному зонуванні виступають
природно-територіальні комплекси, а найдрібнішою управлінсько-оперативною одиницею – лісогосподарські
виділи. Запропоновані методи і методологію функціонального зонування апробовано у національного парку
―Гуцульщина‖.
Ключові слова: національний природний парк, функціональне зонування, Українські Карпати .

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку заповідної справи в незалежній Україні свідчить
про значний поступ у питаннях утвердження поліфункціональної парадигми в охороні природи
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(созології), яка змінила монофункціональну у 70-их рр. ХХ ст., а також на акцентуванні уваги на
збереженні біологічного і ландшафтного різноманіття та формуванні національної екологічної
мережі [4, 12, 13]. Серед головних ознак цього етапу є зростання у структурі природно-заповідного
фонду (ПЗФ) частки поліфункціональних заповідних об’єктів – біосферних заповідників (БЗ),
національних природних (НПП) і регіональних ландшафтних парків (РЛП), які поєднують у своїх
межах ділянки з абсолютно і регульовано заповідним режимом та території з рекреаційним і
традиційним невиснажливим природокористуванням. Поряд з природоохоронною однією з ведучих
функцій НПП є соціальна (рекреаційна). Станом на 1.01.2011 р. в Україні налічується 47 НПП
загальною площею 1215824,3 га, що складає відповідно 35,2% від площі ПЗФ держави, у 1990 р. в
УРСР було тільки три НПП (123,4 тис.га), на які припадало 6,5 % площі ПЗФ республіки. Сьогодні
через недостатнє бюджетне фінансування критичним залишається стан матеріально-технічного
забезпечення не тільки наукових досліджень, а й служб державної охорони і адміністративногосподарських відділів багатьох НПП, особливо створених у 2008-2010 рр., частина яких існує тільки
―на папері‖.
Функціональне зонування території БЗ, НПП і РЛП, є ключовим проектним рішенням при
розробці Проектів організації їхніх територій та природоохороного, наукового, рекреаційного,
еколого-освітнього й адміністративно-господарського менеджменту. У зв‘язку з цим вкрай важливою
є розробка на еколого-ландшафтній основі методичних рекомендації щодо функціонального
зонування території БЗ, НПП і РЛП.
Мета роботи – аналіз сучасного стану функціонального зонування території НПП Українських
Карпат та розробка методів і методології її реалізації на еколого-ландшафтній основі.
Аналіз попередніх досліджень і публікацій.
Функціональне зонування НПП– це поділ їхньої території на певні ділянки (зони), що мають різні
режими охорони та використання природних ресурсів, який здійснено з метою ефективної реалізації
основних завдань НПП: 1) збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і
об‘єктів; 2) створення умов для організованого туризму, відпочинку й інших видів рекреаційної
діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів та
об‘єктів; 3) проведення наукових досліджень природних комплексів та їхніх змін в умовах рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього
природного середовища та ефективного використання природних ресурсів; 4) проведення екологічної
освітньо-виховної роботи. З цією метою територія НПП поділяється на чотири функціональні зони: 1)
заповідну; 2) регульованої рекреації; 3) стаціонарної рекреації;4) господарську [7].
У вітчизняній літературі вичерпне уявлення про найпопулярнішу у світі категорію охорони
природи – національний парк (понад 3,5 тисяч об‘єктів, що займають майже 3% поверхні Землі),
дають роботи Н.Забєліної [6] і М. Кукурудзи [8]. Зокрема, в останній роботі особлива увага приділена
етапам вибору території для створення національних парків, розлядаються законодавчі засади і
напрями менеджменту НПП. Використанню географічних і ландшафтознавчих аспектів у заповідній
справі присвячено низку робіт, зокрема, щодо трактування ландшафтного різноманіття [4], оцінки
ландшафтної репрезентативності заповідних об‘єктів [1, 3, 10], використання географічного,
ландшафтного і еколого-ландшафтного підходів до проектування природно-заповідних територій і
природоохоронних систем окремих регіонів [1, 12, 14].
На даний час при розробці функціонального зонування території НПП керуються ―Методичними
рекомендаціями щодо складу та змісту Проекту організації території, охорони, відтворення та
рекреаційного використання природних комплексів і об‘єктів національного природного парку ‖ [9],
―Програмою Літопису природи для заповідників та національних природних парків‖ [11] та
Положенням про конкретний НПП. Відзначимо, що у 80–90-их роках ХХ ст. функціональне зонування
території БЗ, НПП і РЛП традиційно розроблялось на основі природоохоронно-господарського
підходу, що головно базувався на лісовпорядних матеріалах. Підхід полягає в природоохоронній
(созологічній) оцінці передусім лісових насаджень, а також у часковому враховуванні
місцерозтошування видів флори, занесених до Червоної книги України (ЧКУ) у межах природнозаповідного об‘єкту. Режимне зонування проявлялось у виділенні підзон основних функціональних
зон НПП, що, зокрема, чітко прослідковується у першому зонуванні найстарішого в Україні
Карпатського НПП.
Виклад основного матеріалу.
За
останнє
десятиліття
науково-дослідною
лабораторією
інженерно-географічних,
природоохоронних і туристичних досліджень (НДЛ-51) географічного факультету ЛНУ імені Івана
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Франка (основний проектант) у співпраці з Львівською державною лісовпорядною експедицією
(ЛДЛЕ) із залученням фахівців академічних установ і вузів Львова й інших зацікавлених організацій
розроблено Проекти організації території Яворівського НПП (1999-2001, 2010-2011 рр.), НПП
―Гуцульщина‖ (2003-2007 рр.), Галицького (2006-2008 рр.), РЛП ―Знесіння‖ (2007-2010 рр.) і ПЗ
―Горгани‖ (2010-2011 рр.). НДЛ-51 брала участь у розробці Проектів організації території ПЗ
―Медобори‖ (2001-2003 рр.) і ПЗ ―Розточчя‖ (2001-2002 рр., головний проектант – ЛДЛЕ) та Проекту
організації території Ужанського НПП (2003-2006 рр., головний проектант – Кримська філія
державного підприємства ―Науковий центр досліджень з проблем заповідної справи‖).
Відзначимо, що при розробці Проекту організації території НПП ―Гуцульщина‖ функціональне та
режимне зонування його території розроблено на основі еколого-ландшафтного підходу. НПП
розташований у південно-східній частині Українських Карпат (Косівський район Івано-Франківської
області). Його територія складається зі земель, наданих НПП у постійне користування та включених
у склад парку без вилучення в інших землекористувачів. Інші НПП регіону мають такий же склад
територій (табл. 1). Особливістю порівняно ―молодих‖ (―Сколівські Бескиди‖, Ужанський,
―Гуцульщина‖) і окремих ―новостворених‖ (Черемоський) НПП є те, що значна частина їхніх
територій складається з земель інших землекористувачів, а також у територію НПП не входять
населені пункти.
Еколого-ландшафтний підхід до функціонального зонування полягає в комплексному аналізі й
оцінці різноманіття природних ландшафтів регіону розташування природно-заповідного об’єкту
(ПЗ, БЗ, НПП, РЛП) і характеру їхньої трансформації унаслідок господарської освоєності з метою
виділення найзбереженіших ділянок різних ландшафтів на території заповідного об‘єкту та
ранжування виокремлених ділянок у созологічному плані на типові, рідкісні й унікальні природнотериторіальні комплекси (ПТК) у регіонально-типологічному плані. За характером созологічної
цінності виокремлені ділянки природних ландшафтів віднесено до найцінніших, цінних і достатньо
цінних ПТК, які покладено в основу виділення передусім ділянок заповідної зони. Ранжування якісно
відмінних видів ландшафтів у межах НПП ―Гуцульщина‖ на типові, рідкісні й унікальні та оцінка
сучасного стану їхньої охорони у межах природно-географічних регіонів стало основою для розробки
пропозицій з оптимізації території НПП. Обов‘язковою передумовою функціонального зонування
території природно-заповідних об‘єктів є великомасштабна ландшафтна карта [9].
Таблиця 1 Структура території національних природних парків Карпатського регіону
Назва НПП
Карпатський*
―Синевир‖*
Вижницький**
―Сколівські
Бескиди‖*
Ужанський

Рік Загальна Територія, надана
ство- площа, га
у постійне
рення
користування
га
%
1980
50303/
38130/
75,8/
50495
38322
75,9
1989
40400/
27208/
67,3/
40696
32294
79,4
1995
7928,4/
7013,4/
88,5/
11238
8246,2
73,4
1999
35684/
24702/
69,2/
35261
24693,3
70,1
1999
39159,3
14904,6
38,1

―Гуцульщина‖*

2002

Галицький*

2004

―Зачарований край‖

2009

32271/
32248
14684,8/
14209,1
6101

7606/
7581
12159,3/
11826
5649

23,6/
23,5
82,8/
83,2
92,6

―Синьогора‖***

2009

10866

10866

100

Черемоський***

2009

7117,5

5556

78,1

Верховинський***

2010

12022,9

12022,9

100
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Території
інших земле
Інші особливості
користувачів
території НПП
га
%
12173/ 24,2/ У межі НПП входять
12173 24,1
населені пункти
13192/ 32,7/ У межі НПП входять
8402 20,6
населені пункти
915/ 11,5/ У межі НПП не входять
2991,8 26,6
населені пункти
10982/ 30,7/ У межі НПП не входять
10567,7 29,9
населені пункти
24254,7 61,9 У межі НПП входять
населені пункти
24665/ 76,4/ У межі НПП не входять
24667 76,5
населені пункти
2525,5/ 17,2/ У межі НПП не входять
2383,1 16,8
населені пункти
452
7,4 У межі НПП не входять
населені пункти
У межі НПП не входять
населені пункти
1561,5 21,9 У межі НПП не входять
населені пункти
У межі НПП не входять
населені пункти

* Площі НПП Карпатського і ―Синевир‖ Яворівського збільшились, а НПП ―Сколівські Бескиди‖, ―Гуцульщина‖ і
Галицького – зменшились після уточнення і винесення в натуру їхніх меж під час розробки Проектів організації території
НПП (площа за офіційними документами щодо створення НПП / площа після винесення у натуру меж НПП).
** Вижницький НПП у 2007 р. розширено на 3309,6 га, у тім числі 1243,5 га передано національному парку у постійне
користування, а 2066,1 га увішли у НПП без вилучення у землекористувачів.
*** НПП ―Синьогора‖, Верховинський і Черемоський оголошено Указом Президента України і парки перебувають у
стадії створення.

У результаті розробки Проекту організації території НПП ―Гуцульщина‖ здійснено функціональне
зонування усієї його території (32248 га), яке погоджено з землекористувачами (адміністрація НПП
(7581 га), Державне підприємство ―Кутське лісове господарство‖ (14772 га) і Косівське районне
підприємство ―Райагроліс‖ (9908 га)) (табл. 2). При розробці функціонального зонування
найдрібнішою оперативною територіальною одиницею був лісогосподарський виділ, територіальне
поєднання яких у певній мірі відображає реальні ПТК (схилові, гребеневі, басейнові, яркові і річководолинні) різного генезису і природоохоронної цінності. У зонуванні враховано місцеположення
існуючих на час створення НПП об‘єктів ПЗФ та їхнє розташування на суміжних з НПП територіях,
місцеположення об‘єктів історико-культурного значення, місця поширення раритетних видів флори і
фауни, зокрема, занесених до ЧКУ та чинних для держави міжнародних переліків, рослинних
угруповань, занесених до Зеленої книги України та рідкісних для регіонів розташування НПП тощо.
Функціональне зонування НПП ―Гуцульщина‖ розроблено на підставі созологічної оцінки його
території за результатами комплексних польових обстежень природних комплексів, матеріалів
базового лісовпорядкування НПП, аналізу матеріалів його Літописів природи та даних державних
служб Косівського району – управління архітектури (Проект районного планування), управління
земельних ресурсів (Державні акти на право постійного користування землею), санітарноепідеміологічної станції (щодо загальної екологічної ситуації у районі). При функціональному
зонуванні НПП враховано природні, наукові, рекреаційні, оздоровчі, історико-культурні цінності
Косівського та суміжних районів, сучасний екологічний стан території НПП, можливості природного
відновлення його екосистем та сучасний стан охорони природних ландшафтів в межах Українських
Карпат.
З ландшафтної (фізико-географічної) точки зору НПП ―Гуцульщина‖ репрезентує сім якісно
відмінних видів ландшафтів Українських Карпат [3], які повинні бути представлені у заповідній зоні
парку. Остнання передусім виділялась на землях, наданих НПП у постійне користування (з огляду на
реальну можливість забезпечення належної охорони), а у випадку відсутності у межах цих земель
ділянок окремих ландшафтів (скибово-середньогірних і острівного низькогір‘я), ділянки заповідної
зони створювались на землях, що увійшли в склад НПП без вилучення у користувачів або
проектувались під охоплення суворішим заповідним режимом у найближчі 5–10 років.
НПП ―Гуцульщина‖ у різній мірі репрезентує такі види ландшафтів Українських Карпат: 1)
середньогірно-скибові ландшафти Горган представлені на незначній площі у південно-західній
частині НПП. Проте даний вид ландшафтів достатньо охоплений охороною у ПЗ ―Горгани‖ і
північній частині Карпатського НПП; 2) низькогірно-скибові ландшафти Горган представлені на
незначній площі у північно-західній частині НПП. Цей вид ландшафтів достатньо представлений у
північній частині Карпатського НПП; 3) середньогірні покутсько-буковинські ландшафти поширені
на незначній площі у південно-західній частині НПП. Проте цей вид ландшафтів достатньо
охоплений охороною у південній частині Вижницького НПП; 4) низькогірні покутсько-буковинські
ландшафти займають найбільшу площу у центральній частині НПП. Даний вид ландшафтів також
охороняється у північній частині Вижницького НПП; 5) острівні ландшафти Слобода-Рунгурського
низькогір’я представлені у північній частині НПП. Острівні низькогірні ландшафти займають
невеликі площі у Передкарпатті і окрім НПП ―Гуцульщина‖ більше ніде у ПЗФ регіону не охоплені
охороною; 6) горбисто-пасмовий височинний вид передгірних ландшафтів займає значну площу у
північно-східній частині НПП та представлений у південно-західній частині Галицького НПП; 7)
рівнинний нижньотерасовий вид передгірних ландшафтів, займаючи порівняно значну площу у
Передкарпатті, поширений у північно-східній частині НПП [3].
Отже, у межах території, наданої НПП―Гуцульщина‖ у постійне користування, типовими є
низькогірні покутсько-буковинські та горбисто-пасмові височинні і рівнинні нижньотерасові
передгірні ландшафти. Ландшафти першого виду є найпоширенішими у НПП, а другого і третього
видів – достатньо поширеними. На всій території національного парку рідкісними є середньогірні
покутсько-буковинські, низькогірно- і середньогірно-скибові ландшафти Ґорган. Відзначимо, що
ділянки типових і рідкісних у НПП видів ландшафтів достатньо охоплені охороною у інших об‘єктах
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ПЗФ Українських Карпат вищої категорії заповідності – ПЗ ―Горгани‖, Карпатському, Вижницькому
і Галицькому НПП. Унікальними (найрідкіснішими) на території НПП та у ПЗФ Українських Карпат є
острівні ландшафти Слобода-Рунгурського низькогір‘я. Острівні низькогірні ландшафти у
Передкарпатті є тільки у трьох місцях – Прибескидське Передкарпаття (район г.Радич на Львівщині)
та Пригорганське Передкарпаття (околиці с.Майдан і с.Слобода-Рунгурська на Івано-Франківщині).
У межах видів ландшафтів, виділяють індивідуальні ландшафти, кожен з яких, окрім спільних рис
для свого виду, має тільки йому притаманні особливості. Територія НПП ―Гуцульщина‖ за схемою
ландшафтного районування А. Мельника репрезентує 11 індивідуальних ландшафтів Українських
Карпат. В ідеалі у кожному з них повинно бути виділене природоохоронне ядро (ділянки заповідної
зони оточені або поєднані зоною регульованої рекреації). У природоохоронних ядрах повинні бути
представлені типові, рідкісні та унікальні ПТК та їхні варіації в межах індивідуального ландшафту, і
таким чином охоплене достатнім рівнем охорони біотичне (генетичне, видове, ценотичне) та
ландшафтне різноманіття регіону. Окрім ландшафтного районування при функціональному зонуванні
НПП, бралось до уваги флористичне, лісогосподарське, геоботанічне і зоогеографічне районування
Українських Карпат.
При функціональному зонуванні НПП ―Гуцульщина‖ достатньо цінними вважались ПТК з
рідкісними геолого-геоморфологічними і гідролого-гідрогеологічними об‘єктами (скелі і скельні
комплекси, кам‘яні розсипи, типові і рідкісні геологічні відслонення, скупчення палеонтологічних
решток, виходи мінеральних, прісних джерел і росолів (ропи), водоспади, озера тощо), ботанічнолісівничі (верхові і схилові болота, ділянки полонин, еталонні лісові насадження, генетичні резервати
і плюсові дерева, локалітети регіонально-рідкісних рослин, ділянки ―секундарних‖ пралісів тощо) та
зоологічні об‘єкти (нерестилища, місця розмноження чи зимівлі земноводних і плазунів, проживання
водно-болотних птахів, екотопи важливі для відтворення тварин тощо). Зазначимо, що окремі
ділянки ландшафтів традиційно є привабливими для рекреантів, тому відповідно до созологічної і
рекреаційної цінності ПТК відносились до заповідної, регульованої чи стаціонарної рекреації та
господарської зон.
Цінними вважались ПТК, у яких поширені локалітети раритетних видів рослин або зафіксовано
життєво важливі екотопи рідкісних тварин (занесених до ЧКУ і МСОП, Європейського червоного
списку, додатків для чинних для України міжнародних конвенцій) та рідкісних рослинних
угруповань, занесених до Зеленої книги України, ділянки пралісів.
Найціннішими у созологічному відношенні ділянками вважались репрезентативні типові, рідкісні
та унікальні ПТК, які найповніше репрезентують кожен з семи якісно відмінних видів ландшафтів
даного регіону Українських Карпат. У межах найцінніших ділянок поєднуються цінні і достатньо
цінні ПТК.
Поряд з созологічною цінністю оцінювався екологічний і лісогосподарський стан ПТК (на рівні
лісогосподарських виділів) та враховувалась реальна можливість забезпечення відповідного режиму
охорони. Тому ділянки з високою созологічною оцінкою у місцях, де вони межують з населеними
пунктами або інтенсивно експлуатованими автодорогами, віднесено переважно у господарську зону,
а з найвищою цінністю – у зону регульованої рекреації.
Пріоритетне і визначальне значення у функціональному зонуванні НПП має заповідна зона, яка
виділялась у першу чергу. Найефективнішим планувальним методом функціонального зонування є
розробка схеми розташування зон концентричними колами, де центральне коло займає заповідна
зона, яка виділена з метою довгострокового зберігання екосистем в режимі якнайменшого втручання
у природні процеси. Тут можуть визначатися невеликі за площею ділянки для виконання
відновлювальних робіт на землях з слабопорушеними корінними природними комплексами, а також
здійснення заходів щодо запобігання змінам природних комплексів НПП внаслідок антропогенного
впливу – відновлення гідрологічного режиму, збереження і відновлення рослинних угруповань, що
історично склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо [7, 9]. Важливе значення при виділенні
заповідної зони має доступність та спонтанна відвідуваність кожної конкретної ділянки рекреантами і
місцевими жителями. Тому у заповідну зону НПП увійшли ділянки переважно віддалені від населених пунктів чи доріг загального користування, або важкодоступні з орографічного погляду. Ряд
ділянок з високою созологічною цінністю саме через близькість до сіл і рекреаційних об‘єктів та
відповідно проблемністю забезпечення належного заповідного режиму відвесено до зони
регульованої рекреації.
Межі заповідної зони проводились здебільшого за чіткими природними контурами ПТК (басейни
річок і потоків, їх русла, береги річок і водойм, контрастні межі лісових виділів, каркасні лінії
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рельєфу – гребені вододілів і хребтів, бровки ярів і балок, тальвеги), рідше за штучно створеними
контурами (квартальні просіки, лінії електропередач, старі ґрунтові дороги). Заповідна зона, як
правило, оточена зоною регульованої рекреації (зрідка господарською) завширшки не менше 1–0,5
км.
Зона регульованої рекреації включає природні та близькі до природних території, які мають
рекреаційне, еколого-освітнє, культурно-виховне і науково-пізнавальне значення. Ця зона
створюється також для запобігання негативному впливу природних чи антропогенних факторів на
екосистеми заповідної зони, тому вона знаходиться передусім навколо заповідної зони. Ширина
рекреаційної зони, бажано щоб була не вужчою від одного кілометра, а її загальна площа – більшою
за площу заповідної зони. Зона регульованої рекреації у перспективі може зменшуватися на користь
заповідної, зрідка – зони стаціонарної рекреації.
Господарська зона створюється, насамперед, для забезпечення господарських потреб НПП у
будівництві і ремонті рекреаційних споруд, а також з метою сталого (невиснажливого) традиційного
природокористування – лісо- чи сільськогосподарського з якомога найменшим впливом на оточуючі
природні екосистеми та процеси. Ця зона може оточувати зони стаціонарної та регульованої
рекреації, а її розміри можуть мінятися у залежності від величини антропогенного впливу, що
виникає у місцях безпосереднього сусідства НПП з населеними пунктами. Зважаючи на пріоритет
природоохоронної і рекреаційної функцій НПП, бажано щоб ця зона була меншою за площею від
зони регульованої рекреації чи заповідної. Вона може зменшуватися на користь зон стаціонарної та
регульованої рекреації.
Зона стаціонарної рекреації межує із зонами регульованої рекреації та господарською. У її межах
розміщені або запроектоване розташування об‘єктів рекреаційної інфраструктури (готелі, кемпінги,
будівлі екоосвітнього і культурного призначення, оздоровчі заклади, спортивні майданчики та поля,
місця під літні табори, будівлі рекреаційних зон тощо). Площа зони стаціонарної рекреації є
найменшою серед інших зон НПП (табл. 2).
Враховуючи, що НПП ―Гуцульщина‖ згідно Закону ―Про Генеральну схему планування території
України‖ (2002), розташований в екологічно стабільному регіоні з слабо- і середньопорушеними
гірсько-лісовими ландшафтами з низьким рівнем розвитку соціальної й інженерно-транспортної
інфраструктури і природно-техногенної небезпеки, тому величина заповідної зони зазначених НПП,
згідно з ―Методичними рекомендаціями …‖ [9] і ―Програмою Літопису природи …‖ [11], повинна
становити більше третини від всієї площі НПП або не менше 75% від площі природних територій
НПП. У будь-якому випадку при созологічній оцінці території НПП ми прагнули визначити
заповідну зону якомога більшої площі, зважаючи на існуючий і прогнозований рівень антропогенних
впливів на цінні ПТК.
У національних парках Українських Карпат розміри заповідної зони також не перевищують 30 %
від їхньої площі (табл. 2), хоча для цього регіону України рекомендовано розміри заповідної зони не
менше 30% від загальної площі НПП. Головною (найбільшою за площею) функціональною зоною у
національних парках повинна бути зона регульованої рекреації, проте тільки у двох (Карпатський і
―Синевир‖) з восьми функціонуючих НПП ця зона охоплює більшу частину території. У НПП
Ужанський, ―Сколівські Бескиди‖ і ―Гуцульщина‖ найбільшою зоною є господарська, яка займає
понад 50 % їхньої території.
Для кожної функціональної зони НПП з врахуванням особливостей території встановлюються
режими охорони та використання природних ресурсів, які є підставою для планування
природоохоронної, науково-дослідної, рекреаційної, еколого-освітньої і господарської діяльності [7, 9].
Вимоги щодо природоохоронного режиму функціональних зон НПП визначені відповідними статтями
Закону України ―Про ПЗФ України‖, проте вони не враховують регіональних особливостей кожного
природно-заповідного об‘єкту. Забезчити належний заповідний режим і покращити рекреаційне
використання НПП дозволяє так зване ―режимне зонування території‖, яке розробляється, виходячи з
актуального господарського стану та созологічної цінності ПТК. У результаті режимного зонування у
складі фунціональних зон виділяються ділянки з більш гнучким і диференційованим режимом
охорони. Для НПП ―Гуцульщина‖ режимне зонування розроблено на рівні лісогосподарських виділів,
що дозволяє реалізувати його на конкретних ділянках НПП.
Таблиця 2 Співвідношення функціональних зон національних природних парків
Українських Карпат (складено з використанням роботи 5)
Назва НПП, рік

Функціональні зони
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створення, загальна
площа

заповідна

га
%
Карпатський, 1980,
50495 га
11401,4
22,6
―Синевир‖,
1989, 40400 га /
5801
14,4
40696 га
5818
14,3
Вижницький,
1995, 7928,4 га /
2087,2
26,3
11238 га
2153,2
19,2
―Сколівські Бескиди‖, 1998, 35684 га /
4538
12,7
35261 га
5194
14,7
Ужанський*, 1999, 39
заповідна
159 га
2409
6,2
―Гуцульщина‖, 2002,
2480,3
7,7
32248 га
Галицький, 2004,
14209,1 га
4215,8
29,7
―Зачарований край‖**,
2009, 6101 га
―Синьогора‖***,
-2009, 10 866 га
Черемоський***,
2009, 7117,5 га
Верховинський***,
2010, 12 022,9 га,

регульованої
рекреації
га
%

стаціонарної
рекреації
га
%

господарська
га

%

25964,2

51,4

96,2

0,2

13033,2

25,8

21407
21059

53
51,7

19

0,1

13192
13800

32,6
33,9

4886,8
5222,1

61,7
46,5

8,6
49,2

0,1
0,4

945,8
3813,5

11,9
33,9

9123
25,6
6973
19,8
буферна
7481
19,1
13295,1
41,2

101
336

0,3
1,0

129,8

0,4

21922
61,4
22758
64,5
транзитна
29269
74,7
16342,8
50,7

5439,2

38,2

21,7

0,1

4532,4

31,9

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Дані попереднього функціонування Ужанського НПП як складової міжнародного біосферного резервату ―Східні
Карпати‖.
** Проект організації території НПП ―Зачарований край‖ розробляється і офіційні дані про поділ його території на
функціональні зони відсутні.
*** НПП ―Синьогора‖, Черемоський і Верховинський оголошено Указом Президента України, парки перебувають у
стадії створення і їхню територію не поділено на функціональні зони.
Висновки. 1. Території 11 національних парків, розташованих в Українських Карпатах,
складаються із земель, наданих НПП у постійне користування та земель включених у їхній склад без
вилучення в інших землекористувачів. Особливістю порівняно ―молодих‖ (―Сколівські Бескиди‖,
Ужанський, ―Гуцульщина‖) і окремих ―новостворених‖ (Черемоський) НПП є те, що значна частина
їхніх територій (від 21,9 до 76,5%) складається з земель інших користувачів. Населені пункти не
входять у межі національних парків ―Вижницький‖, ―Сколівські Бескиди‖, ―Гуцульщина‖,
―Зачарований край‖, ―Синьогора‖ і Верховинський.
2. У жодному з національних парків Українських Карпат розміри заповідної зони не перевищують
30 %, хоча для цього регіону України рекомендовано розмір заповідної зони не менше 30% від
загальної площі НПП. Найбільшою за площею функціональною зоною у національних парках
повинна бути зона регульованої рекреації, проте тільки у Карпатському НПП і НПП ―Синевир‖ ця
зона охоплює більшу частину території (відповідно 51,4% і 51,7%). У національних парках
Ужанський, Яворівський, ―Сколівські Бескиди‖ і ―Гуцульщина‖ найбільшою функціональною зоною
є господарська, яка займає від 50,7 % до 74,7% їхньої території.
3. Еколого-ландшафтний підхід до функціонального зонування полягає в комплексному аналізі й
оцінці різноманіття природних ландшафтів регіону розташування ПЗ, БЗ, НПП, РЛП і характеру
їхньої трансформації унаслідок господарської освоєності з метою виділення найзбереженіших
ділянок різних ландшафтів на території заповідного об‘єкту та ранжування виокремлених ділянок у
созологічному плані на типові, рідкісні й унікальні природно-територіальні комплекси у регіональнотипологічному плані. Обов‘язковою передумовою зонування території заповідних об‘єктів є
великомасштабна ландшафтна карта При розробці функціонального зонування у якості найдрібнішої
оперативно-територіальної одиниці слід використовувати лісогосподарський виділ, територіальне
поєднання яких відображає реальні ПТК За характером созологічної цінності виокремлені ділянки
природних ландшафтів відносяться до найцінніших, цінних і достатньо цінних ПТК, які виступають
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основою виділення передусім ділянок заповідної зони. Ранжування якісно відмінних ландшафтів у
межах заповідних об‘єктів на типові, рідкісні й унікальні та оцінка сучасного стану їхньої охорони у
межах природно-географічних регіонів є основою для розробки пропозицій з оптимізації території
ПЗ, БЗ, НПП і РЛП.
4. Для кожної функціональної зони НПП з врахуванням особливостей території встановлюються
режими охорони та використання природних ресурсів, які є підставою для планування
природоохоронної, науково-дослідної, рекреаційної, еколого-освітньої і господарської діяльності.
Забезчити належний заповідний режим і покращити рекреаційне використання території НПП
дозволяє режимне зонування, яке розробляється, виходячи з актуального господарського стану та
созологічної цінності ПТК. У результаті у складі функціональних зон виділяються ділянки з більш
гнучким і диференційованим режимом охорони. Для НПП ―Гуцульщина‖ режимне зонування
розроблено на рівні лісогосподарських виділів, що дозволяє реалізувати його на конкретних ділянках
національного парку.
5. Методи і методологія функціонального і режимного зонування апробовані на території НПП
―Гуцульщина‖ і Яворівського НПП можуть бути використані не тільки для аналогічних цілей у РЛП,
які мають однотипну з національними парками фуннкціонально-територіальну структуру, а й для
біосферних заповідників України.
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THE FUNCTIONAL ZONING NATIONAL NATURE PARKS OF UKRAINIAN CARPATHIANS: THE
CURRENT CONDITION, METHODS AND METHODOLOGY OF REALIZATION. V. BRUSAK, M.
MAYDANSKIY.
The current condition of functional zonning of Ukrainian Carpathians region national nature parks has been
analized. The methods and methodology of national parks functional and operating zonning based on ecologic and
landscapes ground has been developed. The main object of nature preserving valuation according to the functional
zonning are the nature complexes, the smallest administrative unite are the forestry shares. The proposional methods
and methodology of functional and operating zonning were tested on national park ―Guculshchyna‖ exampels.
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Ф.Д. ГАМОР, Б.І. МОСКАЛЮК, Ю.Ю. БЕРКЕЛА
Карпатський біосферний заповідник

УЧАСТЬ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА
У РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Карпатський біосферний заповідник відіграє важливу роль у впровадженні концепції сталого розвитку. У
статті розкрито сутність поняття «сталий розвиток». Основна увага зосереджена на проблемах сталого
розвитку Карпатського регіону. Показано основні напрямки реалізації Карпатським біосферним заповідником
концепції сталого розвитку. Виділено пріоритетні групи індикаторів, які впроваджує заповідник, як модельний
об’єкт сталого розвитку.
Ключові слова: Карпатський біосферний заповідник, сталий розвиток, Українські Карпати, індикатори,
Рамкова конвенція, цілі стратегії, проект Євросоюзу.

На міжнародній конференції в 1992 році у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) була офіційно проголошена
ідея сталого розвитку та прийнята програма всесвітньої співпраці, викладена в програмному
документі «Порядок денний на XXI століття». У цьому документі сталий розвиток (sustainable
development) трактується як розвиток, що задовольняє потреби теперішнього часу, не ставлячи під
загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби [18].
Слід зазначити, що досі в Україні існують різні точки зору щодо змісту самого поняття сталого
розвитку, деякі автори [10] вважають синонімічними категорії «сталий розвиток» і «стійкий
розвиток» та трактують сталий розвиток як процес гармонійного, екологобезпечного, збалансованого
відтворення економічної, соціальної та екологічної систем на якісно новому рівні з метою
задоволення теперішніх та майбутніх потреб людства. Концепція сталого розвитку не означає у
прямому розумінні сталість, непорушність, а є динамічною категорією, що спрямовується на
постійний пошук способів удосконалення всіх її складових усіма учасниками цього процесу.
Насамперед, це забезпеченість стабільного економічного розвитку, поліпшення екологічних
складових відтворення, покращення рівня життя населення [14]. Існує думка [23], що сталий розвиток
може розглядатися як один із станів найскладнішої системи, якою є цивілізація, що розвивається на
планеті в просторі і часі. Ця система поєднує складність підпорядкованих їй підсистем – природи,
суспільства, економіки.
Потрібно відмітити той факт, що основою сталого розвитку є паритетність відносин у тріаді
людина-господарство-природа. Ми погоджуємося з думкою [13], що зусилля з формування сталого
способу життя передбачають комплексний підхід до діяльності у трьох ключових галузях, а саме:
економічне зростання і справедливість, збереження природних ресурсів і охорона довкілля,
соціальний розвиток. Сталий розвиток узагальнює в собі процес виживання і відтворення генофонду
нації, активізацію ролі кожної окремої людини в суспільстві, забезпечення її прав і свобод,
збереження навколишнього природного середовища, формування умов для відновлення біосфери та її
локальних екосистем, орієнтацію на зниження рівня антропогенного впливу на природне середовище
й гармонізацію розвитку людини в природі [17]. Слід відмітити, що у центрі концепції сталого
розвитку – збереження людини як біологічного виду та прогресивний розвиток її як особистості.
Запропоновано [23] виділити три рівні цілей стратегії сталого розвитку: генеральна мета –
збереження людства, забезпечувальні цілі – збереження умов, в яких може існувати і розвиватися
людство, підтримувальні цілі – збереження біосфери та локальних екосистем, які підтримують,
зокрема умови існування цивілізації.
В Україні було вжито ряд заходів щодо реалізації програми «Порядок денний на XXI століття»
[18], Севільської стратегії [26] та Мадридського плану дій [27]. Зокрема, втілення ідеї сталого
розвитку в Карпатському регіоні знайшли відображення в багатьох документах. Так, у 1998 р. за
ініціативою Карпатського біосферного заповідника прийнято Постанову Кабінету Міністрів України
«Про заходи щодо державної підтримки реалізації Комплексної програми еколого-економічного та
соціального розвитку гірської Рахівщини на період 1998-2005 рр.», а в 2002 р. Верховна Рада України
ухвалила рішення щодо розробки Державної комплексної програми сталого розвитку гірських
регіонів України та спорудження еколого-освітнього центру «Центр Європи» [16]. Особливу роль для
впровадження ідеї сталого розвитку відіграла організована Карпатським біосферним заповідником
міжнародна науково-практична конференція «Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку», у
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резолюції якої сказано «з метою створення Міжнародного правового поля в галузі збереження
природи та соціально-економічного розвитку країн Карпатського регіону урядам цих країн розробити
і прийняти Карпатську конвенцію сталого розвитку» [3]. У результаті в 2004 році у Києві
ратифіковано Рамкову конвенцію про охорону та сталий розвиток Карпат. У 2007 році схвалено
розпорядженням Кабінету Міністрів України стратегію виконання Рамкової конвенції про охорону та
сталий розвиток Карпат. У 2009 році ратифікований Протокол про збереження і стале використання
біологічного та ландшафтного різноманіття до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток
Карпат [16]. У склад робочої групи з підготовки пропозицій Закарпатської області до проекту
державної програми сталого розвитку Українських Карпат увійшов директор Карпатського
біосферного заповідника, професор Ф.Д. Гамор.
Дослідженню процесів сталого розвитку присвячені наукові праці ряду вітчизняних вчених. Ідеї,
принципи та механізми реалізації концепції сталого розвитку достатньо глибоко вивчені та
узагальнені у науковій літературі [1,11,15,24]. Обґрунтовано концепцію сталого розвитку [13], як
домінантної ідеології розвитку людської цивілізації не тільки у XXI ст., але й у третьому тисячолітті.
Запропоновані сутнісні критерії та передумови реалізації моделі сталого розвитку [24].
Питання та проблеми сталого розвитку Українських Карпат мають актуальність як для науковців,
так і для місцевих мешканців. Проблемам сталого розвитку Карпатського регіону присвячені праці
[21,25,8,20,12,10,9,22].
Враховуючи, що суть поняття сталого розвитку, а тим паче механізми керування цими
надзвичайно складними процесами, функціонального поєднання в них екологічних, економічних та
соціальних компонентів, тобто збалансованого, узгодженого, передбачуваного розвитку усіх сфер
розумової і виробничої діяльності людини, потребують, у першу чергу, розробки теоретичних
моделей та їх апробації на практиці [9], одним з пріоритетних напрямків науково-дослідної роботи
Карпатського біосферного заповідника є розробка моделі сталого та близького до природного
господарювання у його межах. Чимало зроблено та робиться для впровадження у життя стратегії
сталого розвитку. Зокрема, завдяки ініціативі адміністрації заповідника [5,6,7] вперше серед регіонів
України була прийнята концепція сталого розвитку Закарпаття (Рішення № 71 Закарпатської обласної
ради від 16.10.2003 р.). Метою Концепції сталого розвитку Закарпаття було визначено: забезпечення
динамічного соціально-економічного зростання, збереження навколишнього середовища,
раціональне використання та відтворення природно-сировинного потенціалу, задоволення потреб
населення регіону на основі розбудови високоефективних економіки та системи управління
господарським комплексом, стимулювання структурних ринкових перетворень, залучення наявних
геоекономічних, природних, мінерально-сировинних і трудових ресурсів.
Заповідник виступає моделлю для забезпечення сталого розвитку регіону [2,4], оскільки саме
біосферні резервати допомагають перевірити результати застосування ідеї сталого розвитку та
«екосистемного підходу‖ на практиці [19]. З метою реалізації концепції сталого розвитку проведено
ряд міжнародних науково-практичних конференцій, зокрема, «Карпатський регіон і проблеми
сталого розвитку», 1998; «Гори і люди (у контексті сталого розвитку), 2002; «Оптимізація меж та
поліпшення функціонування Карпатського біосферного заповідника», 2004; «Екологічні та
соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат», 2005;
«Проблеми сталого природокористування в Карпатському регіоні (екологія, освіта, бізнес), 2006;
«Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах», 2007. У 2011 році створено відділ науково-дослідної
роботи та сталого розвитку, основна мета якого – впровадження концепції сталого розвитку в зоні
діяльності біосферного заповідника.
Ми згідні з думкою [10], що головним стимулюючим фактором реалізації концепції сталого
розвитку є підвищення рівня свідомості як пересічних громадян, бізнесменів, державних управлінців
усіх рангів, так і законотворчих осіб, які на сьогодні ще не в повній мірі розуміють проблему та
можливі наслідки антропотехногенного навантаження на довкілля. А також формування постійного
прямого та зворотного зв‘язку між органами влади і керованою ними системою [20].
Слід зауважити, що необхідною передумовою трансформації природоохоронної діяльності на
засади сталого розвитку виступає ефективне використання внутрішнього потенціалу економіки, і
центральною ланкою у вирішенні проблем сталого розвитку економіки України виступають
капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища [14]. Враховуючи
вищесказане, Карпатський біосферний заповідник, з метою залучення інвестиційних коштів для
вирішення природоохоронних та пов‘язаних з ними соціальних проблем, розробив та подав заявку на
конкурс проектів Євросоюзу за Програмою транскордонного співробітництва на 2007-2013 рр.
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(Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна) «Запровадження механізмів збереження та сталого
використання високогірних лук у буферній зоні об‘єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові
праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» на українсько-румунському прикордонні». Основна
мета проекту – зменшення антропогенного навантаження та запровадження механізмів збереження та
сталого використання унікальних високогірних лук у буферній зоні об‘єкта Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» на українсько-румунському
прикордонні. Одним з підсумків реалізації має стати затверджене уповноваженим органом
«Положення про порядок сталого використання високогірних лук в Українських Карпатах». Під час
підготовки проекту були використані новітні розробки закордонних практиків у галузі охорони
природи (Партнерство з природоохоронних заходів, CMP) – Методологія відкритих стандартів для
практики збереження природи [28] та програмне забезпечення адаптивного менеджменту Miradi.
При розробці концепції екологобезпечного розвитку надзвичайно важливе значення має вибір
індикаторів сталого розвитку, на основі яких повинні прийматися всі важливі рішення в галузі
виробництва і природокористування на всіх рівнях діяльності [23]. Розробка таких індикаторів на
сьогоднішній час знаходиться в стадії вдосконалення. Наразі, Карпатський біосферний заповідник
працює над визначенням індикаторів екологічних аспектів сталого розвитку. Одними з пріоритетних
груп індикаторів є індикатори збереження біологічного різноманіття, підтримки сталого
використання високогірних лук, збереження існуючих площ високогірних лук, криволісся, лісу,
індикатори стану навколишнього природного середовища, навантаження на довкілля тощо.
Резюмуючи вищевикладене, можна констатувати, що Карпатський біосферний заповідник відповідно
до програми «Порядок денний на XXI століття», Севільської стратегії та Мадридського плану дій
робить все можливе для того, щоб стати модельним об‘єктом сталого розвитку Карпатського регіону.
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PARTICIPATION OF THE CARPATHIAN BIOSPHERE RESERVE IN IMPLEMENTATION OF THE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT
F.D. HAMOR, B.I. MOSKALYUK, YU.YU. BERKELA.
The Carpathian Biosphere Reserve plays an important role in implementation of the sustainable development
concept. The paper explains the essence of ―the sustainable development‖ as a notion. The greatest emphasis is given
to the problems of sustainable development in the Carpathian region. The basic directions of sustainable development
implemented by the Carpathian Biosphere Reserve are highlighted. The priority indicator groups are identified for the
Carpathian Biosphere Reserve as a model site for sustainable development.
Key words: Carpathian Biosphere Reserve, sustainable development, Ukrainian Carpathians, Framework
Convention, aims of the strategy, EU project.
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ЗАГРОЗИ СТАБІЛЬНОСТІ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ПРИЧИНИ ПРАВОПОРУШЕНЬ У
ЛІСАХ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
Встановлені найбільш вагомі загрози для стану лісів Карпат, основні причини правопорушень і самовільних
рубань деревини у лісових масивах, значимість шкоди господарської діяльності для лісових екосистем
Карпатського регіону.
Ключові слова: лісові екосистеми, загрози стабільності лісів, причини правопорушень в лісах Карпат.
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Однією з актуальних проблем, які постали перед суспільством є забезпечення охорони,
раціонального використання та відтворення лісових ресурсів. Лісові екосистеми відіграють
винятково важливу роль у збереженні біологічного різноманіття, створенні сприятливого середовища
проживання людини, забезпеченні сталого розвитку країни. Впродовж останніх двох десятиліть
суспільне значення лісів та їх використання значно змінилося. На сьогодні лісові насадження
розглядаються не тільки як джерело деревини для потреб людини, але і як екосистеми, що
забезпечують спектр соціально-культурних і рекреаційних послуг та підтримують екологічну
рівновагу на планеті [1, 2, 3].
Зважаючи на важливість лісових екосистем, надзвичайно актуальним питанням сьогодення є
виявлення загроз стабільності та стійкості лісових екосистем і причин правопорушень у сфері
лісокористування в лісистих регіонах країни.
У рамках Програми ENPI-FLEG „Удосконалення систем правозастосування й управління в
лісовому секторі у країнах-учасницях Європейської політики добросусідства та Росії‖ проведено
соціологічне дослідження щодо встановлення найбільш вагомих загроз стабільності лісових
екосистем та причин правопорушень в лісових насадженнях країни.
Дослідження проводилось в трьох адміністративних районах Карпатського регіону України
(Косівський район Івано-Франківської області, Старосамбірський район Львівської області та
Хустський район Закарпатської області), які відзначаються високою лісистістю (площа земель
лісового фонду – понад 45 % від площі району) та відносно значним обсягом продукції, робіт і послуг
лісового господарства.
Методика дослідження базувалась на анкетному стандартному опитуванні експертів „обличчям до
обличчя‖ за місцем праці (представники органів місцевого самоврядування, бізнесу та фахівці
лісового господарства) та за місцем проживання (представники місцевих громад). Загалом опитано
450 респондентів (по 150 респондентів у кожному пілотному районі), що дає змогу достовірно і
реалістично оцінити ситуацію та виявити основні загрози стану лісів і причини правопорушень в
лісових екосистемах Карпатського регіону.
Результати соціологічного опитування населення в Карпатському регіоні країни підтвердили
надзвичайну важливість лісу та лісових ресурсів для місцевих громад. На запитання: „Ліс для Вас
особисто – це …‖ представники громад відповіли, що ліс, насамперед, це важливий природний
об‘єкт, який потрібно охороняти (88,7 % респондентів). Одночасно ліс є місцем збору грибів, ягід,
лікарських рослин (86,7 %) та місцем рекреаційного відпочинку (78,0 %). Значно менший відсоток
населення Карпатського регіону вважає, що ліс, насамперед, це джерело отримання деревини для
господарських потреб (59,3 %) та деревини для опалення житла (52,0 % респондентів).
Найбільш вагомими загрозами для стану лісів Карпатського регіону України, на думку
представників громад гірських регіонів є (табл. 1):
- самовільне вирубування лісів місцевими жителями (80,7 % респондентів);
- зловживання при експлуатації лісових ресурсів бізнес структур (83,3 %);
- корупційні схеми заготівлі деревини (83,3 %);
- передача лісу в оренду тимчасовим лісокористувачам (78,0 % респондентів).
Таблиця 1. Найбільш вагомі загрози для стану лісів, % опитаних респондентів
Загрози для стану лісів
Відвідування лісу рекреантами
Зловживання при експлуатації лісових ресурсів з
боку органів місцевої влади
Нераціональна діяльність лісогосподарських
підприємств
Недосконала законодавча база
Низька екологічна культура мешканців
Погана охорона лісу
Передача лісу в оренду тимчасовим
лісокористувачам
Самовільне вирубування лісів місцевими
жителями
Корупційні схеми заготівлі деревини
Зловживання при експлуатації лісових ресурсів з
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Не становить загрози та
радше не становить
загрози, ніж є загрозою
81,3

Становить загрозу
та становить
значну загрозу
15,3

48,7

48,7

30,7

64,7

26,7
24,7
24,0

70,0
72,7
73,3

18,0

78,0

16,0

80,7

13,3
12,0

83,3
83,3

боку бізнесових структур

Значна частина мешканців лісистих регіонів країни (понад 70 %) вважає, що вагомими загрозами
для стану лісів також є: недосконала законодавча база, низька екологічна культура мешканців та
погана охорона лісів лісокористувачами.
Найбільш вагомими загрозами для стану лісів на думку фахівців лісового господарства та
науковців є:
- недосконала законодавча база (61,5 % респондентів);
- самовільне вирубування лісів місцевими мешканцями (57,0 %);
- передача лісу в оренду тимчасовим лісокористувачам (55,0 %);
- низька екологічна культура мешканців (54,0 % респондентів).
Серед найбільш вагомих загроз для стану лісових екосистем мешканці гірських регіонів, фахівці
лісового господарства та науковці називають незаконні рубання лісу місцевим населенням. На думку
фахівців лісового господарства найбільш поширеними в лісах Карпатського регіону є незаконні
рубання, здійснені громадянами для власних потреб, зокрема для опалення житла (34,0 %
респондентів), а також рубання лісу, здійснені населенням задля отримання прибутку від продажу чи
переробки заготовленої деревини (23,7 % респондентів).
Думки мешканців громад та фахівців лісового господарства щодо причин самовільних рубань лісу
співпадають, або є достатньо близькими. Так, основними причинами самовільних рубань лісу
місцевим населенням на думку самих мешканців громад є:
- низький рівень соціального забезпечення населення (81,3 % респондентів);
- функціонування нелегальних приватних пилорам (79,3 %);
- недостатні заходи боротьби з контрабандою та корупцією (76,0 %);
- високий рівень безробіття (73,3 %);
- наявність в економіці тіньового сектору (70,7 % респондентів);
Фахівці лісового господарства основними причинами самовільних рубань лісу місцевим населення
вважають:
- високий рівень безробіття (58,0 % респондентів);
- низький рівень соціального забезпечення населення (58,0 %);
- функціонування нелегальних приватних пилорам (48,0 %);
- низьку правову культуру населення (44,0 % респондентів).
Також до причин незаконних рубань деревини в лісових масивах гірських регіонів, на думку
науковців та фахівців лісового господарства, можна віднести наступні недоліки в сфері управління
лісовим господарством:
- порушення встановлених правил та законів у галузі лісозаготівлі;
- ослаблення системи як загального, так і екологічного управління;
- відсутність прогресу у впровадженні концепції сталого лісового менеджменту.
Величина шкоди, завданої незаконним вирубуванням деревини, на думку більшості фахівців
лісового господарства, є середньою – 42,5 % опитаних респондентів. Незначною величину шкоди для
лісового господарства від незаконних рубань лісу вважає 25,0 %, а досить значною – 20,5 % фахівців
лісового господарства.
Чіткої відповіді щодо дієвості чинних штрафів і сум відшкодувань збитків, заподіяних незаконним
рубанням деревини фахівці лісового господарства не дають. Так, 22,0 % респондентів вважає, що
розміри штрафів за незаконні рубання деревини є низькими, 34,5 % – відповідними до завданої
шкоди, а 37,0 % респондентів – занадто високими.
Загалом, основними причинами правопорушень в лісах Карпатського регіону, працівники
лісогосподарських підприємств та науковці вважають (табл. 2):
- бідність населення (58,0 % респондентів);
- високий рівень безробіття (68,0 %);
- недостатнє фінансування лісогосподарських підприємств (68,0 %);
- низьку заробітну плату працівників лісового господарства (68,7 % респондентів);
Таблиця 2. Причини правопорушень в лісовому секторі, % опитаних респондентів
Істотно впливає
Зовсім не впливає та
та впливає
Причини правопорушень у
частково впливає
вирішальним
лісовому господарстві
чином
Недостатній контроль з боку лісової охорони
68,0
24,7
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Бюрократичні ускладнення громадян до законного
користування лісом
Висока складність отримання дозволу на
лісокористування
Нагальна потреба в дровах
Відсутність ефективних штрафних санкцій
Недосконалість лісового законодавства
Існування тіньової економіки
Бажання отримати високі прибутки бізнесовими
структурами
Бажання отримати додатковий дохід населенням
Бідність населення
Високий рівень безробіття
Недостатнє фінансування лісогосподарських
підприємств
Низька зарплата працівників лісового господарства

56,7

32,0

56,0

30,0

51,3
57,3
42,7
36,7

42,0
30,0
44,0
46,0

40,7

46,0

37,7
33,3
23,3

53,3
58,0
68,0

24,7

68,0

22,0

68,7

Значна частина працівників лісогосподарських підприємств та науковців вагомими причинами
правопорушень в лісових масивах регіону вважає: недосконалість лісового законодавства (44,0 %),
існування тіньової економіки (46,0 %), бажання отримання високих прибутків бізнесовими
структурами (46,0 %) та бажання отримання додаткового доходу місцевим населенням (53,3 %
опитаних респондентів).
На думку фахівців лісового господарства та науковців, значну шкоду лісовим екосистемам
наносять такі види діяльності (табл. 3):
- суцільні рубки лісу на великих ділянках (38,7 % респондентів);
- надмірне зрідження лісу постійним вирубуванням кращих дерев (43,3 %);
- самовільні рубання лісу (46,7 %);
- рубання дерев поблизу річок (48,0 %);
- пошкодження ґрунту при трелюванні деревини тракторами (52,0 %);
- самовільні рубання лісу (50,5 %);
- вирубування деревини на ерозійно небезпечних ділянках (58,0 % респондентів).
Таблиця 3. Оцінка шкоди для лісових екосистем, % опитаних респондентів
Не має
Незначна
Значна
Чинники
шкоди
шкода
шкода
Високий рівень використання ручної праці
45,3
32,0
16,0
Недостатня увага до охорони різноманіття флори і фауни
21,3
39,3
29,3
Недостатній контроль за санітарними станом лісів
13,3
48,7
32,7
Суцільні рубання лісу на великих ділянках
11,3
40,0
38,7
Надмірне зрідження лісу постійним вирубуванням кращих
10,0
37,3
43,3
дерев
Самовільні рубання лісу
10,0
35,3
46,7
Рубання лісу поблизу річок
10,7
31,3
48,0
Пошкодження ґрунту при трелюванні деревини тракторами
14,7
28,0
52,0
Рубання лісу на ерозійно небезпечних ділянках
8,7
23,3
58,0

Правопорушення в лісових масивах та незаконні лісозаготівлі деревини, спричинені різними
чинниками, призводять до низки негативних, тісно переплетених між собою екологічних,
економічних та соціальних наслідків, основними серед яких є:
- зниження стабільності та стійкості лісових екосистем;
- ослаблення екологічних функцій лісу;
- зміна видового складу, структури та продуктивності лісових насаджень;
- зниження рівня біологічного різноманіття;
- зниження рівня рекреаційної привабливості лісових насаджень;
- збільшення витрат на забезпечення відновлення лісових екосистем;
- виникнення конфліктів у сфері лісокористування.
Незважаючи на різноманітні напрацювання щодо підвищення ефективності лісогосподарської
діяльності та сталого ведення лісового господарства, питання зменшення кількості правопорушень в
сфері лісокористування та обсягів незаконних заготівель деревини в Карпатському регіоні країни і
надалі залишаються актуальними. Сьогодні зусилля повинні спрямовуватись на вдосконалення
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лісового законодавства, дотримання критеріїв сталого лісокористування, підвищення рівня
соціальних стандартів, правової культури та екологічного виховання населення.
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РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРМІНІВ ПОЛЮВАННЯ В ГАЛИЧИНІ У ХІХ-ХХ СТ.
В даній статті висвітлюється питання регулювання стосунків у мисливстві в Галичині у XIX-XX
століттях і до сьогоднішнього дня.
Ключові слова: порядок полювання, строки полювання, мисливські види, шкідливі для мисливського
господарства види тварин.

Стосунки в мисливстві регулювалися вже за часів феодалізму. За Владислава Ягели (1351 – 1435
р.р) феодальне право змінюється під перевагами місцевих звичаїв. Законом про полювання,
прийнятому у Кракові, регламентувалося, що забороняється полювати на зайців на чужій землі від
святого Войцеха (23 квітня) до закінчення збору урожаю.
За порушення цього закону накладався штраф у розмірі трьох гривень. Також покарання
накладалося і на того, хто забрав чужого собаку, чужі капкани чи дичину.
Більш широко визначалися стосунки в мисливстві Литовським статутом Зигмунда Першого (1507
– 1548 р.р.). Зокрема, за полювання на чужій землі накладався штраф 12 рублів, а за здобуту дичинувідповідну визначену суму. Мисливця з добутою дичиною доправляли до органів влади, які мали
покарати його смертю, якою карались і інші злодії. Ці сурові покарання зменшив третій статут: було
відмінено смертну кару значно змінилися штрафи. Так, якщо у першому статуті за лягавого собаку
призначався штраф 12 рублів (526 злотих), то в третьому - лише 2 копи (42 злотих) [1]
Вимоги щодо термінів полювання у царстві Польському від 1840р. приведено у табл. 1
Таблиця 1 Час охорони і полювання на відповідні види мисливських тварин
Вид тварини
Олені самці

Полювання
З 1 липня до кінця
вересня
З 1 липня до кінця
грудня

Пора року для
Охорони
3 1 жовтня до кінця червня

Примітка
В екстремальних
випадках, коли дичина
конче потрібна, зимою
можна добути селекційну
особину чи малу оленичку.

Молодняк оленів З 1 січня до кінця червня
самців
Олениці – ялові і
З 16 вересня до кінця
З 1 липня до 15 вересня
старі
червня
З початку липня до
Козуля (самець)
З 1 січня до кінця червня
кінця грудня
Козуля (старі
З 1 вересня до кінця
З 1 грудня до кінця серпня
особини)
листопада
З 1 вересня до кінця
Самиць, починаючи з
Кабан
З 1 лютого до кінця серпня
січня
грудня, потрібно берегти.
Заєць
З 1 вересня до кінця З 1 березня до кінця серпня
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лютого
Пернаті
Самців глухарів та
тетеруків
Рябчик
Куріпки та
перепілки
Вальдшнеп

Цілий рік

-

З 1 вересня до кінця
січня
З половини серпня до
кінця грудня
-

З 1 лютого до кінця
серпня

Курей потрібно охороняти
кожної пори року, бо їх
дуже багато гине від
хижаків.

З 1 січня до 16 серпня
Травень червень, липень

Всіх інших видів птахів, які не зазначені у вищеденій таблиці, не можна добувати під час
парування і висиджування яєць.
Відповідно до мисливського закону Царства Польського від 1871 р. право на полювання мали
особи, які володіли не менше 150 моргами землі. На чужій землі можна було полювати тільки за
дозволом її власника або сільської громади. До порушення права власності відносилося полювання на
чужій землі, навіть тоді, коли мисливець нічого не добув. Особи, які полюють на іншій землі,
підлягають також покаранню: за перший раз - 5 рублів штрафу, за другий раз - 15 рублів, за третій раз
- 25 рублів. Також у кожному випадку забирається собака та рушниця. Крім того порушник повинен
відшкодувати власнику кошти за добуту дичину.
Полювання було заборонене:
- на зайця, глухаря, тетерука, рябчика, куріпку і дрохву з 15 лютого до 1 серпня;
- на перелітних птахів (журавлі, чаплі, курки, чайки, голуби, дрозди, гуси, качки) з 1 квітня по 1
липня;
- на кабанів, а також на самців лося, оленя, козулі, самців качки (селезні) глухаря, тетерука, рябчика і
вальдшнепа дозволено полювати цілий рік як індивідуально так і колективно (облавою).
- на самиць лося, оленя і козулі з 1 листопада до 1 вересня.
Шкідливих звірів і птахів, (ведмеді, вовки, борсуки, лисиці, дикі коти, рисі, видри, куниці, ласки,
орли, яструби і т.д.) дозволено добувати цілий рік і будь-якими засобами.
Натомість співочих птахів, а також тих, які годуються мухами, не дозволяється полювати в
жодному разі.
Зміни термінів полювання щорічно оголошувалось в губернських місцевих засобах інформації.
Існувала заборона продавати дичину в період коли полювання не було дозволено. [2]
У Галичині яка входила до Австро-Угорської імперії діяли у 1897р., основні охоронні вимоги,
якими встановлювалась заборона полювати: на оленів - від 1 листопада до 31 липня; козуль - від 1
березня до 15 травня.; зайців - від 1 лютого до 30 вересня; пернатих - качки, гуси - з 15 квітня до 15
червня; самиць оленя, козуль, телят та шпіцаків, а також самиць глухарів і тетеруків цілий рік. Ці
терміни не застосовувалися при полюванні у вольєрах. Відстріл самиць оленів та козуль можна було
проводити тільки для ефективного ведення мисливського господарства за дозволом намісництва.[3].
Мисливське законодавство у Польщі та Німеччині у 30 - х роках XX столітті визначало як
заборону полювання, так і встановлювало терміни полювання на окремі види мисливських тварин.
Заборонялося полювання: на лосів самців з 15 грудня до 31 серпня; олені та лані (самці) - з 1
листопада по 31 серпня; козулі (самці) - з 1 січня по 15 травня; зайці–русаки - з 15 січня до 30
вересня; зайці-біляки - з 15 лютого до 31жовтня; борсуки - з 1 грудня до 31 серпня; білки - з 1 березня
до 31 жовтня; гуси (самці) з-15 травня до 15 березня; селезні (дикі качки)-з 1 червня по 10 липня; дикі
качки (самиці і молоді), а також іншу водну і болотну дичину - з 1 березня до 10 липня.
Цілий рік дозволялося полювати на вовків, видр, куниць, тхорів, горностаїв, ласки, кроликів,
сорок, ворон, а також знищувати яйця шкідливих пернатих. Цих тварин дозволялося вбивати і
забирати кожному власнику землі, яка обгороджена, або на відстані 100 метрів від своєї забудови.
Міністр сільського господарства своїм розпорядженням мав право встановити наступне:
- розширити охоронний час при полюванні на мисливських тварин;
- заборонити повністю полювання на деяких мисливських тварин;
- дозволити полювання на телят та самиць мисливських тварин за винятком зубра та бобра;
- дозволити добування шкідливих хижаків за допомогою капканів;
- впроваджувати охоронний час для охорони ведмедів, рисів, куниць, норок, орлів.
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Через десять днів після настання охоронного часу заборонялося купувати, продавати, перевозити
дичину, яка підлягає охороні, свіжі шкіри цих тварин, а також продавати їжу з цих тварин.
Виключення становило перевезення дичини із зоопарків.
Запроваджувався обов‘язок утримування мисливського собаки для полювання в мисливських
угіддях на площі 500 і більше гектарів. Заборонялося застосовувати капкани, сильця, самостріли та
подібні знаряддя для добування дичини. Відстріл копитних диких тварин проводився тільки на
підставі плану, який затверджувався на три роки. Собак без господаря дозволяється відстрілювати на
відстані 200 метрів від найближчої житлової будівлі. Цілий рік дозволялося полювати на кроликів,
кабанів, лисиць і тхорів. Однак з 16 березня до 1 серпня самиць з новонародженими відстрілювати
заборонялось.
Відповідно до Польського і Німецького мисливських законів у 30 - ті роки дозволялося добувати
мисливських тварин у наступні терміни (табл. 2)
Таблиця 2 Терміни для добування мисливських тварин в 30-тих роках XX століття у
Німеччині та Польщі.
Лосі (самці)
Лосі (самиці та телята)
Олені (самці)
Олені (самиці і телята)
Муфлони самиці і ягнята
Козулі (самці)
Козулі (самиці і малі)
Серна
Байбаки
Зайці біляки
Тюлені
Борсуки
Ласки
Глухарі (самці)
Тетеруки (самці)
Рябчики
Куріпки
Фазани
Дикі голуби
Вальдшнепи
Дубельти, бекаси
Дрохви (самці)
Дикі гуси
Дикі качки

Відповідно до закону
Німецького
Польського
З 1 до 30 вересня
З 1 до 30 вересня
З 1 до 31 жовтня
Не дозволяється
З 1 серпня по 31 січня
З 1 вересня до 31 жовтня
З 16 вересня до 31 грудня
Не дозволяється
З 16 жовтня до 31 січня
З 16 травня до 31 січня
З 1 червня до 15 жовтня
З 16 травня до 31 січня
З 16 вересня до 31 грудня
Не дозволяється
З 1 серпня до 30 листопада
Не дозволяється
З 16 серпня до 31 жовтня
Не дозволяється
З 1 жовтня до 15 січня
З 12 жовтня до 31 січня
З 16 липня до 28 лютого
З 1 серпня до 31 грудня
З 1 вересня до 30 листопаду
З 1 квітня до 15 травня
З 16 березня до 14 травня
З 1 квітня до 15 травня
З 16 березня до 14 травня
З 1 квітня до 15 травня
З 16 серпня до 30 травня
З 1 вересня до 30 листопада
З 16 серпня до 31 січня
З 25 серпня до 30 листопада
З 1 вересня до 30 листопада
З 1 жовтня до 15 січня
З 16 жовтня до 31 січня
З 1 серпня до 15 квітня
З 16 серпня до 31 січня
З1 вересня до 15 квітня
З 16 серпня до 14 травня
З 1 серпня до 15 квітня
З 16 липня до 31 грудня
З 1 по 30 квітня
З 16 липня до 31 березня
З 1 серпня до 14 травня
З 16 липня до 31 грудня
З 16 липня до 31 грудня

Як видно з приведених у таблиці 2 даних, терміни полювання на диких мисливських тварин у
Німеччині і Польщі дещо різнилися, за винятком окремих видів мисливських тварин [4].
До початку Другої Світової війни мисливське законодавство у Галичині не змінювалося. З
приходом у 1939 р. радянських військ і до початку війни у 1941 р. стосунки між владою та
мисливцями загострились. Крім окремих випадків браконьєрства далеко у горах ніхто не наважувався
з‘являтися у мисливських угіддях зі зброєю, а якщо когось зловили зі зброєю, то одразу відправляли
у тюрму. Громадяни, які мали мисливську зброю, ретельно її приховували. Адже при виявленні під
час обшуку зброї власників чи навіть членів їх родини забирали в тюрму.
Такі ж стосунки залишились за часів німецької окупації під час Другої Світової війни ніхто собі не
дозволяв ходити зі зброєю, бо за це міг поплатитися життям. В той же час зменшувалась популяція
мисливських тварин, особливо диких копитних, які гинули від вогнепальної зброї під час бойових
дій.
Неврегульованим залишалось мисливство у Галичині після війни, так полювати зі зброєю було
вкрай небезпечно: у цей час в лісах діяли повстанські загони УПА, а також облави НКВД. Могли
людину у лісі у будь – який час застрелити не розбираючи, з якою зброєю він ходить, - мисливською
чи воєнною.
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Починаючи з 1947 року на Івано – Франківщині майже у кожному районі почали створюватися
мисливські філії УТМР (Українське товариство мисливців і рибалок). Однак майже до 1950 року
вони були малочисельними і малоактивними, поскільки у лісах ще діяли поодинокі групи УПА, за
якими весь час полювали органи НКВД. У цей період дикі звірі і птахи були у повній безпеці, бо
навіть окремий постріл у лісі привертав увагу однієї чи другої сторони, і можна було наразитися на
смертельну небезпеку.
З початком 60-тих років XX століття товариства мисливців і рибалок в Галичині почали
активізуватися. У товариства вступали більш активно і майже у кожному населеному пункті
створювалися первині мисливські колективи. В зв‘язку з тим, що у бувшому Радянському Союзі не
було власності на землю, її ділянки знаходилися в користуванні державних і громадських
організаціях, то як мисливські угіддя вони передавалися у користування мисливським організаціям.
Звичайно, збереження чи реконструкція мисливських угідь основним чином залежали від основної
діяльності основних користувачів земель. Лісові підприємства піклувалися головним чином про ліс, а
колгоспи і радгоспи старалися одержати побільше сільгосппродукції, але при цьому вони повинні
були вести свою господарську діяльність так, щоб не обезцінювати місця перебування диких тварин і
не знищувати їх.
В масштабах Радянського Союзу мисливським господарством керувало головне управління з
охорони природи, заповідників і мисливського господарства при Мінстерстві сільського господарства
СРСР. В Україні ці функції були покладені спочатку на Міністерство сільського господарства, а
згодом на Міністерство лісового господарства.
На початку діяльності товариств мисливців і рибалок мисливські угіддя, так звані угіддя вільного
користування, використовувалися всіма бажаючими, у яких був мисливський квиток з оплаченим
держмитом. Обмеження полювання в таких місцях зводилися до дотримання встановлених термінів
полювання і заборони добування рідкісних, особливо ліцензійних видів. Здебільшого угіддя
закріплювались за відповідними організаціями, наприклад, за товариством мисливців, колективами
військових мисливців, МВС тощо. Кожна прилежна територія закріплювалася за тією чи іншою
організацією на основі договору з місцевою державною мисливською інспекцією. По цьому договору
користувач мисливських угідь забов′язувався не тільки полювати, а і вести мисливське господарство
- охороняти, вести облік дичини, біотехнічні міроприємства, тобто, вести культурне мисливське
господарство. Все це потребувало значних затрат, що спричинило введення платних путівок на
полювання, в яких вказувалися вид і дозволену кількість добутої дичини та термін полювання.
Для забезпечення і відтворення мисливських видів у Радянській Україні щорічно видавався наказ
по Міністерству лісового господарства, в якому встановлювалися: терміни відкриття і закриття
полювання на кожний з видів мисливської фауни; норма відстрілу того чи іншого виду за день
полювання; правила і розпорядок полювань. Обласні організації управління мисливським
господарством у межах встановлених термінів полювання могли їх змінювати, тобто, відкриття
полювання могло переноситися на пізніші терміни і встановлюватися інші норми добування дичини
за день полювання. Користувачі мисливських угідь могли тільки скоріше призупинити полювання,
якщо чисельність того чи іншого виду дичини в угіддях була недостатня. Дата відкриття і закриття
полювання у різних роках були неоднаковими, вони визначалися незадовго до полювання з
урахуванням особливостей року [5].
Закон незалежної України «Про мисливське господарство та полювання» визначає правові,
економічні та організаційні засади діяльності юридичних і фізичних осіб у галузі мисливського
господарства та полювання. Мисливське господарство як галузь є сферою суспільного виробництва,
основним завданням якого є охорона, регулювання чисельності диких тварин, використання та
відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо здійснення полювання, розвиток
мисливського собаківництва.
Також цим законом визначені терміни полювання:
на норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка,
крохалів), лиску, курочку водяну, пастушка, куликів (крім кулика-сороки, ходуличника,
шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем'яшника, чорниша,
перевізника, фіфі, зуйка морського, малого, великодзьобого, галстучника), голубів (крім голубасиняка) - у серпні - грудні;
- на гусок: сіру, білолобу велику, гуменника - у серпні - січні;
- на куріпку сіру, фазана - у жовтні - грудні;
- на перепела - у серпні - листопаді;
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- на самця козулі - з 1 травня по грудень включно;
- на самців лані, оленів європейського і плямистого, лося, муфлона, кабана та його молодняк, здатний
до самостійного існування, - у серпні - січні;
- на самок лані, оленів європейського і плямистого, козулі, лося, муфлона, кабана та їх молодняк,
здатний до самостійного існування, - у вересні - грудні;
- на бабака - у червні - вересні;
- на борсука - у жовтні - листопаді;
- на білку, бобра, ондатру, куниць лісову та кам'яну, норку американську, тхора лісового,
єнотовидного собаку, лисицю, вовка
- жовтень по лютий включно;
- на кроля дикого та зайця-русака - з 1 листопада по січень включно.
Строки полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських
тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норма добування
мисливських тварин визначаються користувачем мисливських угідь у межах строків, визначених цим
Законом, за погодженням з відповідним територіальним органом спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та
доводяться користувачами мисливських угідь до відома громадськості.
Добування мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду здійснюється за
дозволом ліцензією або відстрільною карткою.
За ліцензією здійснюється полювання на кабана, лань, оленів європейського та плямистого,
козулю, лося, муфлона, білку, бабака, бобра, борсука, ондатру, куницю лісову.
За відстрільною карткою здійснюється полювання на пернату дичину, кроля дикого, зайця-русака,
єнотовидного собаку, вовка, лисицю, шакала, куницю кам'яну, норку американську, тхора лісового.
За дозволом може здійснюватися відстріл (відлов) будь-якого виду мисливських тварин з метою
селекційного відбору, ветеринарно-санітарної експертизи, регулювання чисельності.
Добування вовка, лисиці, єнотовидного собаки та шакала дозволяється здійснювати також за
наявності у мисливця ліцензії або відстрільної картки на добування інших мисливських тварин.
Ліцензії видаються мисливцям користувачем мисливських угідь, який отримує їх у спеціально
уповноваженому центральному органі виконавчої влади з питань мисливського господарства та
полювання або у визначеному ним територіальному органі.
Відстрільні картки видаються мисливцям користувачем мисливських угідь.
Ліцензії та відстрільні картки видаються мисливцям із зазначенням у них терміну та місця
здійснення полювання з урахуванням лімітів добування мисливських тварин та пропускної
спроможності мисливських угідь.
Висновки. Регулювання термінів полювання почалось у середньовіччі. В послідуючому цьому
питанні вже приділялось більше уваги. Почали визначати корисних і шкідливих тварин, як для
людини так і для мисливського господарства. Починаючи з ХІХ століття і до сьогоднішнього дня
встановлюються терміни полювання та той чи інший вид тварини, а в останні роки визначаються
види тварин на які взагалі забороняється полювати, бо вони становляться малочисельними. Не
зрозуміла позиція по відношенню в Україні до таких шкідливих видів як вовк, лисиця, яструби та
інші шкідливі для суспільства та мисливського господарства тварини.
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In this article it is considered the problem of regulation the hunting relationship in Galicia in 19 th and 20th centuries
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УкрНДІгірліс
Кафедра управління проектами ЛРІДУ НАДУ при Президентові України

ВІДНОШЕННЯ СУСПІЛЬСТВА В ГАЛИЧИНІ ДО ХИЖАКІВ ЗА ЧАСІВ АВСТРО –
УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ І ПОЛЬЩІ.
В цій статті висвітлюється питання щодо відношення до хижаків в Галичині за часів Австро-Угорської
імперії і Польщі.
Ключові слова: хижаки, благородна дичина, статути, закони, мисливство.

В давні часи за життя первісних людей, коли їх поживою була рослинна і тваринна їжа, вони
мусіли вести боротьбу за своє існування і не усвідомлювали які тварини для них корисні, а які
шкідливі. Основним їх завданням було добувати тих тварин, м‘ясом яких вони харчувалися і з яких
можна було виготовити одяг. Практично, майже до кінця X століття полювання проводилося для
життєвої необхідності – для добування їжі та одягу. Кожен хто міг, полював де хотів і як хотів.
З початком зародження феодального ладу почали встановлюватися порядки мисливства за якими
привілеї полювання мали вищі світські і духовні особи на своїй землі, а селяни які не мали землі,
близько не підпускалися зі знаряддями полювання до мисливських угідь. За недотримання
мисливських законів встановлювалися суворі покарання, навіть смертна кара. Ці закони діяли майже
до середньовіччя. [ 1 ].
В середні віки мисливство почало набувати норм права, яке регламентувало мисливські порядки.
У Галичині право полювання регламентувалося Статутами Великого Литовського князівства від
1529, 1566 та 1588 р.р. Порушення правил полювання жорстоко каралося, але вже у Статуті від
1566р. був зроблений суттєвий виняток - відсутність беззаперечної вказівки про смертну кару.
Стрілець, який незаконно вполював дичину передавався на розгляд влади. Останнім Литовським
статутом від 1588 р. смертну кару за браконьєрство, було відмінено і штрафи зменшені майже у двічі
[ 3 ].
Починаючи з 1775 р. у Галичині було відмінено феодальну монополію на землю і законом який
вийшов у цьому ж році, нікому не дозволялося полювати на копитних і пернату дичину на чужій
землі, без письмової згоди її власника. Тільки власникам землі дозволялося полювати цілий рік, а
всім іншим було визначено термін полювання – після дня святого Бартоломея (24 серпня) до 1
березня. Слід зауважити, що в цей період суттєвого зменшилася чисельність дичини і були змушені
встановлювати кількість добування тієї чи іншої дичини і було окреслено ціну кожної мисливської
тварини.
У законодавчі рамки мисливство почало входити у ХVIII столітті тобто в період зародження
капіталізму та індустріалізації. В цей період суттєво почала зменшуватися чисельність мисливських
тварин, хоча на початку ХVIII століття законодавство було направлене тільки на охорону
сільськогосподарських угідь від заподіяння шкоди мисливськими тваринами, а про охорону
мисливських тварин тоді ще не йшлося. Вже у половині ХVIII століття в зв‘язку із інтенсивним
втручанням людини у природу – вирубування лісів, меліорація, дорожне і промислове будівництво,
ріст чисельності населення, розвиток тваринництва та , чисельність дичини почала зменшуватися і
тому почали задумуватися про охорону дичини, спочатку окремих видів дичини і в першу чергу –
зубра, лося, соболя, бобра [ 3, 4 ].
Реформа 1848 р. та відповідні законодавчі акти повністю узаконили приватну власність на землю,
в тому числі на лісову отже пройшло присвоєння природних багатств громадського користування на
дичину, рибу і всіх корисностей лісів. В зв‘язку з цим необхідно було законодавчо закріпити право на
мисливство. Першим мисливським законом Австро – Угорської імперії, що був прийнятий у 1875р.
надавалося значне право мисливцям в їх інтересах, тобто сприяли збільшенню популяцій
мисливських тварин, встановлювати терміни в які було заборонено відстрілювати мисливських
тварин, використовувати капкани, сильця і тодішні методи полювання. Забов‘язувалося всіх хижаків
відстрілювати незважаючи на пору року, і це був обов‘язок кожного мисливця, дозволялося також
полювати на хижаків за допомогою капканів, але застережувалася впроваджувати охоронний час
коли заборонялося полювати на ведмедів, рисів, куниць, норок, орлів [3].
В результаті дії цього закону чисельність мисливських тварин в Галичині збільшилася суттєво і
через масові звернення селян про завдані їм збитки дикими тваринами Галицький сейм був змушений
звернутися до уряду про внесення нового мисливського закону. Відзначалося, що основною
причиною внесення змін до мисливського закону є те, що в ньому немає статті про відшкодування
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збитків селянам, великі кошти йдуть на знищення хижаків хоча їх залишилася ще велика кількість.
Однією з причин є те, що на одному мисливському господарстві хижаки відстрілювалися, а на
другому ні, тому вони переходили туди де їх не переслідували тому Комісія також зверталася до
влади, щоб вона енергійніше застосовувала норми мисливського законодавства щодо знищення
диких кабанів, а також щоб обов‘язок набуття посвідчення мисливця був безумовно повсюдно
виконуваними [ 4 ].
Про кількість добутої благородної дичини і знищення хижаків за 1876 і 1877 н. свідчать дані
радника лісів Г. Лейтнера (звіт Галицького намісництва) таблиця 1.
Таблиця 1 Зі звіту про добуту дичину у Галичині в 1876 і 1877 р.
Види тварин

кількість
1876 р.

1877 р.

55
22
51
2621
77
44174
40
501
201
115
1189
27914
3210
386
9482
12421

17
8
2759
734
43051
54
622
1773
8792
100
31452
5875
248
10200
7744

37
167
5
4447
333
451
293
111
215
95
4085
760

22
112
4
4511
437
490
367
164
215
115
3407
810

Благородна дичина
Олень
Лань
Сарна
Козуля
Кабан
Заєць - русак
Глухар
Тетерук
Рябчик
Куріпка
Фазан
Перепілка
Вальдшнеп
Дика гуска
Дикі качки
Бекаси
Шкідлива дичина
Ведмідь
Вовк
Рись
Лисиця
Куниця (лісова і камяна)
Тхір
Борсук
Видра
Орли
Пугачі
Яструби
Сови, ворони

Як видно з приведених у табл. 1 даних в період 1876 – 1877р. знищувалася значна кількість
шкідливих тварин і птахів, що свідчить про їх високу чисельність і про інтенсивну боротьбу з ними.
Вже у 1897р. був прийнятий новий мисливський закон, який вступив в силу з березня 1898р.
відрізнявся від закону 1875р. тим, що у ньому вже були статті про відшкодування збитків завданих
дичиною сільському населенню
У 1902р. у Галицькому сеймі з‘явилася пропозиція товариства мисливців щодо змін у закон 1897р.
з мотивацією, що збільшилася чисельність дичини, поліпшилися справи щодо знищення хижаків та
компенсування за нанесені збитки дичиною, зменшилося число скарг про нанесення шкоди дикими
кабанами, збільшився відстріл диких кабанів. Прийнятий закон 1907р. Галицьким сеймом не був
схвалений монархом і проект повторно повернувся до сейму для послідуючого обговорення [ 5 ].
Закон прийнятий і підписаний цісарем Австро – Угорської імперії за згодою Галицького сейму від
1897р. практично діяв в Галичині до грудня 1927р., хоча у 1918р. вже була утворена друга Річ
Посполита. Відповідно цього закону щодо хижаків чітко зазначалося, що хижаки приносять шкоду і
дозволялося на них полювати кожному мисливцю і встановлювався контроль, щоб під виглядом
відстрілу хижаків не відстрілювалися благородні мисливські тварини. Дозвіл на відстріл і контроль за
відстрілюванням здійснювали державні органи влади. Відповідно до законів, що стосувалися
державних лісів були наступні визначення: [ 6 ]
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«Хижаки повинні винищуватися без огляду на час. Для їх винищення дозволялося застосовувати
різні способи і знаряддя, але лише особам, які мають право на полювання». До хижаків були
віднесені: ведмідь, борсук, вовк, лисиця, рись, дикий кіт, видра, куниця, тхір і горностай.
Лісову охорону державним розпорядженням забов‘язувалось знищувати хижаків, а мисливці
заохочувались для цієї справи. Кожен лісник, або єгер був забов‘язаний представити на протязі року
одну пару вух та ніс вовка, одну пару вух лисиці, або дві пари вух тхорячих чи кунячих. За
невиконання цього розпорядження передбачався штраф 6 злотих. Для звільнення від штрафу
потрібно було доказати, що на даній території лісника чи єгеря немає хижаків. Орендарі малого
полювання за кожні зароблені 10 злотих за полювання повинні були представити лісовій управі
вовчий, або лисячий ніс з вухами. Мисливцям за добування вовка хворого на сказ виплачувалося – 50
злотих, за стару вовчицю – 36 злотих, старого вовка – 25 злотих, молодого вовка – 18 злотих, а за
вовченя – 10 злотих. Ці суми для виплати за знищення хижаків йшли з грошей за мисливські квитки,
дозволів на зброю та сплати штрафів за браконьєрство.
Чисельність благородної дичини до першої Світової війни була досить високою, а хижаки
повністю знищувалися. Після війни 1914 – 1915р.р. чисельність мисливської благородної дичини
суттєво знизалася, а хижаків стало надто багато. В час війни тільки на Сколівщині Львівської області
Російськими та Австрійськими військами в господарстві площею 70 тис. га. було знищено 3000
оленів і 1 тисяча козуль. Після відходу росіян з лінії фронту за добування дичини взялися Сколівські
селяни. Починаючи з 1920р. поступово почалося відновлення дичини завдяки людській праці. На
площі мисливських угідь Сколівщини в 70 тис. га. до охорони було залучено 78 осіб з річним фондом
заробітної плати 105 тис. злотих. За відшкодовування збитків сільському господарству оплачувалося
15,0 тис. злотих, на підгодівлю і сіль – 8,0 тис. злотих, на утримання мисливських будинків,
мисливських стежок та другі видатки – 8,0 тис. злотих. За добування хижаків відповідно то
тогочасного законодавства 1927р. платила держава (скарб): за вовка – 90 злотих, рись – 60 злотих,
дикого кота – 25 злотих, лисицю – 20 злотих, за свійського собаку чи кота – 4 злотих. В зв‘язку з
різким зменшенням популяції ведмедів після Першої світової війни ограничувалося його добування,
ведмедицю з малими до двох років не можна було здобувати від травня до листопада. У Східних
Карпатах у 1927р. нараховувалося всього 170 голів ведмедів [ 6 ].
У журналі Ловець (Lowiec) за 1932р. була надрукована інформація в якій писалося: «Коли у 1915р.
Московська армія почала відступ і через Карпати здійснювали перехід австрійські і німецькі війська
можете тільки уявити який вигляд мали тоді Карпати. Як розказували мисливці, що тільки десь не
десь можна було почути рик одного оленя ніби священика в церкві бо багато оленів повтікало з гір, а
ще більше їх загинуло від куль армійців, браконьєрів, або були знищені вовками бо в цьому часі
появилася велика кількість вовків. Нарікання на браконьєрів політичні катаклізми банди менш
суттєво, бо вовки завдають значно більше шкоди. Треба також відзначити, що коли вибухнула війна у
1914р. практично вся лісова охорона при мобілізації була відсторонена від своїх обов‘язків по
охороні лісу, а «не благодійних» відправляли до Сибіру, тому не було кому охороняти дичину, а
головним чином винищувати вовків. Всі капкани, які москалі знаходили, конфісковували, було
спалено в горах багато колиб, лісництв, криївок. При такій ситуації вовки починаючи з 1914р.
множилися і множаться до тепер.»
Незважаючи на те, що починаючи з 1920 р. стан мисливства у Галичині став дещо покращуватися,
чисельність дичини за 1928р. збільшилася не суттєво. Згідно статистичних даних у 1928р. по
Станіславському воєводстві (в державних лісах) нараховувалося: оленів – 1289, козуль – 1635,
ведмедів – 128. вовків – 213, диких кабанів – 1189, рисів – 86 і 132 диких коти. Тобто на одного вовка
приходилося тільки 6 оленів, або 19 голів всіх копитних.
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НАПРЯМИ ОХОРОНИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ АГРОЕКОСИСТЕМ
Розглядаються пропозиції щодо екологізації сільськогосподарського виробництва, і пропонується перехід
всієї людської діяльності в природі на біопозитивну (природозберігаючу і природовідновлючу) основу. На основі
постулатів екології, ряду законів біоніки, а також сучасних технологій, нами розроблені загальні принципи
біопозитивності всієї техніки і технології.
Ключові слова: агроекосистема, агроценоз, агрофітоценоз, агробіогеоценоз, агробіоценоз, конструювання
агроекосистем, оптимізація.

Агроекосистема (АгЕС) – елементарний осередок, елементарна структурна одиниця
агробіогеоценозу, що представляє спільноту ценозів автотрофної рослинності, гетеротрофів і
редуцентів, які знаходяться в безпосередній взаємодії [3].
Слід відмітити, що загальноприйнятого визначення агроекосистеми до цих пір не існує і як
синоніми використовуються наступні терміни: агроценоз, агрофітоценоз, агробіогеоценоз,
агробіоценоз. У словнику Н.Ф. Реймерса і А.В. Яблокова агроекосистема та агробіогеоценоз
трактуються як синоніми.
Де-які вчені, наприклад В.І. Булатов, пише в своїй монографії [2]: агроекосистема – це просторово
обмежена, штучно створена, нестабільна, взаємозв'язана сукупність біотичних і частково змінених
абіотичних компонентів, характерною особливістю якої є відносно стійке функціонування в часі за
наявності постійного потоку антропогенної енергії і що існує для отримання заздалегідь певної
кількості сільськогосподарської продукції.
Загальним для всіх сучасних визначень агроекосистеми є акцент на те, що ці системи не можуть
існувати без додаткової притоки антропогенної енергії. Досконаліше визначення тлумачення
агроекосистеми – справа майбутнього, як підсумок консенсусу між ученими, що працюють в даній
галузі, як сукупний результат всіх знань про предмет, які є в розпорядженні науковців на
сьогоднішній день.
Сьогодні проблема охорони природи розглядається як проблема раціональної організації всього
господарства, формування його галузевої та регіональної структури, розміщення з урахуванням
природоохоронних чинників і раціонального використання ресурсів. Будь-яка господарська стратегія
в регіоні повинна виходити із відвіку порушеної структури ландшафтів, що реально склалася. Це
зумовлює відповідні витрати на реконструкцію.
Необхідне знання еколого-антропогенних модифікацій ландшафтів. Новостворювані, або
виробничі комплекси, що реконструюються повинні бути органічно пов'язані, закономірно витікати з
природних, розкривати потенційні можливості, приховані в ландшафті.
Труднощі оптимізації сьогоднішнього АПК по екологічному критерію (з урахуванням
екологічного імперативу) полягають, перш за все, в необхідності моделювання природного
середовища в умовах "невизначеності розміщення підприємств АПК". Саме тому першочерговими
завданнями повинні стати: всебічна оцінка потенціалу геосистем (ландшафтів, природнотериторіальних комплексів) і визначення їх придатності до різних видів використання
(агроекологічне районування), конструювання агроекосистем з поліваріантними прогнозними
рішеннями; створення моделей розміщення підприємств АПК, тобто оптимізація розміщення
виробництва за ландшафтно-басейновим принципом [5].
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Стратегія багаточинника адаптивної інтенсифікації АПК розглядається як передумова стійкого
розвитку виробництва, що базується на агроекологічній ідеології.
Агроекологічна ідеологія припускає відмову від значних енергетичних субсидій, гармонійну
організацію АгЕС на основі збільшення біологічної різноманітності (перш за все рослин
сільськогосподарських культур) з поступовою конвергенцією агро- і природних екосистем.
Таким чином, конструювання стійких агроекосистем з відносно замкнутими циклами круговороту
речовин, енергії та інформації на базі раціонального використання природних ресурсів з мінімізацією
негативних наслідків стає основним завданням сучасної агроекології. Стратегічною метою
оптимізації АгЕС слід вважати не одностороннє вирощування продукції, а поліпшення всіх
параметрів її функціонування, що сприятимуть збереженню та відтворенню природних ресурсів.
Науковою основою сучасного сільськогосподарського виробництва повинен стати вибір економічних
альтернатив в рамках екологічного імперативу на основі адаптивного підходу [4].
Адаптивний підхід редукується до вимоги максимальної фіксації сонячної енергії (як неминуча
плата за кількість і якість продукції, що виробляється).
Екологічне мислення в розвитку сільськогосподарського виробництва вимагає, щоб сучасному
рівню розвитку екології відповідали наукові критерії кількісної оцінки складної цілісної біологовиробничо-економічної системи агропромислового комплексу не просто з сільським господарством
як центральної ланки, а із стрижньовим блоком - агроекосистемою.
У методологічному аспекті конструювання АгЕС бачиться як міждисциплінарна наукоємка
програма досліджень, що формується для вирішення завдань з екологічної оптимізації розміщення і
господарювання в ландшафті при різних рівнях інтенсифікації, складається з п‘яти різнорівневих
блоків, які наведено в таблиці.
Фундаментальне вирішення цих завдань вимагає сучасного знання принципів організації і
стійкого функціонування АгЕС і базується на арсеналі всіх методів сучасного природознавства. Тому
конструювання систем повинне бути направлене, в першу чергу, на підвищення адаптивного
потенціалу рослин і стійкості ґрунтів, розробку енергозберігаючих технологій, оптимізацію
структури агроекосистем, оптимізацію використання екологічної ємкості ландшафтів, тобто
оптимальні відмінності АгЕС і сільськогосподарського виробництва в цілому – на принципах
цілісності, адаптивності, критеріальності. Результати досліджень, безпрецедентних по своїй
складності, повинні служити обгрунтуванню таких рекомендацій, які виявляться ефективними і
такими, що можуть бути практично реалізовані. Деякий досвід цих робіт висвітлено в працях [1, 2, 6].
Найважливішою ознакою стійкості антропогенно перетвореного ландшафту є його структура та, в
першу чергу, співвідношення між агроекосистемами і природними біогеоценозами. На думку В.В.
Докучаєва (1883), структура агроландшафту повинна визначатися кліматичними, грунтовими
умовами, а також біологічними особливостями основної оброблюваної культури, що спрощується в
даному регіоні, тобто для агроландшафтів вірним є принцип "структура-функція". Проте, до
теперішнього часу, відсутня методологія вирішення цих проблем. В той же час відомо, що структура
природних екосистем забезпечує ефективне самовідтворювання популяцій флори та фауни.
Одним з головних чинників підвищення ефективності використання природних ресурсів в системі
чинників інтенсифікації АПК і необхідним елементом конструювання АгЕС є науково обгрунтоване
агроекологічне районування в цілях раціональнішого розміщення видів і сортів культур по
природних зонах, що максимально відповідають екологічним умовам. Окрім раціональноекологічного розміщення сільськогосподарських культур, необхідна система адаптивного
землеробства, що забезпечує їх обробіток в регіоні.
Використання адаптивних властивостей агроекосистем та індивідуальних рослин (як
енергоекологічного і природоохоронного способу рослинництва), є альтернативою енергоємним
технологіям, вважається одним з можливих стратегічних напрямів інтенсифікації АПК. Потенціал
онтогенетичної адаптації – це функція двох основних складових: потенційної продуктивності і
екологічної стійкості. У зв'язку з цим дослідження можливостей інтенсифікації продукційного
процесу повинні охоплювати як питання продуктивності, так і питання морфологічної і фізіологічної
стійкості до біотичних і абіотичних чинників. Розробка нових підходів до оцінки резистенції рослин
до екстремальних чинників середовища будується на основі уявлень про двокомпонентну природу
стійкості: конститутативної та індуцібільної. Системи, відповідальні за конститутативну стійкість,
функціонують в нормальних умовах, тоді як індуцібільна система, що формується як відповідь на
екстремальну дію.
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Необхідним компонентом даних досліджень повинен бути напрям, присвячений вивченню
механізмів фотосинтезу та метаболізму рослин і способів реалізації їх адаптивних систем при
агрохімічній інтенсифікації виробництва. На наш погляд, перспективний пошук інформативних
показників для динамічної моделі та її фізіологічного блоку, нових нетрадиційних шляхів управління
продукційним процесом і стійкістю ценозів, особливо в зонах ризикованого землеробства. Стійкість
агроекосистем багато в чому залежить від біологічної структури агрофітоценозу, в т.ч. стійких
рослинних компонентів: мутантів, трансгенних рослин аллоцитоплазматичних гібридів. У цих рослин
цілеспрямовано створюється комплекс стійкості таких основних фізіологічних процесів, як вуглецеве
і кореневе живлення. Разом з тим, еколого-фізіологічна характеристика генотипу може бути
інтегрована як сукупність можливостей інтенсивності енерго- і масообміну рослини з середовищем
або як сукупність тимчасових змін екологічних чинників і фізіологічних функцій рослин [3].
У природних умовах цикли біофільних елементів урівноважені, що дозволяє уникнути негативної
дії на стан здоров'я людини. Порушення харчових ланцюгів в агроекосистемах в результаті
масованого застосування агрохімікатів надає негативну дію на природні екосистеми, міняючи їх
структуру та зв'язки, це створює умови для виникнення технобіогеохімічних провінцій, що негативно
впливають на здоров'я людини. Тому першочерговим завданням є пошук і розробка шляхів зниження
негативної дії високих доз агрохімікатів, полютантів та їх метаболітів на організм теплокровних і
ентомофауни природних екосистем, їх видовий склад і стійку продуктивність.
По характеру дії на природні і антропогенні чинники АгЕС можуть бути лімітуючими,
нормальними, оптимальними і пригноблюючими. Відмінною рисою у дії чинника є комплексність
(поліфункціональність), в чому легко переконатися на прикладі дії азотних добрив. Відомо, що в
грунтах не формується перехідний пул азотистих з'єднань, не забезпечується достатній рівень
родючості ґрунтів, і перед виробничниками постійно стоїть завдання про додаткове щорічне
застосування азотних добрив. Тому азотні добрива є одним з найважливіших антропогенних
чинників, що визначають стійке і стабільне функціонування АгЕС. В цей же час азотні добрива
можуть надавати і негативну дію на стан АгЕС. Зрозуміти всю сукупність негативної дії азотного
добрива можливо тільки на основі вивчення механізмів відгуку на нього окремих компонентів АгЕС.
Так, за певних умов азотні добрива можуть підсилити біологічну і хімічну мобілізацію активної фази
органічної речовини грунту, що може привести до дестабілізації внутрішньогрунтового циклу азоту і
додаткового утворення значної кількості нітратів, які накопичуються в надмірних кількостях в
продукції і природних водах або, трансформуючись до NO2-N2, втрачаються у вигляді газоподібних
з'єднань.Завдання оптимізації – конструювання і управління АгЕС – охоплює, таким чином, складний
комплекс проблем, дослідження яких припускає використання математичного опису і моделювання
на всіх рівнях дослідження, починаючи з моделювання об'єкту. На етапі математичного
моделювання, окрім завдання вивчення статики об'єкту, вирішуються завдання дослідження його
динаміки, поведінки по відношенню до обурюючих дій, що управляють. На цьому етапі АгЕС
розглядається як система, що володіє певними динамічними властивостями: інерційністю,
тимчасовими запізнюваннями в появі наслідку, ємкісними характеристиками і т. д. На цьому етапі
широко використовуються математичні методи аналізу і діагностики процесів в грунтовому і
рослинному покриві. Здійснюється математичне моделювання багатокомпонентних екосистем,
аналізується роль просторових структур і гетерогенності грунту в стійкості і продуктивності АгЕС.
Другий етап - пошук стійкого стану, пошук оптимуму, тобто такого стану, до якого слід прагнути і
який досягши необхідного підтримувати. Само поняття і його зміст вельми невизначено, а
загальнотеоретична проблема оптимального стану екосистем далека від свого рішення. Буде потрібно
величезні дослідження для деталізації ланок системи, опису процесів в строгій математичній формі.
При цьому необхідно забезпечити комплексний підхід, оскільки без урахування взаємодії
компонентів АгЕС оптимізація заходів щодо забезпечення стійкості і екологічності (адаптивності)
практично неможлива [3].
При розробці зростає роль наук, що вивчають механізми природних процесів, що забезпечують
динамічну структуру екосистем і їх функціонування. При виконанні досліджень передбачається
використання моделей різних типів: балансові, імітаційні, оптимізаційні, створення і використання
експертно-моделюючих і геоінформаційних систем.
Реалізація перспективних напрямів зв'язується як з побудовою повних динамічних моделей
родючості, так і емпіричних моделей продукційного процесу. Так, наприклад, модельний підхід в
рослинництві зв'язується з математичним моделюванням рослинних співтовариств з просторовою
структуризацією початкового просторово однорідного співтовариства. Як основний момент моделі
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використовується уявлення про рослину, що вільно росте. Передбачається достатньо проста
методологія математичного і імітаційного моделювання, що зв'язує фундаментальний початок
наукових досліджень з їх прикладним завершенням. У ідеалі на виході селекційної процедури
повинен з'явитися новий сорт разом з його моделлю. На моделях співтовариств моделей рослини
даного сорту може бути оцінена ефективність кожної технології при даній погодній і грунтовій
ситуації.
Так можуть створюватися банки даних видів рослин, що вивчаються, що зрештою дозволить
фахівцеві в режимі діалогу з ЕОМ вибрати відповідний сорт і відповідну технологічну схему або,
можливо, набір сортів і оцінити відсоток ризику вибраної системи рослинництва. При такій системі
прогнозування і організації рослинництва природні певні зміни в методах і пріоритетах селекційної
роботи. Отже, багато "проміжних" сортів, що в даний час не використовуються, можуть при
кількісному об'єктивному порівнянні опинитися для деяких ситуацій корисними або навіть
оптимальними, тобто число практичних сортів може бути збільшене.
Стратегія оптимального використання сільськогосподарських земель в кожному конкретному
випадку визначається на основі екологічної оцінки угіддя, а оскільки характер будь-якої ділянки
визначається десятками складно взаємодіючих чинників і кількість їх поєднань практично
невичерпно, першим завданням агроекології є редукція цієї різноманітності до обмеженого числа
"екологічних типів земель" з оцінкою їх актуальних і потенційних можливостей, перш за все по
характеру рослинності, виступаючій унікальним індикатором стану природного середовища.
Грунт, як дісипативна структура, складає ядро екосистемної стійкості. Вона характеризується
певним ступенем стійкості і постійності своїх функціональних режимів і параметрів. З теорії
динамічних систем відомо, що стійкість всієї системи в цілому регулюється поведінкою самих
інертних, повільно змінюючих змінних. При порушенні стаціонарного режиму функціонування
"повільних" змінних порушується діяльність всієї системи.
Ядром грунтової стійкості виступає гумус, його функціонування забезпечується і регулюється
динамікою інших компонентів грунтової органічної речовини (мікробіоценоз, грунтова фауна,
кореневі виділення, надходження рослинних і тваринних залишків і ін.), нерозривно пов'язаною зі
всім різноманіттям фізико-хімічних процесів, що відбуваються в грунті.
Грунт, як дісипативна динамічна система, має ряд стаціонарних станів, що відповідають різним
типам функціонування своєї "найповільнішої змінної" – гумусу. Саме тому при дослідженні і оцінці
структурно-функціональної стійкості ґрунтів особливо повинні бути виділені процеси трансформації
органічної речовини, що безпосередньо впливають на характер функціонування грунтового гумусу.
Найважливішою якістю, що характеризує стійкість грунту, є її структура. Повинна бути
розроблена стратегія діагностики деградації структури грунту на різних рівнях організації: іонномолекулярному, рівні елементарних ґрунтових частинок, агрегатному (визначають практично всі
"ближні" взаємодії: обмін, сорбція і т. д.) на горизонтальному і профільному (визначає водний режим
грунтового профілю, а отже, транспорт речовин), на рівні ландшафту і ландшафтних систем
(визначає водний режим і баланс регіону, тобто круговорот води і речовин); способи визначення
допустимих і критичних об'ємів антропогенних навантажень, які визначають функціонування
ґрунтів; перелік параметрів, показників і їх кількісних взаємозв'язків, що характеризують стійкість
функціонування ґрунтів на різних рівнях, або функціонально ламкі рівні організації грунту.
За допомогою лабораторних і польових експериментальних розробок, а також машинних
експериментів можуть будти обгрунтовані: математична модель трансформації органічної речовини
ґрунтів в грунті, прогнозна модель еволюції грунтово-фізичних процесів в АгЕС. В основі
математичних моделей цих процесів лежать основні закономірності енерго- і масопереносу,
обгрунтовані у фізичній хімії і термодинаміці і трансформовані для грунту.
Гранично допустимі навантаження антропогенних чинників на АгЕС повинні забезпечувати:
незмінність якості природних ресурсів, збереження генофонду (чисельності, співвідношення і
стійкості окремих видів біоти), збереження імунного статусу домашніх і диких видів тварин,
оброблюваних культурних і диких видів рослин, збереження саморегуляції в агроекосистемі.
Особлива екстремальна ситуація створюється при ненавмисному (некерованому), надходженні в
АгЕС ксенобіотиків і відходів виробництв з незамкнутими технологічними процесами (оксиди азоту і
сірки, хлорпохідні продукти, нафтопродукти, важкі метали, радіонукліди і інші поллютанти).
Необхідний системний підхід при дослідженні стійкості АгЕС до дії різноманітних і ксенобіотичних
з'єднань. Комплексність вирішення цієї проблеми полягає в дослідженні цілого ряду процесів:
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поглинання ксенобіотика твердою фазою грунту, десорбція з'єднання в грунтовий розчин і його
міграція, біотрансформація, форми з'єднання і надходження в рослину.
Особливе відношення необхідне до радіонуклідів. Наприклад 137CS забруднює АгЕС в результаті
нормальних і аварійних викидів на атомних електростанціях. Використання концентраційних
коефіцієнтів накопичення дозволяє дати регіональну оцінку стійкості АгЕС, оцінити ступінь
небезпеки дії радіонуклідів для теплокровних і, в першу чергу, для людини. При цьому необхідно
враховувати гігієнічні показники і швидкість самоочищення АгЕС в цілому.
При достатньо глибокому розумінні ролі і місця мікроорганізмів у функціонуванні біосфери
практично відсутні підходи вирішення таких питань, як стійкість мікробних ценозів і їх зв'язок із
стійкою продуктивністю АгЕС, методи підтримки і регуляції складу і динаміки мікробних
співтовариств в системі стійкого екологічно збалансованого сільськогосподарського виробництва.
Причиною тому є домінування, що історично склалося, декілька інтенсивно розвинених, але
розрізнених і не інтегрованих єдиною концепцією напрямів сучасній екології мікроорганізмів і
агробіотехнології, до якої відносяться: біогеохімія, експериментальна екологія чистих культур
мікроорганізмів, флористичне дослідження мікробного населення агроекосистем.
Концепція стійкого розвитку агроекосистем на принципах адаптивної інтенсифікації орієнтується
на подальший розвиток ландшафтної мікробіології, мікробної екології і мікробної агробіотехнології.
Мікробне співтовариство є, мабуть, найбільш чутливим біотичним компонентом АгЕС. Під дією
антропогенних і природних чинників мікробіоценоз зазнає зміни, що виражаються в послідовній
зміні адаптивних зон, для кожної з яких характерний певний інтервал навантаження і відгуку на неї.
Мабуть, допустимим навантаженням для мікробного співтовариства буде та, яка не виводить систему
із стійкого і стабільного розвитку.
В рамках концепції адаптивної інтенсифікації АПК основні завдання, що стоять перед
мікробіологією, зводяться до наступного:
- дослідження механізмів стійкості мікробних ценозів АгЕС в умовах зростаючого антропогенного
навантаження; визначення закономірностей, параметрів і критеріїв, що характеризують і
забезпечують стійкість мікробних ценозів;
- розробка наукових основ ландшафтної мікробіології, що включає: дослідження структури і
динаміки мікробних ценозів, внутрішній ієрархії підсистем і компонентів; вплив складу і динаміки
мікробного ценозу АгЕС на різні сторони сільськогосподарського виробництва; продуктивність
сільськогосподарських культур; супресивність ґрунтів по відношенню до фітопатогенної мікрофлори;
біопестицидні властивості компонентів мікробного ценозу; закономірності і шляхи розповсюдження
фітопатогенної мікрофлори; динаміка потоків органічної речовини в різосфері;
- дослідження адаптаційного потенціалу мікробних ценозів під час вступу полютантів в АгЕС;
особливості реакції на хімічний стрес мікробного ценозу, окремих його підсистем, різних
фізіологічних і екологічних груп мікроорганізмів, мікробних асоціацій різосфери і різоплана;
дослідження адаптаційного потенціалу окремих видів мікроорганізмів на рівні генетичних і
біохімічних механізмів; дослідження дії мікробних ценозів на адаптацію до хімічного стресу і
відновлення АгЕС.
Таким чином, фронт досліджень і практичних робіт, направлених на конструювання, корекцію і
відновлення мікробних ценозів стійких агроекосистем, керованих на основі принципів адаптивної
інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, надзвичайно широкий і представляє
довготривалу програму. На початковому етапі реалізації цієї програми найдоцільніше проводити
дослідження по декількох напрямах паралельно в спеціально вибраних об'єктах [3].
Як об'єкт дослідження найбільш доцільним представляється використання "втомлених",
"стомлених" або "проблемних" ґрунтів зокрема і особливо – що різко понизили біопродуктивність в
результаті надмірного застосування агрохімікалій, наприклад, гербіцидів. Дослідження процесу
відновлення (природного) агроекосистеми, відновлення родючості грунту і мікробного ценозу,
моделювання цього процесу в умовах стаціонару і лабораторії (експериментальні ділянки, грунтові
моноліти, лізіметри, мікрокосми) може бути методом вирішення ряду сформульованих вище питань,
а саме:
- динаміка, закономірності, критерії природного відновлення мікробного ценозу агроекосистеми;
- найменш стійкі таксономічні, фізіологічні, екологічні групи мікроорганізмів, їх роль в аллелопатії
рослин;
- вплив структури і динаміки мікробоценозу ландшафту на відновлення стійких мікробних ценозів
продуктивних агроекосистем;
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- реакція мікробоценозу агроекосистеми на антропогенні стреси і віддзеркалення цієї реакції на
стійкості агрофітоценозу;
-оцінка адаптаційного потенціалу мікрофлори грунту в умовах антропогенного хімічного стресу;
- механізми генетичного, біохімічного, рівнів популяції, що визначають адаптаційний потенціал
мікробного ценозу агроекосистеми.
Конструювання агроекосистеми (у категоріях біологічних наук

Рівні

Процес

База знань

Конструювання
рослин

Генетика, селекція, фотобіотехнологія,
фізіологія, біохімія, біотехнологія,
мікробіологія, генна інженерія,
землевпорядкування
Рослинництво, фітофізіологія, біохімія,
агрохімія, біогеотехнологія,
мікробіологія, грунтознавство
Агроекологія, грунтознавство,
землеробство,ландшафтознавство,
математичне моделювання,
кліматологія

Локальний
Конструювання
популяцій
агрофітоценозу
Конструювання
АгЕС

Регіональний
Конструювання
ландшафту

Глобальний

Конструювання
агроекосфери

Вимоги

Продуктивність,
якість
урожаю,
стійкіст до чинників,
генотипічна адаптивність
Продуктивність,
якість, стійкість до
чинників функціюнуСтійкість
вання
системи,замкнутість
циклівкруговороту речовин, адаптивЕкологія, агроекологія, ландшаність, екологічний
фтоведення, грунтознавство,
імператив
біогеохімія, інформатика,
Екологічний
математичне моделювання,
імператив, стійкість
кліматологія
функціонування
замкнутість
Екологія,
агроекологія,
космічна системи,
Екологічний
циклів
біологія, біогеохімія, математичне
імператив
круговороту речовин
моделювання, кібернетика,
кліматологія

Основний недолік сучасної екології – відсутність метатеорії, загальної концепції, яка здатна
об'єднати десятки приватних "екології" в цілісну ієрархічну багаторівневу систему уявлень і
концепцій, взаємозв'язаних об'єктивними внутрішніми зв'язками. Концепція стійкого розвитку у
варіанті адаптивного інтенсивного ведення сільського господарства може стати такою інтегруючою
базою, що включає, як необхідний елемент, мікробну екологію і мікробну біотехнологію стійких
високопродуктивних агроекосистем.
Фундаментальний факт науки полягає в тому, що тільки необурена біота здатна протистояти
стресам, зокрема антропогенному тиску, забезпечуючи стійке функціонування біосфери. Біота
підтримує певний хімічний склад природного середовища.
За мільйони років еволюції відібрані тільки ті види, а також співтовариства видів, які здатні це
забезпечити. При заміні природної біоти культурними видами, останні у всіх випадках втрачають
здатність не тільки компенсувати обурення зовнішнього середовища, але і забезпечувати з
необхідною точністю замикання круговоротів речовин за відсутності обурень. Збереження
різноманітності живих організмів, що виникли в результаті тривалої еволюції, необхідне не тільки
для підтримки генофонду, скільки через їх здатність у складі природних співтовариств забезпечувати
стійкість природного середовища. Ось чому збереження біосфери є необхідною умовою екологічної
безпеки і стійкого соціально-економічного розвитку.
Стратегічно представляється, що на всій території України необхідно виявити (створити) мережу
екологічно стабільних ландшафтів з екологічно стабільними формами (лісовими, луговими, орними і
т. д.) з урахуванням природної і направленої трансформації угідь в різних зонах, яка забезпечила б
ізоляцію екологічно нестійких областей (екосистем, ландшафтів), зупинила тренди, загрозливі
екологічній стабільності. Ключове значення в ізолюванні окремих нестійких утворень, зокрема АгЕС,
мають лісові насадження, природні і напівприродні постійні трав'яні насадження, болота і западини з
розкиданими деревами.
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Проекти трансформації угідь по типах: степ-рілля, ліс-рілля-луг; степ-луг, ліс-луг (для лісостепу);
степ-рілля, степ-луг (для степу) – відомі. Доцільним представляється збільшення трансформації
деяких угідь під території, що охороняються (зелені, зони навколо міст, водозахисні смуги річок,
заповідники, пам'ятники природи і так далі) [3].
Разом з тим тільки після того, як статичні і динамічні властивості АгЕС або її компонентів вивчені і
бажані стани визначені, починається етап пошуку законів управління, здатних при найменших
витратах вивести систему в заданий стан і підтримати його. На цьому етапі спочатку АгЕС
переводиться в заданий стан (процес тривалий, суперечливий, такий, що вимагає великих
капіталовкладень), а потім підтримується функціонування на цьому рівні, визначаються допустимі
відхилення параметрів від заданих значень. Саме тут висувається проблема інформаційного
забезпечення, тобто екологічний моніторинг.
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THE TENDENCIES OF THE PROTECTION AND THE PRESERVATION OF AGROECOSYSTEMS.
YU. G. GUTSULIAK
The deals concerning the ecologization of an agricultural production are considered and the transition of this
human natural activity into biopositive is proposed (natural retaining and natural refreshing base).
The general principles of biopositivity of these techniques and technologies were developed by us based on the
postulates of ecology and the number of ionic laws and modern technologies.
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ЗЕМЛЕУСТРІЙ: ПРОГНОЗ ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ
Розглянуто найбільш важливі проблемні питання які створюються в результаті проведення
меліоративних робіт, що негативно впливають на природну екосистему та розроблено науково обгрунтовані
заходи щодо значного зменшення негативно впливають на природну екосистему які відображаються у
проектах землеустрою.
Ключові слова: проект землеустрою, меліорація, екосистема, біоценоз, грунт, гумусовий горизонт,
природоохоронні заходи.

З метою охорони природних екосистем в Україні, для кожного землекористувача, розробляються
науково обгрунтовані заходи щодо поліпшення земельних угідь, їх комплексної меліорації, які
відображаються у проектах землеустрою. В той же час, як правильно зазначається в роботі [1, 2, 3],
суперечність меліорації полягає в тому, що для приведення земель у придатний стан для успішного
вирощування сільськогосподарських культур необхідно деколи докорінно порушити сталі природі
взаємозв‘язки та рухому рівновагу. При цьому, на жаль, доводиться змістити процеси, що проходять
в екосистемах, у напрямі, який нерідко суперечить природному ходу еволюції. Це, як правило,
виявляється у змінах абіотичних чинників і генетично пов‘язаним із ним біоценозом.
У зв‘язку з цим необхідно розглядати найбільш важливі, на нашу думку, проблемні питання в
комплексі: вплив осушення земель на рівень ґрунтових вод; негативний вплив осушення земельних
угідь на хімічний склад підземних вод; питання охорони меліоративних торф‘яників; узагальнений
вплив меліорації земель на гідрологічні умови меліоративних і прилеглих територій; згубний вплив
меліорації земель на стік річок і запаси води в озерах; негативний вплив меліорації земель на
гідрологічний режим річок; згубний вплив меліорації на флору та фауну; вплив

360

сільськогосподарської техніки на природне середовище; технологічні втрати ґрунту при обробці
сільськогосподарських культур; забруднення ґрунту, води, повітря. Безумовно, що все це негативно
впливає на еколого-економічну ситуацію загалом [4, 5, 6].
Звичайно, наукою розроблено досить ефективні способи і методи комплексної меліорації земель,
але з метою уникнути названих вище негативних впливів меліорації земель, необхідно, щоб знов
утворені шляхом меліорації ландшафти враховували потребу охорони природи.
Як будівництво меліоративних систем, так і докорінне поліпшення поверхні меліорованих земель
виконують за допомогою потужних машин, що впливають на грунт. Під їх тиском відбувається
порушення гумусового горизонту, вихід на донну поверхню перехідного горизонту, а іноді і
безплідного ґрунту; винесення ґрунту за межі поля при корчуванні, згрібанні і видаленні залишків
деревини, розпилювання ґрунту тощо.
При споруді водосховищ як ланок меліоративних систем відбувається затоплення земель,
підтоплення прилеглих територій через підйом ґрунтових вод, нерідко утворюються небажані
мілководдя, а при цьому змінюються, як правило, термічні властивості ґрунту. При зрошуванні їх
теплоємність збільшується, а при осушенні – зменшується. Це негативно впливає на агрофізичні
властивості ґрунту, терміни їх стиглості, обробітку, доглядів за оброблюваними культурами, а також
на ботанічний склад фітоценозів, їх продуктивність, а підвищені дози добрив, що вносяться під
посіви на меліорованих землях, забруднюють нерідко прилеглі водоймища. Спостерігаються істотні
зміни у тваринному світі, з'являються ландшафти антропогенного походження з масою недоліків.
Одна з головних причин обміління і висихання малих річок – глибинна ерозія на схилах долин і
балок, що інтенсивно розвивається в результаті винищування лісів, оранки горбів, відсутності
протиерозійних заходів або їх малої ефективності. Що стосується середніх і великих річок, то
більшість вчених пояснюють коливання їх відносними змінами (циклічністю) кліматичних умов,
господарська діяльність змінює водність їх не більше ніж на 10%. Цей висновок підтверджується
дослідженням впливу господарських заходів на річковий стік в басейні Десни [1, 5].
Щоб пом'якшити вплив меліорації на фауну, створити привабливі ландшафти, потрібно, на наш
погляд, передбачати такі заходи:
• залишати на меліоративних землях окремі дерева, групи дерев, гаї, а також насадження уздовж рік –
водоприймачів, великих каналів і гребель, на мінеральних островах серед боліт, на землях,
непридатних для сільського господарства;
• проводити меліоративні роботи в місцях, де водяться водоплавні птахи і хутрові звірі (за
узгодженням з мисливськими господарствами та іншими зацікавленими організаціями);
• не осушувати болота по водотоках, де є масові боброві поселення; на меліорованих масивах по
водотоках створювати або залишати лісові смуги з посадкою верби, вільхи, осики, що є їжею для
бобрів;
• погоджувати з урядовими органами всі меліоративні і гідротехнічні роботи на водоймищах і
водотоках, що мають рибогосподарське значення, а на помпових станціях передбачати будівництво
рибозахисних пристроїв;
• оцінювати вплив осушення на території близько розташованих заповідників і заказників,
погоджувати меліоративні роботи із зацікавленими організаціями;
• визначати забруднення водоприймачів нітратами та іншими хімікатами, що виносяться стоком
дренажних систем, передбачати комплекс робіт з їх очищення;
• виконувати протипожежні роботи.
Актуальним стає питання про гранично допустимі навантаження тиску на ґрунти, що
використовуються в сільському господарстві. Адже ущільнююча дія машин спричиняє деформацію
ґрунтів, зниження їх родючості. По суті, руйнуванню піддається природна основа вирощування
високих урожаїв сільськогосподарських культур. Турбота про збереження водно-фізичних
властивостей ґрунтів, їх родючості переростає у велику природоохоронну проблему яка вирішується
при дотриманні всіх заходів, які передбачені проектами землеустрою, при вирощуванні
сільськогосподарських культур.
Таким чином, враховуючи меліоративний стан орних земель, з точки зору сільськогосподарського
виробництва в ринкових умовах, їх поділ за придатністю має велике значення для розміщення
сільськогосподарських культур. Вирішення цього завдання досягається шляхом проведення екологоекономічної класифікації придатності орних земель.
З метою інвестиційної привабливості сільськогосподарського землекористування потрібно знати,
який урожай можна одержати з конкретної земельної ділянки, і якими будуть затрати для досягнення
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цієї урожайності. Такі дані виробничої продуктивності землі відображає еколого-економічна
класифікація придатності орних земель, яка грунтується на рівні окупності затрат на вирощування
сільськогосподарських культур та агроекологічній придатності ріллі.
В основу класифікації закладено такі основні принципи:
1) ознаки, які використовуються для класифікації орних земель, мають числовий вираз і
включають в себе дані економічної оцінки земель;
2) виділені класи придатності сприяють охороні і підвищенню родючості земельних угідь та
враховують підданість грунтів ерозії;
3) класи придатності характеризують інвестиційну привабливість конкретних земельних ділянок
для вирощування сільськогосподарських культур.
Як основний критерій придатності орних земель використано показник окупності затрат
виробництва основних сільськогосподарських культур в розмірі 1,35.
Зважаючи на наведене вище, класи придатності орних земель виділяють на основі рівня окупності
затрат основних сільськогосподарських культур, з диференціацією ступеня підданості ґрунтів ерозії,
характеру зволоженості та інших факторів, які значно впливають на ефективність виробництва.
Виділені класи придатності орних земель характеризують якісне різноманіття окремих землеволодінь
і землекористувань, придатність землі для вирощування окремих видів культур, вплив конкретних її
ділянок на одержання доходів від сільськогосподарського виробництва.
При цьому слід зауважити, що один і той самий тип ґрунту неоднаково придатний для
вирощування тієї чи іншої культури. Для найбільш повного використання властивостей родючості
ґрунтів, необхідно враховувати природно-кліматичні фактори зони в яких розсташовані земельні
ділянки і рекомендується розміщати посіви в найсприятливіших умовах.
Базуючись на одержаних розрахунках, використовуючи дані зокремленої економічної оцінки ріллі
та бонітування ґрунтів, у межах земельно-оціночного району орні землі землеволодінь та
землекористувань поділяють на 3 групи та 5 класів придатності.
До першої групи відносяться орні землі, які забезпечують рівень окупності затрат при
вирощуванні основних сільськогосподарських культур більше 1,35.
До другої – незмиті і слабозмиті орні землі, які не забезпечують окупність затрат при вирощуванні
сільськогосподарських культур інтенсивного виробництва (в основному цукрових буряків, кукурудзи
на зерно та інші на рівні 1,35 і більше).
У третю групу виділяються середньозмиті і сильнозмиті орні землі, як правило, при вирощуванні
на них сільськогосподарських культур інтенсивного виробництва рівень окупності затрат складає
менше 1,35.
В подальшому землі першої і третьої груп диференціюються за ступенем еродованості чи іншими
факторами, які значно впливають на ефективність землеробства. Так, у першій групі виділяються два
класи придатності орних земель – 1 клас із незначними (недеградованими) і 2 клас – із слабозмитими
(слабо-деградованими) ґрунтами, в третій групі – 4 клас з середньозмитими (середньодеградованими)
і 5 клас – сильнозмитими (сильно-деградованими) ґрунтами.
При диференціації враховується розміщення орних земель по відношенню до крутизни схилів.
Так, орні землі 1-, 2- і 3-го класів повинні бути розміщені в основному на схилах до 3° (у
Карпатському регіоні України до 5°), 4-го класу – на схилах 3-7° (в Карпатському регіоні 5-7°) і 5-го
класу – на схилах як правило більше 7°.
Такими методичними підходами всі орні землі поділяються на п'ять класів придатності орних
земель для вирощування сільськогосподарських культур.
До 1 -го класу відносяться кращі по ґрунтах і технологічних властивостях земельні ділянки ріллі, з
рівним або слабо гумусним рельєфом, не піддані ерозії. Ступінь окультуреності ґрунтів висока або
вище середньої, середньо або добре забезпечені поживними речовинами, з доброю засвоєністю
добрив. Водний режим природно добрий або забезпечений дренажем. Забезпечують високу (більше
1,35) окупність затрат при вирощуванні всіх сільськогосподарських культур.
Розподіл орних земель по класах здійснюється з використанням матеріалів економічної оцінки
сільськогосподарських угідь, матеріалів бонітування ґрунтів та кадастрових даних про якісний стан
орних земель.
За проведеною класифікацією, землі одного й того ж класу мають оцінку у відповідності з
обмеженням їх використання у сільському господарстві і показують відповідність комплексу
ґрунтових і технологічних властивостей конкретної ділянки для вирощування певної культури
виходячи із економічної ефективності виробництва.
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Дані такої класифікації орних земель використовується при оптимізації структури угідь і посівних
площ, розробці проектів внутрігосподарського землевпорядкування території в проектах
землеустрою сільськогосподарських підприємств та вирішенні інших питань з організації
раціонального використання і охорони земель.
На землях 1-го класу розміщуються більш інтенсивні сільськогосподарські рослини і, згідно з
доцільним типом землекористування, профілюючі й просапні культури: в господарствах з
вирощування цукрових буряків – цукрові буряки, в овочівничих – овочі тощо. Для забезпечення
високої продуктивності цих земель необхідно дотримуватися всіх агротехнічних вимог і науковообгрунтованої системи удобрення.
Землі 2-го класу мають деякі помірні обмеження через ерозійну небезпеку, слабке
перезволоження, яке регулюється агротехнікою, недостатній вміст поживних речовин у ґрунті тощо.
Придатні для вирощування всіх сільськогосподарських культур, але потребують протиерозійних або
інших меліоративних заходів. Потребують додаткових порівняно з 1-м класом затрат праці і засобів
на виробництво одиниці продукції. Забезпечують окупність затрат вище 1,35 при вирощуванні всіх
сільськогосподарських культур.
Землі 3-го класу мають певні обмеження, які призводять до скорочення набору можливих культур
(низька водопроникність, кам'янистість, малопродуктивність, слаба ерозія та ін). Окупність затрат
сільськогосподарських культур інтенсивного виробництва (цукрові буряки, овочі, кукурудза на зерно
тощо) менше 1,35 вимагають застосування спеціальних протиерозійних і меліоративних заходів. За
правильної агротехніки забезпечують високі врожаї зернових і деяких інших культур. На землях
цього класу розміщують в основному культури, вирощування яких забезпечує необхідну окупність
затрат для розширеного відтворення.
Землі 4-го класу мають значні обмеження (великі схили, підданість ерозії, низька водоутримуюча
здатність тощо). Ґрунти з низькою родючістю, за виключенням чорноземів і темно-сірих. Рівень
окупності затрат інтенсивних сільськогосподарських культур нижче 1,35. Придатні для вирощування
небагатьох сільськогосподарських культур, потребують при цьому спеціальних протиерозійних або
інших заходів захисту. За суворого дотримання агротехніки окремі культури на цих землях можуть
мати середню і високу продуктивність. Використовуються в основному у ґрунтозахисних сівозмінах.
Землі 5-го класу мають сильні обмеження для використання в рослинництві (великі схили,
інтенсивна ерозія, поганий дренаж, низька водоутримуюча здатність тощо). При відповідній
агротехніці і поліпшенні можуть використовуватись як кормові угіддя, так і постійне залуження.
Частина цих земель переводиться під консервацію.
З врахуванням проведеної класифікації придатності орних земель складається картограма класів
придатності земель яка враховується при складанні проекту землеустрою території відповідного
сільськогосподарського підприємства, що дасть можливість забезпечити охорону природних
екосистем.
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LAND MANAGEMENT: THE PROTECTION OF THE NATURAL ECOSYSTEMS PROGNOSIS
G. D. GUTSULIAK, IU. G. GUTSULIAK
The most important problematic questions were considered which came up as a result of the reclamation works
having the negative impact on the natural ecosystem; and the scientifically reasonable measures were created as for the
significant reduction of the negative impacts on natural ecosystem which are reflected in the land management projects.
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ВПЛИВ ПІРОГЕННОГО ФАКТОРУ НА СОСНОВІ ЛІСИ ГІРСЬКОГО КРИМУ
У роботі наведено результати досліджень особливостей виникнення, частоти і характеру поширення
лісових пожеж на території ЯГЛПЗ в умовах південного макросхилу Головної гряди Кримських гір
Ключові слова: ліс, пірогенний фактор, сосна кримська, частота, особливості, характер поширення,
екологічні фактори

Важливим елементом стійкого розвитку південнобережних територій є лісові екосистеми
Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника. Одним із основних дестабілізуючих чинників,
руйнуючих розташовані на них багатовікові лісові угрупування, є періодично виникаючі тут, пожежі.
Поширюючись в гірській місцевості набагато швидше, ніж в рівнинних умовах, вони порушують
та знищують біоценотичні комплекси, приносячи значний збиток рекреаційним ресурсам регіону.
Боротьба з крупними лісовими пожежами ускладена у зв'язку із складністю пересування у
важкодоступних гірських ущелинах, великою крутістю схилів, що затруднює своєчасний доступ до
місця загоряння пожежних бригад та засобів гасіння.
Дослідження проводили на південному макросхилі Головної гряди Кримських гір в межах
Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника. За тридцятирічний період, з 1981 по 2011 рр.,
в природних насадженнях сосни кримської вивчали частоту, особливості виникнення та характер
поширення лісових пожеж.
Інтенсивному пірогенному впливу особливо схильні кримськососнові ліси, що займають в
заповіднику найбільшу площу. Переважають насадження віком 100-120 років з середньою висотою
20-23 м і зімкнутістю крон – 0,7-0,8, рідше зустрічаються ділянки віком до 200-300 років і заввишки
23-28 м, бонітет II, але найбільш поширений III-IV (Коба, 1992).
Згідно зі статистичними даними лісові пожежі виникають переважно з вини людини (78-98 %
загальної їх кількості, виключаючи пожежі за невиясненими причинами). В даний час збільшенню
частоти пожеж сприяє наявність автомобільних доріг та інтенсивний розвиток автомобільного
транспорту, що підвищує доступність цих територій для населення і, як наслідок, вірогідність
виникнення антропогенно обумовлених лісових пожеж (Коба, 2007).
Територію ЯГЛПЗ пересікають дороги, загальна протяжність яких на 1000 гектар складає 24 км., в
т.ч. автомобільних шосейних – 7 км., грунтових, – 18 км. Всього налічується 357 доріг і більше 70
туристичних стежок (Проект організації території, 2000). При такій щільності дорожньої та стежкової
мережі антропогенне навантаження на кримсько-соснові ліси істотно збільшується, внаслідок чого
чисельність пожеж, що виникають з вини людини з кожним роком зростає.
Особливу тривогу в останні десятиліття викликає зростання числа крупних верхових пожеж, після
проходження яких відновлення корінних насаджень відбувається украй повільно (Коба, 2001). За
аналізований період у заповіднику 488, 77 га лісових насаджень було знищено верховою пожежею.
Найбільшою за всю історію ЯГЛПЗ стала пожежа, що сталася в серпні 2007 року на території
Алупкінського та Оползнівського лісництв. Загальна площа насаджень, пройдених вогнем склала 973
га, з них верховим - 274,1 га. В результаті пожежі нанесені значні збитки території ПЗФ: багато
насаджень сильно пошкоджено, частина - згоріла повністю.
Причиною спалаху було необережне поводження з вогнем. Винуватцем виникнення пожежі був
29-річний турист з Харкова, що заблукав у районі Ай-Петрінського схилу. Для позначення свого
місцезнаходження і подачі сигналів загону рятувальної служби він розпалив вогнище в умовах
високонебезпечної пожежної ситуації. Вітер роздув іскри і ситуація набула неконтрольованого
характеру, що зрештою з'явилося причиною крупної пожежі. Сума збитку, нанесеного ПЗФ за
розрахунками фахівців, склала 88597746 грн.
Поряд з великим збитком нанесеним природним екосистемам, що заподіюють пожежі, вони, в
деяких випадках, можуть бути і причиною загибелі людей. При гасінні пожежі, що трапилась в
серпні 2007 року на території Алупкінського та Оползнівського лісництв, загинули лісничий
Оползнівського лісництва та його дружина, які першими вступили в боротьбу з вогнем.
Загоряння лісу, що відносяться до впливу природних факторів, на території ЯГЛПЗ головним
чином пов'язані з розрядами блискавок і складають не більше 1 % від загальної кількості пожеж, що
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виникли в лісі. За аналізований період, пірогенні явища від удару блискавки зареєстровані у 8
випадках і при цьому знищено вогнем 0,0335 га (!) лісових насаджень.
Запобігання і ефективна боротьба з лісовими пожежами – одне із найважливіших завдань ЯГЛПЗ
по збереженню цінних природних комплексів. Але, не дивлячись на розвиток протипожежної техніки
і вдосконалення способів гасіння, розв‘язати цю проблему доки не вдається. Останнім часом
спостерігається значне варіювання кількості пожеж по роках, що більшою мірою пов'язане з
динамікою кліматичних явищ.
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INFLUENCE OF PIROGENNOGO FACTOR ON THE PINE-WOODS OF MOUNTAIN CRIMEA
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The results of researches of features of origin are resulted, frequency and character of distribution of forest fires on
territory of YAGLPZ in the conditions of the Sonth macroslope of the Main ridge of the Crimean mountains.
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БОТАНІЧНИЙ ЗАКАЗНИК МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
«ЯЛІВЦЕВИЙ ГАЙ У БАЛКИ КАНЛИ-ДЕРЕ ИМЕНІ НОВЕЛИ AВАВИЛОВОЇ» –
НОВИЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ОБ'ЄКТ КРИМУ
Наводиться інформація щодо створення у Криму нового природно-заповідного об'єкту, про сучасний стан
його природного комплексу, фіторозмаїття та науково-природоохоронну цінність.
Крим, природно-заповідний об'єкт, рослинність, фітобіота

Сталий розвиток Криму, як туристичного і рекреаційного центру України для розвитку наукового
і сільського туризму, неможливо без збереження природних ландшафтів, оскільки саме вони
формують екологічне середовище і створюють сприятливі умови для рекреації. У той же час
незбалансований антропогенний вплив на навколишнє природне середовище регіону може привести
до руйнування його природної складової та порушення екологічної рівноваги. Тому складовою
частиною екологічно збалансованої системи природокористування в регіоні є вимога збереження
природних ландшафтів.
Ботанічний заказник місцевого значення «Ялівцевий гай у балки Канли-Дере імені Новели
Вавилової» створений за Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим № 643-6/11 від
21.12.2011 р. Природно-заповідний об'єкт розташований в АР Крим, в околицях м. Бахчисарай і
займає площу 64 га. Землекористувач – Бахчисарайський міська рада.
За фізико-географічним районуванням, територія об'єкта знаходиться в межах Головної гірничолучно-лісового пасма Кримських гір Гірської Країни (Екологічна енциклопедія, 2006).
В системі фізико-географічного районування Криму територія відноситься до Бахчисарайського
внутрікуестового лісового ландшафту (Ена, 1960).
Об'єкт розташований на пологой платообразной ділянці і схилах плоскої вершини куестового
масиву Внутрішньої гряди Кримських гір у гори Бешик-Тау (не включаючи вододіл останця) з
базисом ерозії у русла р. Чурук-Су. Рельєф території підвищується з північного заходу на південний
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схід, перепад висот 25-30 м. Ухил поверхні становить 10-150, переважають схили північно-східної
експозиції, порізані дрібними лощинами.
Заповідна
територія
характеризується
своєрідною
геоморфологічною
будовою,
мікрокліматичними особливостями, незвичайним гідрологічним режимом. Природна цінність об'єкта
визначається також високою якістю середовища проживання. Рослинність даної території –
генетичний резерват лісового фонду Криму.
Заказник має високу науково-пізнавальну цінність, як природна територія, яка збереглася в
практично непорушеному стані в селитебной зоні м. Бахчисарай, що відповідає вимогам сучасного
розвитку інфраструктури регіону. З екологічної точки зору збереження природного комплексу даної
території з її багатим рослинним покривом, що демонструє тип рослинності, фіторізноманіття,
наявність рідкісних, ендемічних і ресурсних видів флори, що збереглися в умовах антропогенного
впливу, є унікальним для регіону.
Територія об'єкта у флористичному і фітоценотичному аспекті становить значний інтерес, як
унікальний для регіону тип рослинності Внутрішньої гряди Кримських гір, що відображає специфіку
природних умов регіону.
Флора вищих судинних рослин заказника представлена 141 видом з 46 родин, що становить 5,08%
флори Криму. У флорі вищих рослин провідну роль відіграють покритонасінні рослини, а голонасінні
рослини становлять незначну частину флори і представлені лише 2 видами. Показник видового
багатства флори території невисокий – нижче середнього (присутність менше 10 видів в родині).
Провідними родинами за кількістю видів є: Айстрові (Asteraceae), представлені 23 видами, Злакові
(Poaceae) – 19, Розові (Rosaceae) – 15, Губоцвіті (Lamiaceae) – 10, Бобові (Fabaceae) – 10.
Деревно-чагарникова рослинність представлена 24 видами (17% флори території), у тому числі 11
деревами, 12 чагарниками і 1 видом ліан.
Характер розподілу видів флори об'єкта по ареалам (по: Голубев, 1996) показує, що провідне місце
за географічними елементами займають види, представлені європейсько-середземноморськопередньоазіатські і європейсько-середземноморським типами ареалу, що свідчить про подібність
флори заказника з флорою Середземномор'я.
На території об'єкта в природному стані зберігається цінний флористичний комплекс деревночагарникових і трав'янистих рослин, у тому числі видів флори, що мають статус ендемічних і
рідкісних, включених в різні природоохоронні флористичні списки.
Тут виявлено 2 види ендемів Криму (в розумінні А.В. Єни, 2009) – волошка неплідна (Centaurea
sterilis (Steven) subsp. sterilis) і юринея брудна (Jurinea sordida Stev.).
Виростає 4 види вищих рослин, що мають охоронний статус рідкісних і занесено в "Червону книгу
України" (1996, 2009). Серед рідкісних видів флори об'єкта – ковила Лессінга (Stipa lessingiana Trin.
et Rupr.) і 3 види орхідних – плодоріжка пірамідальна (Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.), плодоріжка
розмальована (Anacamptis picta (Loisel.) R.M. Bateman) і булатка великоквіткова (Cephalanthera
damasonium (Mill.) Druce), які занесено до Конвенції СІТЕS «Про міжнародну торгівлю видами дикої
фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення» (Конвенция, 1973).
Угруповання ковили Лессінга є рідкісними і включені до Зеленої книги України (Зеленая книга,
1987).
На території заказника також зберігаються лікарські та інші корисні рослини, з яких 21 вид є
ресурсним в Криму, в тому числі, 13 видів лікарських рослин.
Рослинність заказника можна розглядати як генетичний резерват лісового фонду Криму і
малопоширений тип рослинності в Бахчисарайському регіоні.
Території, що оточують заказник, досить сильно антропогенно освоєні, але територія об'єкта
зберегла основні риси структури унікальної для регіону рослинності.
Згідно геоботанічного районування територія об'єкта відноситься до Гірничокримського округу
хвойних і широколистяних неморальних і геміксерофітних лісів, степів і томілляров КримськоНоворосійської підпровінції геміксерофітних і неморальних лісів, гірських степів і томілляров
субсередземноморської підобласті (зони) листопадних лісів, псевдомаквіса, шибляка і томілляров
Середземноморської області склерофільних лісів, маквіс, шибляка, фригани і томілляров
(Національний атлас України, 2008).
За геоботанічним районуванням Гірського Криму (Дидух, 1992) територія об'єкту входить в
Гірничокримський ботаніко-географічний округ Евксинський провінції Середземноморської області і
відноситься до Бахчисарайського-Ялтинського геоботанічного району, входячи до складу нижнього
лісостепового поясу.
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Згідно зі схемою зонально-поясного розчленування рослинності Криму територія заказника
розташована в межах лісо-степового подпояса передгірного лісостепового поясу північного
макросхилу Кримських гір – лугових степів в поєднанні з шибляком і «дубками» – лісами
шиблякового типу, які займають більш високу частину передгір'я від 200 до 350 м н.р.м. і межують з
лісовими поясами (Рубцов, 1965).
Відмінною рисою рослинності лісо-степового подпояса в регіоні є широке поширення шиблякових
угрупованнь, як вторинних похідних, дериватів угрупованнь, що сформувалися на місці первинних
(вихідних) лісових дубових фітоценозів. В даний час в рослинному покриві даного подпояса
переважають чагарникові угруповання, що утворилися на місці лісів (Ларина, Рубцов, 1975).
Трав'яниста рослинність лісо-степового подпояса представлена різними варіантами степів.
Шибляк, як тип рослинності, є угрупованьнями з переважанням геміксерофітних і ксерофітних
чагарників (Рубцов, 1958). В нижньому поясі Кримських гір шиблякові угруповання поєднуються з
низькостовбурними лісами, степовими угрупованнями і саванноідной рослинністю (Рубцов та ін,
1966). Згідно зі схемою районування шибляів Криму заказник знаходиться в межах західного
передгірного району з остепненим травостоєм (Ларина, Рубцов, 1975).
Для регіону характерні шибляки з дуба пухнастого (Quercus pubescens Willd.) і граба східного
(Carpinus orientalis Mill.) за участю глодів (види роду Crataegus L.), держи-дерева звичайного
(Paliurus spina-christi Mill.), груші маслинколистої (Pyrus elaeagnifolia Pall.) та інших видів.
Загальний напрямок змін шиблякові рослинності регіону носить характер деградації. Виражена
тенденція випадіння головної деревної породи – дуба пухнастого і заміни її різними видами
чагарників. На деяких ділянках шибляки змінюються трав'янистими ценозами або голими осипами.
Сучасні шибляки – це антропогенні деривати лісів, колись широко представлених в нижньому
гірському поясі регіону і які в сучасний період поступилися місцем шиблякової рослинності.
Необоротні зміни рослинного покриву сталися у зв'язку з непомірним довготривалим антропогенним
впливом, в результаті якого лісова рослинність змінилася кустообразною чагарниковою, а потім і
трав'янистою. Сучасні шибляки відносяться до вторинних угрупованнь, похідними від лісових,
уклонившимися під впливом антропогенної діяльності від вихідних типів. Дігрессівні зміни
рослинності зайшли вже досить далеко і стали незворотними, тому процеси відновлення вихідних
лісових угрупованнь неможливі (Ларина, 1998).
В даний час в умовах антропогенного використання території регіону під випас, розвиток
сільськогосподарського виробництва, рекреацію шибляки також деградують при сучасному
несприятливому впливу, проходячи різні стадії дигресії. Дубові шибляки змінюються чагарниковими
угрупованнями різного типу в залежності від параметрів місцеперебування і характеру
антропогенного впливу. Сукцессіонні ряди зміни рослинного покриву залежать від фізикогеографічних умов місцевості, але повсюдно призводять до переходу від лісу до шибляка, від
шибляка до трав'янистого типу рослинності і на кінцевій стадії дигресії – до саванноідной
рослинності (Ларина, 1998).
В шибляковому поясі регіону в деяких місцях збереглися окремі «острівці» угрупованнь,
утворених ялівцем червоним (Juniperus oxycedrus L.). І хоча цей вид не включений в «Червону книгу
України», дані угруповання дуже рідкісні в західній частині передгір'я Криму, тому їх збереження в
умовах антропогенної деградації рослинності регіону необхідно. Такі угруповання збереглися, в
основному, в місцях, малодоступних для діяльності людини, тому цілісний і великий за площею
масив такого фітоценозу вимагає збереження на законодавчому рівні.
Фітоценоз заказника являє собою дігрессівний варіант дубових шибляків, утворених дубом
пухнастим (Quercus pubescens) і грабом східним (Carpinus orientalis) і трансформованих в
угруповання ялівцю червоного в поєднанні з різнотравно-злаковими степами.
Представлене угруповання монодомінантне, тобто утворено тільки ялівцем чевоним з одиничною
участю інших деревно-чагарникових рослин. На більшій частині території угруповання сильно
зімкнуте – зімкнутість ялівця червоного в ньому досягає 0,6-0,7, що зазвичай не характерно для таких
угрупованнь. Як правило, в регіоні такі ценози дуже розріджені і малосомкнуті і зімкнутість крон
деревно-чагарникового ярусу не перевищує 0,1-0,2. В деяких місцях угруповання менш зімкнуте (0,30,4) і тоді прогалини зайняті трав'янистою рослинністю. Підлісок не виражений. Висота ялівця
червоного тут сягає 2-4 м, але є і більш низькі екземпляри до 1-2 м.
З дерев в фітоценози одинично відзначені: дуб пухнастий (Quercus pubescens), граб східний
(Carpinus orientalis), клен польовий (Acer campestre L.), груша звичайна (Pyrus communis L.), груша
маслинколиста (Pyrus elaeagnifolia), сосна кримська (Pinus pallasiana D. Don), як самосів з
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довколишніх посадок лісокультур цього виду, а також заносні рослини – яблуня рання (Malus
sylvestris Mill.), алича (Prunus divaricata Leedeb.), абрикос звичайний (Armeniaca vulgaris Lam.),
айлант найвищий (Ailanhtus altissima (Mill.) Swingle). Деякі з цих дерев можуть досягати висоти 3-5
м, особливо біля доріг, що пролягають вздовж території об'єкта, а всередині угруповання через
високу зімкнутість ялівця червоного мають вигляд підросту.
З чагарників у угрупованні заказника, крім ялівця колючого, відмічені шипшина собача (Rosa
canina L.), глід (Crataegus sp.), граб східний (Carpinus orientalis), держи-дерево колюче (Paliurus
spina-christi), слива степова (Prunus stepposa Kotov), барбарис звичайний (Berberis vulgaris L.),
скумпія звичайна (Cotinus coggygria Scop.), свидина південна (Swida australis (C. A. Mey.) Poark. ex
Gross.), бирючина звичайна (Ligustrum vulgare L.), ожина кримська (Rubus tauricus Schlecht. ex Juz.),
бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa Scop.).
Травостой угруповання представлений різнотравно-злакової рослинністю, в складі якої поряд зі
степовими ксерофітними злаками значну участь беруть лугові мезофітні рослини.
У травостої панують зі злаків: костриця (Festuca rupicola Heuff.), бородач звичайний (Botriochloa
ischaemum (L.) Keng), кострець прибережний (Bromopsis riparia (Rehm.) Holub), житняк гребінчастий
(Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv.), житняк понтійський (Agropyron ponticum Nevski), кипець
гребінчастий (Коeleria cristata (L.) Pers.), зустрічається у вигляді плям ковила Лессінга (Stipa
lessingiana). З різнотрав'я характерні перстач прямостоячий (Potentilla erecta (L.) Raeusch.), люцерна
серповидна (Medicago falcata L.), чебрець Кальє (Thymus callieri Borb. ex Velen.), самосил
білоповстистий (Teucrium polium L.), самосил гайовий (Teucrium chamaedrys L.), сонцецвіт сивий
(Helianthemum canum (L.) Baumg.), фумана лежача (Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr.), деревій
щетинистий (Achillea setacea Waldst. et Kit.), дорикніум трав'янистий (Dorycnium herbaceum Vill.) та
інші види.
Проективне покриття травостою на відкритих ділянках досягає 50-60 (70)%, задерніння грунту
досить високе. У місцях, де зімкнутість ялівця червоного висока, травостій виражений слабше і його
проективне покриття нижче – 30-40%.
Крім того, на території об'єкта місцями представлені досить відкриті кам'янисто-щебенисті
ділянки з невисокою зімкнутістю ялівця червоного (02,-0,3). На таких ділянках травостой –
чабрецеве-осоковий, з проективним покриттям близько 30-40%. Тут також плямами представлений
оман мечолистий (Inula ensifolia L.).
Таким чином, створення даного об'єкта природно-заповідного фонду в ранзі ботанічного
заказника забезпечує збереження високого рівня фіторізномаіття в Бахчисарайському регіоні і
розширення мережі природно-заповідного фонду Криму.
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BOTANICAL RESERVE OF LOCAL IMPORTANCE "IN JUNIPER GROVE JOISTS CANLI DERE
NAMED VAVILOVA NOVELA" – A NEW NATURAL-FORBIDDEN OBJECT OF THE CRIMEA.
E.KRAYNYUK, V.SMIRNOV
Provides information on the establishment of the new Crimean natural reserve of the object on the current state of
its natural complex fitoradiversity scientific and conservation value.
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УДК 639.1
О.Р. ПРОЦІВ
Кафедра управління проектами ЛРІДУ НАДУ при Президентові України

МИСЛИВСТВО У КОСІВСЬКОМУ ПОВІТІ КІНЦЯ ХІХ- ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Розглядаються економічні, політичні, правові, гуманітарні особливості ведення мисливства у Косівському
повіті.
Ключові слова: мисливство, браконьєрство, Косів, Галичина, Гуцульщина.

Мисливство на відміну від землеробства мало на Гуцульщині набагато більше значення. Як
вказував путівник по Гуцульщині від 1933 року, «до сільського господарства гуцули не мають ані
відповідних умов, ані любові. Широко розповсюджено в гуцулів є повір‘я, що займатися
землеробством є гріх. Лише тепер, головним чином у північній частині Гуцульщини поступово
гуцули починають займатись оранкою грунту, причому застосовуючи різноманітні чародійські
практики, щоб відвернути від себе «зло». Найголовнішим зайняттям гуцулів є: випасання худоби,
риболовство та мисливство. Гірська природа і велика чисельність звірини спричинилась до того, що
гуцули почали займатись не тільки пошуком у мисливстві поживи, але і для оборони перед ведмедем,
вовком, риссю» [1].
Про стан розвитку мисливства у Косівському повіті можна дізнатись із чисельних згадок самих
мисливців, які виходили із соціально вищих прошарків населення і вважали для себе за честь не лише
вполювати гарний мисливський трофей, але також написати мисливські мемуари.
Починаючи з початку ХХ ст. зустрічаємо досить ґрунтовні розвідки щодо мисливства на
Косівщині. Відомий український історик Іван Крип′якевич вказував, що звірину у Карпатських лісах
джерела XVIст. нічого не згадують, бо пани туди не запускалися на великі лови; звірина жила вільно
або полювали на неї місцеві верховинці»[2].
Заслуговує на увагу також стаття Людкевича представника Галицького мисливського товариства
від Косівського повіту який він описав у мисливському часописі у 1905 році, що кліматичні і
географічні умови Косівського повіту для дичини є корисними. Косівський повіт становить зі східної
сторони низину на якій знаходяться такі села як Черганівка, Старий Косів, Смодна, Кути, Старі Кути,
Кобаки і Рожнів, середину повіту займає підгір‘я (Москалівна, Город, Пустинь, Микитинець,
Шешори). Гірську частину становлять Соколівка, Річка, Яворів, Космач, Уторопи, а далеко в горах
мають Ясенів, Жаб'є і Гринява. Хоча й умови для дичини є ідеальними, але їх стан в низині та
передгірській частині є дуже поганий, а їх стан у горах не вивчено. Великі масиви заселяють гуцули,
які є нищівниками дичини, і через них чисельність дичини неможливо збільшити. Вони
народжуються браконьєрами, бо набирається браконьєрського досвіду від батька та діда.
Гуцул у високих горах, перебуваючи від половини весни і до половини осені на полонині,
живиться м‘ясом добутої дичини, і немає хто йього перевірити, так як він знаходиться за декілька
десятків кілометрів від владних кабінетів. Також браконьєрство поширене і у нижній частині повіту.
Вертаючись із Заболотова, вночі я чув багато пострілів на селянських полях, де відстрілювали зайців
і то на дуже великій площі. Для того щоб подолати браконьєрство, тут не вистачить інавіть армії
охоронців. Боротьба із браконьєрством у нас не дає жодних результатів. Щоб подолати
браконьєрство необхідно контролювати продавців дичини, організовувати часто ревізії їх будинків.
Потрібно проводити пропаганду серед населення щоб воно не купувало дичину без відповідних
сертифікатів походження, хоча важко вимагати від наших домогосподарок виконання вимог
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мисливського закону. Також необхідно контролювати торгівців зброєю, щоб вони не продавали
зброю та порох гуцулам. Іншим чинником, який негативно впливає на мисливство, - це виконання
гмінного полювання, коли самі орендарі права полювання не дотримуються вимог мисливського
закону.
Необхідно до боротьби із браконьєрством підключити жандармерію, так як лісова та мисливська
охорона є малочисельна. Мисливська спілка орендує право полювання на гмінних землях шістьох сіл:
Пістиня, Микитинця, Вербівця, Косова, Смодного і Тюдова за 300 крон, тоді як в попередніх роках
сума оренди становила 50 крон. Якщо сюди дорахувати оплату мисливським охоронцям, за
сертифікати та мисливські квитки, то загальна вартіть утримання мисливства становить 400 крон»
[3].
Практично не розходиться з характеристикою Івана Людкевича думка Раймонда Шольза –
довголітнього керівника державних лісів у Жаб'єму, який у 1938 р., характеризуючи мисливство у
Косівському повіті, писав: «Жаб‘євська Гуцульщина є екзотичним місцем. У поведінці місцевих
людей велику роль відіграє клімат, природа. Вони роблять із гуцула замкнену у собі людину,
маломовну. Гуцули відкриваються лише тим людям, яких вони люблять.
Гуцул, що пасе худобу, косить траву на далеких полонинах, працює лісорубом у лісі, нарешті
зимує в селі, все своє життя зустрічає диких тварин і ця обставина робить із нього мисливця. А коли
йому у руки потрапляє зброя і він має мисливську жилку, то стає ворогом дичини, причому полює у
будь-який час і стріляє все, що йому попаде на мушку. Багато гуцулів має власні полонини, які
зареєстровані як власні мисливські господарства. Коли гуцули сходять з полонин, а в горах панує
тишина перед риковищем, у цей час вирушають гуцули із капканами на вовків, рисів і ведмедів. Така
ситуація спричинила до значного зменшення чисельності ведмедів та рисі у Чорногорі. Часто у горах
можна почути браконьєрські постріли. Я чув багато оповідань, коли гуцули вихвалялись що один
мисливець самостійно добув більш як тридцять ведмедів. Тому у цих умовах створити заповідник
дичини це є утопія. Але, порівнюючи теперішній стан дичини і тим що існував за Австро-Угорської
монархії, потрібно сказати, що він є кількісно і якісно ліпшим. Випадки браконьєрства на оленів є
щоразу рідшими, завдяки мисливській та лісовій охороні, яка є матеріально зацікавлена. Інша справа
є із ведмедем та риссю, яких гуцули добувають, так як вони полюють на їхню худобу, а гуцули не
отримують за це відшкодування[4]. Як бачимо вести мисливське господарство заїзджим панам було
дуже важко, зважаючи на природні особливості Карпат та звичаєві норми гуцулів, які вважали що все
що є у природі можна користуватись, воно є власністю всіх людей[5].
Гуцули навіть більше поважали своїх панів, які вели мисливське господарство. Зокрема, схвальні
відгуки у пресі похвалою вказували, що граф Баворовський взірцево веде мисливське господарство
на Гуцульщині[6]. Полювання у Косівському повіті дозволялось власнику мисливського
господарства орендарю мисливських ревірів та його гостям або особам, які викупили право
полювання на певний вид дичини. Так Дирекція державних лісів у Львові продавала право відстрілу
карпатських оленів, розміщуючи оголошення у пресі. Слід відмітити, що у Гриняві та Явірнику право
полювання продавалось дешевше (за 250 злотих) тоді як у Поляниці, Ілемні, Суходілі, Ясеню,
Яремче, Яблониці, Ворохті, Шешорах по 400 злотих[7]. Можна припустити що дешевше полювання у
цих над лісництвах продавалось через складні природні умови та віддаленість від доріг.
Для організації полювання у Карпатах залучались також туристичні організації. Зокрема, у 1936
році туристична компанія «Орбіс» спільно з дирекцією державних лісів у Львові організовувала у
Карпатах мисливські тури [8].
Для лобіювання інтересів мисливства Галицьке мисливське товариство призначало з числа членів
товариства, які проживали на даній території, своїх делегатів. У 1930 році делегатом від Галицького
мисливського товариства у Косівському повіті був Едвард Лісовський[9].
Слід сказати, що з 1876 року у всіх країнах Австро-Угорської імперії велась докладна статистика
добутої дичини. У Галичині вона велась у розрізі староств. Таблиця № 1
Також статистика добутої дичини велась не лише у розрізі повітів, але також у розрізі надлісництв
у державних лісах. Як подає статистика добутої дичини у державних лісах Галичини у період між
1878 по 1887 роках, по Косівському повіті було добуто 88 гол кабана, одного оленя та 539 козуль.
Детальніше інформація подається у табл.иці № 2.
Починаючи з ХХ століття велась статистика не лише добутої дичини, але й також її чисельності.
Зокрема, у 1938 році у Станіславівському воєводстві постійно перебуває 102 ведмеді, при чому лише
у Косівському повіті нараховувалось 23 особини [10].
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Серед 15358 кабанів, які нараховувались у Польщі у 1937 році, у Станіславівському воєводстві їх
було 2101 особина, а у Косівському повіті їх обліковувалось 210 голів [11].
За твердженнями тогочасних мисливців, низька чисельність оленів у Карпатах пояснюється
відсутністю кормової бази, і «лише з вирубкою лісів зруби поросли малиною та ожиною, в Карпатах
з‘явились олені» [12]. Як згадував у своєму рефераті у 1932 році Рудольф Вацик, який був
підготовлений «Якщо Польщу прирівняти до великої мисливської спільноти, то найяскравіше у ній
буде вирізнятись багатством, якістю і різноманітністю фауна Східних Карпат» [13]. Один із
найзнаменитіших мисливців Європи князь Ліхтенштейн після проведених трьох мисливських
експедицій до Африки і Індії сказав, що «найбільше цінує красоту риковища в Карпатах, навіть
більше ніж ричання левів і тигрів в Африці та Індії» [14].
До початку війни до Карпат з‘їзджались знать та аристократии, і не одні наші мисливські трофеї
прикрашали палаци Європи. Адже на сході Гуцульщини береги обидвох Черемошів розташовувались
державні ліси Гриняви і Явірника, фундації Жаб‘єго і Космача, в яких водився олень, ведмідь, глухар.
Дальше по Чорногорі є дуже багато рисі.
Орендовані карпатські мисливські угіддя належали до
високогірної частини серед яких надлісництва Гринява, Явірник, Делятин, Яремче, Микуличин,
Татарів, Ворохта, Надвірна, Зелена, Рафайлів, Ясень, Ілемня, Суходіл, Мізунь, Солотвино Мізунське.
Загальна площа державних лісів Станіславівського воєводства становила 196003 га. З цієї площі
було здано в оренду 127.846 га. 14.858 га площі були надані Міністерству сільського господарства
Польщі. Самі надлісництва вели мисливське господарства на площі 53299 га.
У Косівському повіті надлісництва Гринява і Явірник мали площу 27467га, з яких надано в оренду
10458га, і як репрезентаційну територію вилучено 9364 га. У власному управлінні залишилось 7645
га. На цій площі знаходилось 80 оленів, 20 ведмедів, 70 кабанів, 450 глухарів, 2500 рябчиків, 55
вовків, 18 рисів, 5 диких котів.
В загальному на території державної дирекції лісів Станіславівського воєводства на 196 тис. га.
нараховується 1300 оленів, 59 ведмедів, 471 кабан, 715 глухарів, 185 тетеруків, 5600 рябчиків, а з
хижаків - 92 вовки, 37 рисів, 19 диких котів[15].
Велику шкоду мисливству завдавало та завдає браконьєрство. Слід критично підійти до
чисельності добутих тварин, так як велику кількість добували незаконним способом. На думку А.
Осендовського, у Карпатах було сильно розвинуте браконьєрство, бо «Гуцул – браконьєр,
вистежений охоронцями, який під час сутички іноді ще й застрелив охоронця, не мав іншого виходу,
як зі зброєю в руках йти в гори. Однак з часом, коли лісовий і мисливський закон в Карпатах почав
точно виконуватись, ніби пітьма зникли з Бескидів звичайні опришки. Знають лише видатного
опришка Довбуша, який ходив по Чорногірських хребтах» [16].
Як тяжко боротись з браконьєрством писав Роман Яримович у своїй книжці «Гуцульськими
плаями»: «Там та боротьба є тяжкою, бо чигунством займаються люди всіх прошарків населення, а у
деяких - чигунство стає шкідливою звичкою» [17].
Траплялись випадки вбивств мисливських охоронців. Так, зокрема, 8 червня 1928 року було
знайдено тіло Дмитра Максимюка, члена Карпатського мисливського товариства, якого підступно
вбито в лісах Явірнянського надлісництва біля ріки Чорний Черемош.
Описується також своєрідні курйозні браконьєрські рекорди. Так у Гриняві один гуцул добув 50
голів ведмедя і збився із рахунку. [18,19]
Часопис «Ловець» - друкований орган Галицького мисливського товариства у статті «З риковища»
писав: «На Чорному Черемоші полонини заселили гуцули, які пасуть овець та худоби і вони є
джерелом браконьєрства. Це є ревіри гмінної спілки у Жаб‘єму, фундації Скарбека, і графа
Баворовського. З браконьєрством у горах є дуже тяжко боротись по причині розпорошення по горах
хат гуцулів. Тому їх є дуже важко контролювати. Державна поліції не дуже хоче наглядати за
браконьєрством. З іншої сторони, мисливські ревіри не є в тих руках, в яких повинні бути. Коли
перед війною мисливський ревір належав родині члени якої займали високі адміністративні пости,
тоді поліція добре охороняла, щоб їх не звільнили. Інші мисливські господарства мали багаті люди,
які добре платили мисливським охоронцям і вони показували добрі результати.» [20].
Під час Другої Світової війни лише один мисливець добув 360 оленів. А Пігачук з с. Бережниці,
займаючись браконьєрством, «скупив маєтки за впольовану дичину» [21].
Слід зазначити, що навіть звичайне полювання після Першої світової війни було небезпечним
заняттям, так як по горах, а особливо по Чорногорі ходило дуже багато банд[22].
Однією із основних складових, яка визначає ефективність мисливства, є його пропаганда для
отримання позитивного іміджу у суспільстві з метою відстоювання інтересів галузі. До
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широкомасштабних пропагандистських заходів про роль мисливства в економіці та соціальному
розвитку країни належали випуск друкованої продукції (журналів, плакатів, книжок), проведення
конкурсів, а найбільший резонанс мала організація виставок в галузі мисливства та рибальства, яка
була започаткована наприкінці ХІХ віку.
Хоча людство у цивілізаційному розвитку пішло далеко вперед, але на жаль пріоритетом на даний
час залишаються для мисливців не добуті мисливські трофеї, а вага добутої тварини. Мисливські
господарства взагалі не заробляють кошти від реалізації мисливських трофеїв. Як свідчать статті
мисливської періодики початку ХХст. мисливці наперебій вихвалялись власними мисливськими
здобутками, а мисливська громадськість надавала вищу оцінку тим господарствам, де були добуті
якісніші мисливські трофеї. Зокрема, у 1935р. на риковищі у Гриняві інженером Тадеушом
Марцінкевичом були добуті як вказувалось у «Ловцю» найліпші роги оленя (двадцятка) [23].
Всього у 1935 році у мисливських угіддях Львівської дирекції державних лісів нараховувалось 600
самців оленів, які рикали. В результаті полювань було добуто 67 голів. (в результаті мисливського
полювання 62 голови, а при селекційному полюванні - 5 голів). До кращих відносились і трофеї,
добуті у Косівському повіті: роги двадцятка, добута у Гриняві інженером Марцінкевичем, та
чотирнадцятка, добута також доктором В. Мадієвським. Вага даних рогів складала від 7 до 11
кілограмів[24].
У 1933 році у Жаб‘єму князь Казимир Чарторийський добув чотирнадцятку, на Балясинах (над
Черемошем), також Станішевський – чотирнадцяту, а у Космачі доктор Бріх – дванадцяту [25].
На мисливській виставці у Варшаві 1934 року з нагоди зібрання Міжнародного мисливського
конгресу золотою медаллю був нагороджений мисливський трофей у номінації «Роги карпатських
оленів», добутий графом Казимиром Чарторийським у селі Жаб′є у мисливських угіддях Богуслава
Лонгхампса. Слід відмітити, що через тодішню економічну кризу дуже велика кількість мисливських
трофеїв, добутих у Карпатах, не взяла участі у виставці через відсутність коштів на пересилку[26].
На наступній виставці мисливських трофеїв, яка відбулась у Львові 5-30 вересня 1936 року з
нагоди шістдесятиріччя утворення Галицького мисливського товариства (з 1920 року - Малопольське
мисливське товариство) більш повно були представлені мисливські трофеї, добуті у Косівському
повіті. Зокрема, роги оленя, добуті у Гриняві Тадеушом Марцінкевичем у 1935 році були визнані як
одні із найгарніших експонатів на виставці. Срібні медалі були присвоєні тринадцятьом виставленим
трофеям, що мали не менш як 180 балів. Серед них трофейні роги оленя 189,302 бали, добуті
3.10.1935 року в державному надлісництві Гринява. Їх власник був інженер Тадеуш Марцінкевич;
роги оленя (185.610 бали) добуті 22.09.1934 року на території державних лісів в Явірнику, мисливцем
бароном Оттоном фон Брукманом, роги оленя 181.437 балів отримав трофей добутий 29.09.1933 у
мисливських угіддях фундації Скарбека у Чивчині, власник трофею доктор Богуслав Лонгхампс.
Бронзові медалі від 170 балів були присуджені за вісім трофеїв серед них трофейні роги на 179.362
бали, добуті 24.09.1926 року у Жаб‘є мисливцем Збігневом Віньярським у мисливських угіддях
фундації Скарбека - на 177.485 бали був оцінений трофей добутий 28.09.1929 року під горою Попадя,
ревір Жаб‘є, мисливські угіддя фундація Скарбувка, мисливцем Людомиром Цєенським. Серед
козулячих рогів також було оцінено на 143.525 бали трофей, який було добуто 10.08.1935 року, ревір
Чивчин мисливцем інженером Оскаром Фрісером [27].
На мисливській виставці у Берліні (1937) А. Чарторийський представив добутий у 1934 році
трофей рогів оленя, який був оцінений на 216,4 бали та отримав першу нагороду. Третю нагороду
отримав трофей добутий у Шибеному Е. Баранським в 1925 році. Детальніше про участь трофеїв,
добутих у Косівському повіті, представлено у таблиці №3[28].
Узагальнюючи викладене слід відзначити, що на ведення мисливства у Косівському повіті
великий вплив мали звичаєві норми, при яких дичина вважалась власністю особи, що її добула. Через
дану особливість було надзвичайно важко вести раціонально мисливське господарство. Мисливство у
досліджуваний період мало більше значення але місцевого населення, ніж у даний час, тобто:
добувалось набагато більше дичини для харчування. Виходячи із цих особливостей, які проявляються
і до нашого часу, необхідно надавати у користування мисливські угіддя місцевому населенню.
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It was considered economic, political, law and humanitarian peculiarities of the transaction the hunting in Kosiv
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ПРОЕКТУВАННЯ СХЕМИ МІСЦЕВОЇ ЕКОМЕРЕЖІ
В МЕЖАХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ
Виконано проектування схеми екомережі в межах території окремої сільської ради, що входить до складу
регіонального ландшафтного парку. За основу використано дані оцінки придатності території для
перебування модельного виду тварин – зубра. Проведено аналіз структури наземного покриву та основних
землекористувачів в межах екокоридорів. Розглянуто можливі загрози для функціонування виділених
екокоридорів.
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Збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, особливо у гірських регіонах, визначено
одним з головних завдань держави у сфері менеджменту довкілля. Беручи до уваги також важливу
роль Українських Карпат як сполучної ланки між Західними та Південними Карпатами,
природоохоронні заходи набувають тут пріоритетного значення. З огляду на вищевказане постає
проблема забезпечення можливості транскордонної міграції тварин між природоохоронними
територіями України і сусідніх карпатських країн. Таку можливість слід передбачити при
проектуванні схеми екомережі Українських Карпат, а передувати цьому має оцінка придатності
території для перебування видів тварин, спеціально обраних експертами.
На територію Українських Карпат розроблено декілька варіантів схеми екомережі [1,3,8]. Проте,
як зазначає один з їх авторів [2], в Україні при цьому використовуються дещо інші підходи, ніж у
країнах європейського Союзу. Зокрема, у більшості вітчизняних досліджень екомережу пропонується
формувати у відповідності до наявних об‘єктів природно-заповідного фонду, ландшафтної чи
геоботанічної структури територій. Натомість європейські природоохоронні програми пропонують
враховувати при цьому насамперед поширення біотопів, придатних для перебування рідкісних та
фонових видів тварин [11]. Однак в Україні все ж існує досвід проектування транскордонних
екокоридорів, що, подібно до практики європейських країн, ґрунтується на оцінці придатності
території для перебування декількох, обраних спеціалістами, видів тварин [9]. Перспективним
виглядає продовження роботи з удосконалення схеми екомережі Українських Карпат, з
використанням даних по придатності території для перебування модельних видів тварин, в тому
числі на місцевому рівні. Роль такого виду в цьому дослідженні виконує зубр, що характеризуються
підвищеною вибагливістю до кормової бази та чутливістю до антропогенного впливу [9]. Таким
чином, території придатні для перебування зубра матимуть також сприятливі умови для інших видів
тварин, менш вибагливих до умов існування. У даному дослідженні проведене проектування
екомережі на місцевому рівні на основі оцінок придатності території для перебування зубра.
Зубр (Bison bonasus L.) є найбільшим представником лісової фауни Європи. До початку ХІХ ст. в
Українських Карпатах зустрічалась гірсько-карпатська його форма. Після понад столітньої
відсутності зубра в Українських Карпатах, у 1965 році зроблено спробу його реакліматизації. Зокрема
у Сколівські Бескиди було завезено 10 особин. На початку 1990-х років популяція зубрів у
Сколівських Бескидах майже досягла свого оптимуму і налічувала 50 особин, проте далі почалося
значне скорочення їхньої чисельності. Впродовж останніх років здійснено ряд заходів щодо
збереження і відновлення популяції зубра. Зокрема прийнято „Програму реінтродукції бізона
європейського (зубра) в Сколівських Бескидах (Українські Карпати) на період до 2015 р.‖, згідно якої
планується щорічно завозити на територію НПП „Сколівські Бескиди‖ 4-6 зубрів із центрів їх
розведення в Західній Європі, а також із інших місць їх перебування в Україні. Відповідно до
вказаної програми та в рамках реалізації проекту ―Відновлення субпопуляції зубра європейського у
Східних Карпатах‖, у НПП ―Сколівські Бескиди‖ у 2009-2010 роках загалом завезено 11 зубрів з
Німеччини та Австрії [4].
Наше дослідження було проведене в межах території Боберківської сільської ради Турківського
району Львівської області, що входить до складу РЛП ―Надсянський‖. Останній є частиною
міжнародного біосферного резервату ―Східні Карпати‖. Громада Боберки розташована в межах
Стрийсько-Сянської Верховини. Абсолютні висоти змінюються від 536 м до 826 м (гора Мархітина,
хребет Червоний Верх). Характерною рисою рельєфу є чергування давніх поздовжніх річкових долин
з плоскими гірськими хребтами та їх відрогами. Територією проходить Головний європейський
вододіл, що розділяє басейни рік Дністер та Сян. Геологічні відклади представлені сланцями,
сланцюватими пісковиками та флішем, а біокліматичні пояси – помірно прохолодним та
прохолодним [6,10].
Під екомережею розуміємо єдину територіальну систему, яка утворюється з метою поліпшення
умов для формування та відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу,
збереження ландшафтного та біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і
рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання територій та об'єктів
природно-заповідного фонду, а також інших територій, які мають особливу цінність для охорони
навколишнього природного середовища і підлягають особливій охороні. Структурними елементами
екомережі є ключові, сполучні, буферні та відновлювані території [5]. В межах проектованої схеми
місцевої екомережі не проводилась диференціація на її структурні елементи як то ключові, сполучні і
буферні території. Що стосується ключових територій, то їх виділення в межах окремих сільрад
виглядає мало доцільним. Також це вимагає урахування значного набору показників, що
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характеризують ландшафтне і біотичне різноманіття, в тому числі оцінку придатності для
перебування різних видів тварин. Виділені в межах модельної сільради фрагменти екомережі
доцільно, на нашу думку, розглядати як сполучні території – екокоридори.
При проектуванні екомережі у ході проведеного дослідження використано дані, отримані при
виконанні проекту ―Реалізація транскордонного екологічного зв‘язку в Українських Карпатах‖. В
рамках даного проекту для проектування двох транскордонних екокоридорів спеціалістами виконано
моделювання придатності території для перебування чотирьох видів тварин, зокрема й зубра. При
проведенні цього моделювання використано дані про рельєф, наземний покрив та відстань від
поселень та доріг території. Значення інтегральної оцінки придатності визначенні в діапазоні від 0 до
100 балів. Для перебування зубра мінімальне допустиме значенням інтегральної оцінки встановлено
на рівні 50 балів [9].
Перед початком виділення екомережі в межах досліджуваних сільрад здійснено аналіз мережі
об‘єктів природно-заповідного фонду, які мають першочергове значення при проектуванні схеми
екомережі. Далі, на основі оцінок щодо придатності для перебування зубра, визначено попередню
конфігурацію екомережі у межах сільради. Першочергово до їх складу включено території з
найвищими значеннями інтегральної оцінками, а далі поступово з менш сприятливими умовами.
Методичні рекомендації щодо розроблення регіональних та місцевих схем екомережі [7] пропонують
проводити аналіз землевпорядної документації з метою визначення переліку землевласників та
землекористувачів проектованих структурних елементів екомережі. Зважаючи на це, попередній
варіант схеми екомережі максимально узгоджено з межами землевласників та землекористувачів.
При проектуванні схеми екомережі також намагалися уникати включення до їхнього складу земель в
межах населених пунктів, а також відведених під особисті підсобні господарства селян.
Отриману в результаті вищевказаних операцій схему місцевої екомережі на територію
Боберківської сільради проаналізовано по відношенню до: структури наземного покриву і
землекористувачів. Особливу увагу при цьому приділено так званим ―вузьким місцям‖ екомережі,
міграції та перебування зубрів в межах яких є ускладненими. Такі місця відзначаються вищим
ризиком виникнення конфліктів між економічними функціями території та функціями екокоридорів
[9]. Виділення ―вузьких місць‖ екомережі здійснено вручну без прив‘язки до меж земельних угідь.
Боберківська сільська рада майже повністю розташована в межах РЛП ―Надсянський‖, проте лише
близько 45 % її території мають статус земель природоохоронного призначення. Відзначимо, що
створення РЛП ―Надсянський‖ проводилося без вилучення земель у землевласників та
землекористувачів, що ускладнює його ефективне функціонування. Окрім цього, верховому болоту
―Надсяння‖ на території Боберківської сільської надано статус водно-болотного угіддя міжнародного
значення.
Включена у схему екомережі територія займає у Боберці площу 3821,1 га, що становить
відповідно 56,2 % території сільради (рис. 1).У структурі наземного покриву в межах проектованого
екокоридору понад 50 % площі зайнято хвойними, близько 30% − листяними лісами, а близько 20 %
− відкриті (знелісені) ділянки.
Зважаючи на те, що для офіційного затвердження межі структурних елементів екомережі повинні
бути узгодженні з існуючими землевпорядними матеріалами. розглянемо структуру
землекористувачів у межах виділеного екокоридору. Понад 40 % земель проектованого екокоридору
у Боберці перебуває у користуванні державних лісогосподарських підприємств, а понад 25 % −
дочірніх підприємств ―Галсільлісу‖. Решта земель в межах екокоридору використовуються для
аграрних потреб або покинуті.
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Рис. 1 Проектований місцевий екокоридор на території Боберківської сільради
Проведений аналіз дав змогу виявити загрози повноцінному функціонуванню пропонованого
екокоридору на території Боберківської сільради. Близько 80% його площі знаходиться у межах РЛП
―Надсянський‖, який, будучи водночас частиною міжнародного біосферного резервату ―Східні
Карпати‖, межує з ландшафтним парком ―Долина Сяну‖ і національним парком ―Бєщади‖ на
території Польщі. Високий статус заповідності цієї території повинен забезпечувати збереження
сприятливих умов для перебування та міграції різних видів тварин, в тому числі зубрів. Проте
завдяки прикордонному положенню більшу частину екокоридору Боберки перетинає смуга
прикордонних інженерних споруд (рис. 1), які зазвичай мають вигляд паркану з колючого дроту
заввишки до двох метрів. Під час польових досліджень встановлено, що особовим складом відділу
прикордонної служби України ―Боберка‖ вказані інженерні споруди підтримуються у справному
технічному стані. Така ситуація унеможливлює переміщення зубрів поміж частинами екокоридору,
які розділяє смуга прикордонних інженерних споруджень. Таким чином, для міграції зубрів між
територіями природоохоронних об‘єктів сусідніх держав доступною є лише частина екокоридору,
розташована в межах прикордонної смуги території Боберківської сільради.
В межах екокоридору Боберки виділено чотири ―вузькі місця‖, одне з яких частково, а інше
повністю знаходяться в межах прикордонної смуги. Перше ―вузьке місце‖ розташоване у південній
частині території сільради і простягається вздовж лінії державного кордону України, який на цьому
відрізку проходить по річці Сян. Ця частина екокоридору повністю знаходиться у межах
прикордонної смуги, тому не може в повній мірі забезпечити зв‘язаність частин даного екокоридору.
Інше ―вузьке місце‖ екокоридору у Боберці перетинають прикордонні інженерні спорудження. Окрім
цього, та його частина, що знаходиться у прикордонній смузі, розташована на землях прикордонної
застави. Така ситуація значно ускладнює поєднання північної і південної частин екокоридору у
Боберці в єдину просторову систему, покликану сприяти збереженню біорізноманіття. Вказану
проблему можна вирішити шляхом забезпечення можливості доступу зубрів у південну та північну
частини екокоридору Боберки через територію ландшафтного парку ―Долина Сяну‖, який функціонує
у Польщі. Для цього необхідно, хоча б на окремих ділянках прикордонної смуги, замінити існуючі
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інженерні споруди на більш сучасні засоби контролю, які не створюватимуть перешкод для
переміщення різних видів тварин, в тому числі зубрів. В межах інших двох ―вузьких місць‖
виділеного екокоридору у Боберці суттєвих проблем для переміщення зубрів не спостерігається.
Для ефективного функціонування екомережі необхідно залучити місцеве населення у процес її
створення, насамперед на етапі визначення остаточних меж земельних угідь, включених до складу
екомережі [9]. Належну увагу також слід приділити інформування місцевого населення щодо
використання земель в межах екокоридорів і, особливо, їхніх ―вузьких місць‖. Проте, в першу чергу
забезпечення виконання своїх функцій структурними елементами екомережі у модельних сільських
радах залежить від діяльності лісогосподарських підприємств, які є основними землекористувачами в
їхніх межах. У разі затвердження виділеної схеми екомережі у сільських радах на офіційному рівні,
лісогосподарські заходи необхідно буде узгоджувати із природоохоронними функціями, які
виконують лісові масиви, включені до її складу. Першочергово слід обмежити лісові рубки у
внутрішній частині екокоридору, що позитивно вплине на перебування в їхніх межах диких тварин.
Отже, на території Боберівської сільради існують значні проблеми із зв‘язаністю частин
екокоридору у єдину систему. Природоохоронні функції створеного на її території РЛП та
проектованого екокоридору суттєво обмежуються заходами щодо охорони державного кордону
України.
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В.В. ХУДОБА
Львівський національний університет імені Івана Франка

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИРОДНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ТА
ЛАНДШАФТНИХ ПАРКІВ
У статті розглянуто історію становлення мережі природних, регіональних та ландшафтних парків
Європи та Російської Федерації. Проаналізовано основні функції, структуру та завдання цих
природоохоронних територій.
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Ключові слова: природоохоронна територія, природний парк, ландшафтний парк, регіональний
ландшафтний парк, рекреація.

В Україні в останні десятиріччя активно розширюється мережа природоохоронних території
поліфункціонального призначення, тобто це національні природні парки (НПП) та регіональні
ландшафтні парки (РЛП). Якщо національні природні парки виконують в більшій мірі поставлені на
них завдання, то в функціонуванні регіональних ландшафтних парків є ряд проблем. По-перше це
недостатнє фінансування, по-друге недосконала нормативно-правова база і по-третє недосконалий
менеджмент. Але природоохоронні території різних країн світу які є аналогічними регіональним
ландшафтним паркам України активно розвивають свою діяльність.
Відповідно до класифікації природоохоронних територій Міжнародного союзу охорони природи
(МСОП) регіональні ландшафтні парки є об‘єктами V-ї категорії – територія охорони ландшафту.
Територія охорони ландшафту має охоплювати ландшафти високої пейзажної цінності з
різноманіттям екотопів, флори і фауни, а також із зразками традиційного або унікального
використання землі, місцевих звичаїв та вірувань. Ця територія має надавати можливості для
рекреації та туризму в рамках повсякденного стилю життя та економічної діяльності місцевого
населення [2].
Мережа природоохоронних територій, близьких за статусом до РЛП в Україні є досить
розвиненою, а особливо в сильно урбанізованих країнах Європи (Таблиця 1). Відповідні категорії
називаються природними парками (Австрія, Німеччина, Росія тощо) або регіональними парками
(Великобританія, Латвія), регіональними природними парками (Франція, Італія), подекуди
ландшафтними парками (Польща, Югославія). Такі парки, які створюються в регіональних,
найчастіше адміністративних одиницях країн (і, як правило, підпорядковуються регіональній
адміністрації), доповнюють і розширюють мережу національних парків. Як форма охорони природи,
вони виникли пізніше національних парків: перший природний парк був створений в 1921 р. в
Німеччині [1].
Таблиця 1 Природні (ландшафтні) парки деяких країн Європи станом на 01.01.2010р.
Країна та відповідна до РЛП
категорія
Австрія (Naturpark)
Німеччина (Naturpark)
Польща (Park krajobrazowy)
Росія (Природний парк) станом на
01.01.2008 р.
Україна (Регіональний
ландшафтний парк)

Кількість
парків
47
104
121

500
8 925,5
2529

% від площі
держави
6
25
8,1

56

17590,4

0,9

55

639,5

1,1

Площа (тис. га)

Природні парки (Naturparke) Німеччини за площею становлять більше половини
природоохоронних територій, значно перевищуючи всі інші категорії, зокрема в дев‘ять разів –
національні парки. Природні парки займають 25 % території Німеччини. Згідно законодавства, крім
підтримки екологічно обґрунтованої рекреації, що не спричиняє шкоди ландшафту, природні парки
виконують завдання охорони природи та культурного ландшафту, екологічної освіти. Заснування і
розвиток цієї категорії почалося в ФРН. В 1921 році в Нижній Саксонії на площі 20 000 га створено
перший парк (Luenenburger Heide) [4]. Наступний парк (Hoher Vogelsberg) з‘явився аж у 1957 р. ця
перерва спричинена політичними чинниками. Після цього розпочалося активне створення
природоохоронних територій по всіх федеративних землях ФРН. Коли Німеччина об‘єдналася цей
процес поширився і на східні землі. За роки існування об‘єднаної Німеччини на п‘яти її нових
федеративних землях створено 26 природних парків. На сьогоднішній час в Німеччині існує 104
природних парки, загальною площею 8 925,5 тис. га [6]. Найбільші площі парки займають в західних
землях – Баварії та Північній Вестфалії.
Також варто зазначити, що в Німеччині активно працює Асоціація Німецьких природних парків
(VDN), яка була заснована в 1963 р. VDN підтримує свої членів у створені нових природних парків,
розробляє та реалізовує різноманітні проекти, відстоює інтереси природних парків на політичному
рівні. VDN є одним із членів та засновників такої організації, як EUROPARC. Федерація природних
та національних парків Європи (EUROPARC) була заснована в 1973 році м. Базель (Швейцарія). На
сьогоднішній день в EUROPARC входить 440 членів з 36 країн і її визнають у всьому світі, як
професійну організацію Європейських охоронюваних територій. До завдань цієї організації входить
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сприяння створенню нових парків та вдосконалення охорони в існуючих парках, розвиток адекватних
форм туризму як одного з напрямків економічного розвитку регіону, співпраця парків різних країн,
підтримка розвитку парків в країнах центральної та східної Європи тощо.
Серед європейських держав одне з провідних місць за кількістю парків займає Польща. Народові
та ландшафтні парки є найважливішими елементами природно-заповілного фонду Польщі. За
площею ландшафтні парки поступаються тільки територіям охоронного ландшафту.
Ландшафтні парки (Park krajobrazowy) почали створювати в 70-х роках. Як правило, паки оточені
зонами охорони ландшафту (Obszar ochronionego krajobrazu), площа яких часто дорівнює площі
самих парків (Рис.1).

Рис. 1. Ландшафтні парки в структурі ПЗФ Польщі

Перший ландшафтний парк Сувальський (Suwalski) площею 6 тис. га засновано в 1976 році, з
охоронною зоною, більшою за площу парку (8 тис. га) [1]. Станом на 2010 р. в Польщі є 121
крайобразовий парк загальною площею 2529 тис. га [8]. В межах парків знаходяться території з
цінними та маловивченими природними ландшафтами, які відповідають вимогам парків народових,
але поряд з охороною природних ландшафтів вони охороняють культурні ландшафти. Площа
ландшафтних парків коливається від 5 до 50 тис. га. Вони включають різноманітні природні
комплекси (фрагменти морських узбереж, лісові та болотні комплекси, гірські системи, долини рік та
каскади озер), а також господарсько освоєні території. Як правило, в ландшафтних парках наявні
декілька природних резерватів, пам‘яток природи тощо [9].
В Законі про охорону природи Польщі (16 квітня 2004 р.) вказується: ―Ландшафтний парк є
територією, що охороняється в зв‘язку з природничою, історичною та культурною цінністю; метою
його створення є збереження, популяризація та розширення цієї цінності в умовах раціонального
господарювання. Орні, лісові землі та інша нерухомість, що знаходяться в межах ландшафтного
парку, мають рекреаційне значення і служать для виховання молоді в дусі шанування рідної природи,
культури та історії‖ [10].
Ландшафтні парки утворюються указом голови місцевої влади воєводства. Часто буває одна
адміністрація на декілька парків, які розміщені недалеко один від одного. Ці парки можуть бути
об‘єднані в окрему групу, яка входить в окрему географічну країну чи воєводство. Наприклад група
Карпатських ландшафтних парків або група ландшафтних парків Великопольського воєводства.
Не менш важливою є туритично-освітня функція ландшафтних парків. В залежності від
рекреаційних ресурсів парку буде розвиватися той чи інший вид рекреації. В останні роки на
території ландшафтних парків активно розвивається екологічний та агротуризм. В ландшафтних
парка розвинена туристична інфраструктура, тут є марковані туристичні маршрути, інформаційні
щити, облаштовані оглядові майданчики, місця для короткострокового відпочинку, паркінги та
готелі.
Не менш відомими за своїм розвитком є природні парки Автрії. Вони представлені
різноманітними ландшафтами, які характеризуються недоторканістю, наявністю природних і
культурних пам‘яток і широким спектром можливостей для відпочинку на природі. Природний парк
це охоронний ландшафтний простір, який виник в результаті взаємодії людини та природи [7].
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В Австрії станом на 01.01.2010 р. нараховується 47 природних парків загальною площею близько
500 тис. га. Природні парки розміщені переважно у східній частині Австрії, в таких федеративних
землях: Нижній Австрії, Steiermark і Burgenland. В 1995 р. існуючі на той час природні парки
об‘єднали свої зусилля і створили Асоціацію австрійських природних парків (Verland der Naturparke
Östereichs). Метою асоціації VNÖ є розвиток природних парків, реалізація різноманітних проектів,
організація та проведення екологічних заходів, створення інформаційного бюро з загальних питань, а
також міжнародна співпраця. Природні парки відображають привабливість сільських місцевостей,
різноманітні особливості, традиції і побут кожного регіону Австрії. Природні парки ставлять перед
собою такі завдання: охорона ландшафту; створення можливостей для відпочинку; екологічна і
культурна освіта; сприяння сталому розвитку регіону, шляхом створення нових робочих місць;
В природних парках культурний ландшафт має особливу привабливість для відвідувачів. Ці парки
відвідують близько 20 млн. відвідувачів на рік, більшість з яких приїжджають з міських районів, з
метою відпочити в гармонійному поєднанні природного і культурного ландшафту, ознайомитися з
культурою та побутом сільської місцевості та скоштувати місцеві делікатеси [7].
Використання території парків також спрямовано на вирощування екологічно чистих продуктів
харчування, збереження традиційного побуту, народних промислів. 20 природних парків Австрії
об‘єдналися, щоб розвивати свої кулінарні вироби і продавати їх під маркою ―Östereichische
Naturpark-Spezialitäten‖. Продукція яка продається під цим брендом є високої якості, яка є
сертифікована як екологічно чиста. На сайті австрійських природних парків можна замовити
подарункові пакети з різноманітними делікатесами (сік, мед, макарони, варення, бренді, фруктовий
лікер, яблука, грушки тощо), вартість такого подарку приблизно 20-30 євро.
Також в австрійських природних парках досить розвинута екологічна та культурна просвітницька
діяльність. В цих парках є інформаційні центри, які популяризують охорону природи серед
відвідувачів парку. Останні роки при парках функціонують літні школи в яких проводять
різноманітні семінари, конкурси та навчальні проекти для молодшого покоління.
Отже, парки країн Європейського союзу мають добре розвинену сервісну інфраструктуру:
кемпінги, автостоянки, дороги, обладнані екологічні стежки, велосипедні та кінні маршрути тощо.
Гідним прикладом є інформаційні центри на території природних парків. Тут можна отримати буклет
з інформацією про природу парку, маршрути та цікаві місця. На спеціальних площадках
інформаційного центру відвідувачі можуть оглянути тварин, що мешкають в парку, побачити
висаджені типові рослини парку з їх назвами, купити вироби місцевих промислів тощо. Кожен парк
має власний сайт, за допомогою якого потенційні відвідувачі з усього світу можуть ознайомитися з
найголовнішою інформацією та замовити екскурсію, житло та різноманітні сувеніри.
Здебільшого відвідання парків безкоштовне. Прибуток дає користування сервісними послугами.
Територія парків також спрямована на вирощування екологічно чистих продуктів харчування,
збереження традиційного побуту та народних промислів.
Також в Російській Федерації (РФ) станом на 01.01.2008 р. нараховувалось 56 природних парків
загальною площею 17,6 млн. га (0,9 % території РФ цей показник є дещо нижчий ніж в Україні).
Природні парки розміщуються на території 9 республік, 4 країв, 10 областей, двох автономних
округів, одного міста федерального значення. Природні парки за площею перевищують національні
парки та державні заказники, поступаються тільки природним заповідникам [5].
Одними з перших були створені природні парки Камчатки (1995 р.): Бистринський,
Південнокамчатський та Наличівський, пізніше був створений також Ключевський природний парк.
Вперше поняття природного парку в Росії було закріплено в 1995 р. в Федеральному законі ―Об
особо охраняемых природных териториях‖. Відповідно до цього Закону, природними парками є
природоохоронні рекреаційні установи, території (акваторії) які включають природні комплекси і
об‘єкти, які мають значну екологічну і естетичну цінність, які призначені для використання в
природоохоронних, просвітницьких і рекреаційних цілях. Головна відмінність природних парків від
національних парків їх підпорядкування : вони не відносяться до об‘єктів федеральної власності, і
знаходяться в власності суб‘єктів Російської Федерації [3]. Cтатус і завдання природних парків Росії
цілком відповідають статусу і завданням РЛП України, а відповідно мають такіж проблеми
функціонування.
Як бачимо, що природні (регіональні, ландшафтні) парки займають значні площі в розвинених
країнах, вони функціонують і розвиваються протягом десятиліть, із щорічним збільшенням кількості,
свідчить про ефективність цієї категорії (Рис. 2).
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Загалом регіональним ландшафтним паркам України потрібно запозичити досвід господарювання
європейських парків, в яких досягається гармонійне поєднання охорони природи, розвитку рекреації
та збалансованого землекористування. За рахунок розвитку рекреації, а зокрема надання сервісних
послуг парк в змозі себе фінансувати.

Рис. 2. Динаміка зростання кількості природних (крайобразових, регіональних ландшафтних)
парків в Німечинні, Польщі та Україні [1;4;11].

Парки відіграють роль двигунів та модераторів для розвитку сільської місцевості та враховують
інтереси регіону, зокрема землекористувача та місцевого населення. Тому інтеграція РЛП в сучасне
господарство, в оновлену соціально-економічну систему України відповідатиме концепції сталого
розвитку, забезпеченню життєвих потреб нинішнього покоління без загрози для майбутніх поколінь.
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У розвиток механізму вирощування «Кіотських лісів» запропоновано стратегічну перспективу до його
втілення – систему наближеного до природного лісвництва, яка забезпечує постійність лісового покриву і
стабільні кліматорегулювальні та вуглецедепонуючі функції передовсім різновікових лісів.
Ключові слова: наближене до природного лісівництво, Кіотський протокол, зміна клімату, різновікові ліси.

Вступ
Зміна клімату є однією з найбільш важливих та складних проблем в сфері охорони довкілля за
останнє століття. Однією з причин потепління клімату є зростаючі викиди парникових газів. На
Конференції з довкілля і розвитку в Ріо-де-Жанейро було прийнято Рамкову конвенцію ООН про
зміну клімату, яка має на меті домогтися стабілізації концентрації парникових газів в атмосфері на
такому рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему[14].
Одним з визнаних на міжнародному рівні напрямків боротьби зі змінами клімату є система
заходів, спрямованих на збільшення обсягів поглинання лісами атмосферних парникових газів (у
першу чергу вуглекислого газу). Цей екологічно безпечний і економічно виправданий напрямок
реалізується шляхом розширеного відтворення та підвищення стійкості і продуктивності лісів.
Зменшення викидів забруднювальних речовин в атмосферу, зокрема, парникових газів,
підвищення ефективності виробництва, енерго- та ресурсоощадливість, пошук нових джерел енергії,
інноваційність суспільного розвитку, його екологічна збалансованість - це ті чинники, від яких у
стратегічній перспективі залежить майбутнє України. Однак у разі збереження існуючих рівнів
питомих викидів парникових газів, скорочення викидів на 20%, що було пропозицією України
стосовно посткіотських домовленостей, може зумовити складнощі та потребує вжиття заходів щодо
зниження питомих викидів парникових газів. Спрогнозований відносний потенціал скорочення їх
викидів на підставі прогнозу розвитку економіки України на посткіотський період (2012-2020 рр.)
показує, що у 2020 р. він становитеме близько 90 млн. т СО2-екв. [3]. Ліси поглинають значну
частину викидів вуглекислого газу, а тому управління ними на засадах сталого розвитку є однією із
складових адаптаційної політики до глобальних змін клімату в Україні [10].
Стратегія екологічної політики України у сфері лісового господарства
Лісовий комплекс є складовою економіки держави, а функції лісів – чинником екологічної
політики. Серед пріоритетних стратегічних цілей національної екологічної політики України до 2020
року є припинення втрат біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвиток
заповідної справи; забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів, в тому
числі земель, водних, лісових ресурсів, охорони надр, та морських екосистем. підвищення лісистості
території [2]. Стратегічною довгостроковою метою в лісовому господарстві має стати збільшення
лісистості до оптимального рівня відповідно до умов кожної природно-кліматичної зони. Досягнення
цієї мети потребує дотримання принципів безперервного, ощадливого і раціонального використання
лісових ресурсів, відтворення стійких і високопродуктивних деревостанів й розширення площ
насаджень за рахунок зростання лісистості, поступової відмови від суцільнолісосічної форми
господарювання та перехід на вибіркову форму [4]. Основні завдання національної екологічної
політики в сфері лісового господарства полягають у запровадженні стійкого досягнення
безвідходного лісокористування, яке передбачає доведення рівня використання деревної біомаси до
80% (без шкідливого впливу на родючість ґрунтів та рослинні ресурси) порівняно з нинішнім рівнем
(48%); перехід від суцільних рубок до поступових та вибіркових рубок, запровадження технологій
лісозаготівель на базі природозберігаючих систем машин та механізмів [4,7].
Всі ці законодавчі і нормативні документи виступають підгрунтям до виконання зобов‘язань
України щодо Кіотського протоколу Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. На їх основі
відбувається доопрацювання Державної цільової науково-технічної програми з питань зміни клімату
та науково-дослідних розробок сценаріїв зміни клімату для території України на середньо- та
довгострокову перспективу з використанням даних глобальних моделей, ГІС технологій та
геопросторового аналізу [2,8,9].
Мета реалізації Національного плану адаптації до зміни клімату на період до 2020 року, який
розроблено в 2011 році під керівництвом Національного агентства з екологічних інвестицій в
контексті виконання зобов‘язань за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату, стороною якої є
Україна з 11 серпня 1997 р., полягає у створенні правових, економічних, організаційних і технічних
умов для підвищення здатності до адаптації населення, галузей економіки, екосистем, зменшення
вразливості до зміни клімату, зменшення ризиків від стихійних лих та екстремальних явищ погоди,
збільшення кількості та інтенсивності яких пов‘язане з глобальним потеплінням; отримання вигод від
позитивних наслідків зміни клімату [10].

382

Згідно з Кіотським протоколом 1997 р. до Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, індустріальні
країни (наведені у додатку 1, враховуючи й Україну) повинні зменшити викиди парникових газів на
5,2 % відповідно до рівня 1990 р. у 2008-2012 рр. Країни мають виконувати свої зобов'язання шляхом
удосконалення внутрішньої політики, спрямованої на зниження викидів та/або збільшення
поглинання парникових газів. Одним із основних завдань у цьому напрямку виступає необхідність
реалізації проектів спільного впровадження з дотриманням вимог Кіотського протоколу до Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату, розроблення проектів механізму чистого розвитку та
впровадження системи торгівлі національним надлишком квот на викиди парникових газів. Крім цих
трьох гнучких механізмів, можливе використання схеми зелених інвестицій - добровільного
механізму, встановленого країною-продавцем з метою надання гарантії покупцям, що надходження
від торгівлі вуглецевими кредитами будуть спрямовані на фінансування природоохоронних проектів
та програм "озеленення", що виконуватимуться до та після 2012 р. [5].
Кіотські ліси і їх вирощування
Одним з визнаних на міжнародному рівні напрямків боротьби зі змінами клімату є система
заходів, спрямованих на збільшення обсягів поглинання лісами атмосферних парникових газів. Ліси
добре поглинають парникові гази (двоокис вуглецю (СО2), метан (СН4), закис азоту (N2O),
гідрофторвуглеці, перфторвуглеці, гексафторид сірки (SF6), а тому збільшення їх площі є
невідкладним завданням виконання цільової програми «Ліси України» [4].
У зв‘язку з приєднанням України до Рамкової Конвенції про зміну клімату та ратифікації
Кіотського протоколу до неї, збільшення лісистості в Україні набуває особливої актуальності.
Розширене відтворення лісів враховує також створення так званих «Кіотських лісів» [14]. Їм
притаманна така специфіка і особливості.
Домовленості у Марракеші (2001 р.) трактують заліснення і лісовідновлення як безпосередню
трансформацію земель з інших видів землекористування в ліс [14]. Поняття "заліснення" і
"лісовідновлення" не охоплюють садіння або відновлення рослинності після заготівель деревини або
природних збурень, оскільки такі тимчасові втрати лісового покриву не вважають знелісненням.
Збурення – передовсім процеси, які викликають зменшення або перерозподіл пулів (резервів)
вуглецю в земних екосистемах. Збурення можуть бути стихійними, антропогенними або невідомого
походження, вони зачіпають вуглецевий цикл керованих лісових площ та інших керованих земель.
Тому їх необхідно враховувати в кадастрах і долучати до оцінки змін нагромадження вуглецю і
парникових газів для земель, на яких здійснюється діяльність згідно зі статтями 3.3, 3.4 Кіотського
протоколу [13].
Відновлення рослинності після лісозаготівлі розглядається як діяльність у галузі лісового
господарства. У рамках програми Кіотських лісів є різниця між залісненням та лісовідновленням, яка
полягає в тому, що заліснення відбувається на ділянках, які не були вкриті лісом протягом
щонайменше 50 років, тоді як лісовідновлення відбувається на території, яка була вкрита лісом до 31
грудня 1989 р. Діяльність щодо заліснення та лісовідновлення часто передбачає підготовку земельної
ділянки для садіння дерев, що може призвести до змін у нагромадженні та абсорбції у всіх
резервуарах вуглецю, що необхідно відображати у національних кадастрах парникових газів [8,14].
Україна має значний потенціал фінансово привабливих проектів зі зменшення викидів завдяки
проектам спільного впровадження, зокрема проектів із використання земель, зміни
землекористування та лісового господарства (LULUCF). За даними Української Академії аграрних
наук, близько 10 млн. га земель потребують вилучення з ріллі та заліснення чи залуження. У рамках
державної програма „Ліси України‖ за період з 2002-2015 рр. планується створення нових насаджень
на території 564,3 тис. га, в т.ч. - 441,2 тис. га підприємствами Державного агентства лісових
ресурсів. Законом України „Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної
мережі України‖ передбачено заліснення 76 тис. га деградованих і забруднених земель у
Житомирській та 38 тис. га земель у Київській області.
Перед державою відкрились значні можливості використання гнучких механізмів Кіотського
протоколу з огляду на міжнародну торгівлю викидами. З метою апробації його механізмів та
часткової компенсації витрат на створення лісових насаджень, Державний комітет лісового
господарства за підтримки Світового банку з 2004 р. став учасником розроблення проекту
міжнародного Біокарбонового фонду "Створення захисних лісових насаджень на забруднених
радіонуклідами землях в умовах Полісся" [11]. Згідно з проектом, було заплановано заліснити понад
4 тис. га земель, виведених з господарського використання внаслідок забруднення радіонуклідами у
Житомирській та Київській областях поза межами 30-кілометрової зони відчуження ЧАЕС.
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Повернення витрат через механізм купівлі зменшених викидів, починаючи з 2012 р., могли б
становити близько 25 млн грн., а орієнтовні витрати на створення та догляд за лісовими
насадженнями за період з 2006 до 2015 рр. оцінено у 75 млн. грн.[5]. Ці кошти було заплановано
отримати за рахунок залучення коштів фондів охорони природного навколишнього середовища
областей та коштів, отриманих як відшкодування втрат лісогосподарського виробництва. Переговори
щодо укладання Угоди про купівлю зменшених викидів не проведено через відсутність ухваленої на
законодавчому рівні процедури купівлі/продажу CO2 еквіваленту [5]. Таким чином, перспективи
першого проекту спільного впровадження в лісовому господарстві залишаються невизначеними.
Наближене до природного лісівництво і вирощування Кіотських лісів
Невдачі з вирощуванням «Кіотських лісів» вимагають пошуку як причин їх виникнення, так і
створення інших механізмів реалізації привабливих проектів із зростання кліматорегулювальної ролі
лісів.
Кіотські ліси задумувалися радше як спосіб привернути увагу громадськості до глобальних змін
клімату і протидії їм, а не як стратегія ведення лісового господарства. Прикладом цього може
слугувати також і Росія (понад 10 тис. га лісів, лідери – Нижегородська обл. – 3,7 тис.га та
Ульяновська обл. – 2 тис. га лісів), де дотепер створено саме Кіотських лісів не більше, ніж у
Республіці Молдова [1]. Агентством лісового господарства «Moldsilva» при співробітництві з
BioCarbon Fund у 2002-2006 рр. на деградованих землях створено 20,3 тис. га (інвестиції 19 млн.
доларів), а у 2006-2009 рр. – 10,6 тис. га лісових культур [12]. Вважається, що залісення еродованих
та деградованих земель Молдови, застосування агролісових практик, створення захисних лісосмуг,
поглинання вуглецю і зниження вмісту парникових газів в атмосфері, поліпшення стану лісових
ресурсів і пасовищ на регіональному та місцевому рівні, забезпечення додатковими обсягами
деревини закладає розвиток бази для довгострокового регіонального розвитку. Такі приклади є
вельми показовими і вони мають своє реальне підгрунтя.
Необхідно враховувати передовсім, що у рамках реалізації механізмів Кіотського протоколу
проекти в лісовому господарстві можуть стосуватись лише лісорозведення, удосконалення заходів
охорони лісів від пожеж та удосконалення практики ведення лісового господарства для зменшення
викидів парникових газів. Насадження, що створюються відповідно до вимог проектів спільного
впровадження, потребують інших технологій створення і вирощування, з акцентом на
вуглецедепонуючу роль. Так, наприклад, схеми створення лісових культур на колишніх
сільськогосподарських землях Полісся рекомендуються, виходячи з вимоги максимального
накопичення і збереження вуглецю в насадженнях, що виключає проведення рубок догляду до 15 –
20-річного віку (періоду проведення розрахунків за поглинутий вуглець). Це, у свою чергу, вимагає
переосмислення адаптації і стратегії лісівництва і, як мінімум, внесення відповідних змін до чинних
нормативних документів [5,11].
"Вуглецеві проекти" достатньо ризиковані. На період посадки рослин невідома ціна вуглецю, яка
встановиться на період їх продажу. Сам проект є довгостроковим: від трьох до дванадцяти років
залежно від тих же цін. Саме тому інвестори з великою обережністю готові до їх реалізації спільно з
майбутнім продавцем вуглецевих квот. Реальна прибытковість проектів щонайменше сягає віку
середньовікового насадження, коли поглинання ним СО2 є найвищим. Крім того, реципієнту
обов'язково потрібно довести принцип додатковості, тобто довести факт, що без цього проекту такі
заходи в лісовій галузі не здійснювались би. Визначальним чинником успішності реалізації таких
проектів є також виділення в установленому законом порядку земель під створення "Кіотських лісів",
а це викликає немалі практичні труднощі [5].
Водночас, якщо Кіотські ліси створювати на неугіддях, залучати до цього місцеві громади і
фахівців лісового господарства, створювати полезахисні смуги, де їх ніколи не існувало, а також
заліснювати кар‘єри, терикони шахт, то ефективність таких посадок відразу зростає. У такому
випадку реалізація проекту посадки лісів у рамках Кіотського протоколу допомагає не тільки
удосконалити систему захисту навколишнього середовища і відновлення природних екосистем, але і
піднімати економіку регіонів.
Інший аспект застосування положень Кіотського протоколу нам вбачається в стратегічній
перспективі – вирощування лісів за способом наближеного до природного лісівництва. Такий підхід
поки що не передбачений умовами посткіотського протоколу, але може бути запропонований уже
зараз як радикальний шлях збільшення поглинальної функції лісів. Інвентаризація парникових газів у
підсекторі лісового господарства може проводитися двома методами: надходження - втрати (стікемісія) та різниці запасів. В Україні нині можливим є лише застосування першого методу, оскільки

384

національну інвентаризацію лісів досі не проводили, а порівняння даних обліків лісів не можливе у
зв'язку з нерегулярністю їх проведення, різними методичними підходами до складання та порівняно
невисокою точністю [8,9].
Аналіз кругообігу вуглецю лісових екосистем з погляду такого підходу передбачає наявність
кількісних оцінок запасу органічної речовини (еквівалентного С) в основних блоках екосистем, таких
як жива біомаса, відмерла органічна речовина і ґрунти, а також інтенсивності обмінних реакцій, що
підтримують ці запаси. Дотепер кількісні оцінки вуглецедепонуючої ролі лісових екосистем не є
точними. Методика МГЕЗК (Міжурядова група експертів по зміні клімату (МГЕЗК, англ.
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), що діє, мабуть, не зовсім правильно оцінює
поглинання СО2 лісами і потребує того, щоб її переглянути і істотно доопрацювати. За даними
ВНДІлісресурс [6], методика МГЕЗК приблизно в два рази занижує поглинаючий потенціал лісів,
оскільки не враховує асиміляцію вуглецю, направлену на приріст коріння, а також на компенсацію
щорічного опаду і відпаду фітомаси. Необхідне також уточнення характеристик біологічного,
мінерального (утворення грунтових карбонатних мінералів (кальцит, арагоніт, доломіт і ін.), водного
і сольового стоку СО2 (щорічного сольового стоку річок, що формується з атмосферних, фактично
стерильних вод, що промивають грунти і розчинювані при цьому частини мінеральних карбонатних
новоутворень).
Назагал запас вуглецю визначається його потоками у системі приросту і відпаду органічної
речовини: приріст фітомаси, опад і відпад, розкладання опаду, підстилки та відмерлої деревини
(виділення СО2 та гуміфікація), мінералізація гумусу. Інтенсивність потоків вуглецю залежить від
грунтово-кліматичних умов, типів лісу, складу, структури та продуктивності деревостанів [8].
Найбільше накопичення опаду відноситься до періоду максимального поточного приросту і
життєдіяльності деревостанів.
Втім, дотепер детально не оцінено вуглецедепонувальну функцію лісів різного походження при
різних системах лісовирощування. Детальними дослідженнями встановлено, що надземна біомаса
дерев завжди вища в старовікових хвойних лісах помірного поясу США, Тихоокеанського Північного
Заходу, північних листяних, хвойних лісах Північного сходу США, букових і буково-ялицевосмерекових лісах Українських Карпат, змішаних лісах північного сходу Китаю порівняно зі стиглими
лісами. У стиглих лісах депонується, відповідно, 47, 67, 64, і 31% вуглецю порівняно з старовіковими
лісами [17]. Пізньосукцесійна стадія близьких до пралісів деревостанів із складною вертикальною і
горизонтальною структурою зберігає високу біомасу і забезпечує більші обсяги зв'язування вуглецю
[16]. Обіг різних поколінь, зокрема молодого лісу і жердняка, у віковій динаміці цих лісів забезпечує
високу поглинальну активність надземної біомаси, а розклад відмерлої деревини утримує значні
запаси вуглецю у мортмасі.
Таким чином, для підвищення вуглецедепонувальної ролі лісів необхідно вирощувати ліси,
близькі до природних. Стратегія стійкого управління лісами в Україні може бути реально реалізована
і, що головне, контролюватись (облікуватись згідно з процедурами РКЗК) через втілення принципів
наближеного до природи лісівництва. Для наближеного до природи ведення лісового господарства
визначальними є наступні принципи: безперервне існування лісового покриву, збереження
біотичного різноманіття, відтворення структури природних різновікових лісів, постійне підтримання
стійкості деревостанів, вирубування деревини в обсязі річного приросту, постійна стабільність
водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних
властивостей лісів, збереження грунтового покриву, дотримання природоохоронних технологій
заготівлі деревини [7,15]. Ці принципи можуть бути реалізовані на практиці за відповідної системи
господарювання, перш за все - вибіркової. Такий підхід може достатньо просто ідентифікуватися за
викладеними критеріями.
Для гірських і рівнинних лісів наближене до природного лісвництво є основою підтримання їх
стійкості і стабільності. Залежно від поточного стану деревостанів можуть бути застосовані різні
втручання в розвиток деревостану: вибірка поодиноких дерев, біогруп, групово-вибіркові,
добровільно-вибіркові, нерівномірно насіннєво-лісосічні і поступові рубки, рубка переформування
[15]. Такі різновікові деревостани здатні постійно поглинати більшу кількість парникових газів через
їх різновіковість, складну структуру (наявність на певній частині площі молодих деревостанів),
постійність вкриття площі лісом (нема суцільних зрубів).
В Україні наближене до природи лісівництво на засадах екосистемного підходу реалізується
поступово, починаючи від експериментальних наукових стаціонарів і мережі ділянок лісу
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практичного господарювання, де ці підходи втілюються поетапно. Однак ця система допоки ще не
має широкого практичного застосування.
Покращена система лісогосподарювання (керовані ліси) є перспективною передовсім з огляду на
класичне лісівництво, а також тому, що дозволяє контролювати обсяги поглинання парникових газів і
може бути запропонованою як така, яка відповідає ідеї вирощування Кіотських лісів у стратегічній
перспективі. Це - багатофункціональні лісові екосистеми, які вимагають збалансованого
невиснажливого керування, збереження біорізноманіття і стабільності, постійного підтримування їх
екологічних та захисних функцій, ощадливого використання лісових ресурсів.
Рекомендації України щодо удосконалення механізмів Кіотського протоколу можуть отримати
додаткову підтримку щодо збільшення обсягів поглинання різновіковими природними лісами
парникових газів, а також бути запропоновані після 2012 р. для країн, де ведеться лісове
господарство наближене до природи.
Висновки
1. Ліси поглинають великі обсяги вуглекислого газу, а тому управління ними на засадах сталого
розвитку є однією із складових адаптаційної політики до глобальних змін клімату в Україні.
2. Вирощування «Кіотських лісів», згідно з Марракешськими домовленостями, має низку
організаційних труднощів, а тому може бути рекомендоване як створення лісових культур на
неугіддях, створення комунальних лісів із залученням громад і фахівців лісового господарства,
створення полезахисних смуг, де їх ніколи не існувало, а також як заліснення кар‘єрів, териконів
шахт.
3. Старовікові природні ліси внаслідок різновікового обігу поколінь у них, нагромаджують більшу
надземну фітомасу, ніж стиглі деревостани, а тому депонують більш значні обсяги вуглецю.
4. Стратегічною перспективою вирощування «Кіотських лісів» може стати система ведення
господарства за принципами наближеного до природного лісівництва як така, яка що дотримує
безперервне існування лісового покриву і постійну стабільність кліматорегулюючих фунцій лісів.
5. Рекомендації України щодо удосконалення механізмів Кіотського протоколу можуть бути
запропоновані також для країн, де ведеться лісове господарство наближене до природного.
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