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АНОТАЦІЯ 

Буряник О. О. Еколого-ландшафтознавчий аналіз Сколівських Бескид. -

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних 

наук за спеціальністю 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія 

ландшафтів» – Львівський національний університет імені Івана Франка 

МОН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

МОН України, м. Київ, 2018. 

Здійснено огляд історії вивчення ландшафтної структури Сколівських 

Бескид, які є окремим фізико-географічним районом в межах Середньогірно-

скибової області Українських Карпат. Проаналізовано фактори формування 

ландшафтної структури території, якими є геологічна будова і рельєф, 

кліматичні умови і поверхневі води, ґрунтово-рослинний покрив і тваринний 

світ. На основі польового ландшафтного картування, згідно теоретико-

методичних засад ландшафтних досліджень гірських і передгірських 

територій, розроблених Г.П. Міллером (1974) укладено ландшафтну карту 

досліджуваного району на рівні висотних місцевостей і стрій. Встановлено, 

що ландшафтну структуру досліджуваної території формують чотири види 

ландшафтних місцевостей і 23 вид стрій. Зокрема, крутосхиле ерозійно-

денудаційне лісисте середньогір’я складається з 10-ти видів стрій,  

крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте низькогір’я – з 7-ми,  

спадистосхиле ерозійно-денудаційне лісисте низькогір’я - 5-ти і терасовані 

днища річкових долин – з одного. 

Аналіз ландшафтного рисунку свідчить про те, що в Сколівських 

Бескидах висотні місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого 

середньогір’я та низькогір’я простягаються смугами різної ширини 

паралельно з північного заходу на південний схід, місцевість 

спадистосхилого ерозійно-денудаційного лісистого низькогір’я представлена 
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кількома масивами у північно-східній частині району, а висотна місцевість 

терасованих днищ річкових долин переважно перетинає впоперек вище 

згадані місцевості.  

Здійснено історичний огляд розвитку фізико-географічного 

районування Українських Карпат та еволюцію уявлень щодо місця в ньому 

Сколівських Бескид. Згідно існуючих схем районування Українських Карпат 

(Геренчук, Койнов, Цись, 1964; Цись, 1968; Міллер, Федірко, 1990; Мельник, 

1999; Маринич та ін.,2009; Гілецький, 2012) Сколівські Бескиди 

розглядаються як окремий ландшафтний район, який складається з 

ландшафтів. 

На основі порівняльного аналізу існуючих на сьогоднішній день схем 

фізико-географічного (ландшафтного) районування Сколівських Бескид, 

результатів власного ландшафтного картування району в масштабі 1 : 50 000, 

сучасних галузевих карт (топографічної, тектонічної, геологічної та ін.), а 

також космічних знімків уточнено південно-західну межу ландшафтного 

району та запропоновано нову, більш детальну схему поділу території на 

ландшафти. 

В основу пропонованого ландшафтного районування Сколівських 

Бескид покладено районування А. В. Мельника (1999). Критеріями виділення 

ландшафтів були: єдність геологічного фундаменту, пов’язаність їх з 

морфоструктурами найнижчого порядку, приуроченість до окремих 

макроформ рельєфу (цілісних гірських масивів) та характер їхньої 

внутрішньої морфологічної структури (поєднання висотних місцевостей і 

стрій). Запропонована схема ландшафтного районування досліджуваної 

території включає 32 ландшафти.  

Проаналізовано та дано оцінку демографічному навантаженню на 

природні територіальні комплекси (стрії, місцевості та ландшафти) 

Сколівських Бескид. Основними показниками для оцінки демографічного 
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навантаження на ландшафти Сколівських Бескид були площа населеного 

пункту, кількість жителів, густота населення в ландшафті. На основі цих 

даних визначалося демографічне навантаження (слабке, помірне, сильне, 

дуже сильне). Аналіз заселеності ландшафтів Сколівських Бескид свідчить, 

що даний фізико-географічний район в цілому зазнає незначного 

демографічного навантаження (в семи ландшафтах воно відсутнє взагалі). 

Більшість ландшафтів мають слабке демографічне навантаження, і лише в 

Добжанському та Студеногірському – дуже сильне і помірне.  

На основі дишефрування космознімків, проаналізовано антропогенне 

навантаження на природні територіальні комплекси і на підставі методики 

бальних шкал оцінено ступінь їх антропогенної модифікованості. Основні 

види антропогенних навантажень на території Сколівських Бескид 

розподіляються наступним чином: лісівництво охоплює 81,5 % його площі з 

яким пов’язані незначні або швидковідновні зміни, луківництво - 15,2 % і 

селитьба - 3,3 %. В цілому це є слабо змінений господарською діяльністю 

людини фізико-географічний район Українських Карпат. Середнє значення 

антропогенної модифікації становить 128,6 ум. бали і вказує на те, що для 

нього характерна ІІ стадія слабкої антропогенної модифікації.  

Найбільш антропогенно зміненими є Добжанський, Буківський, 

Кобилецький та Ясненський ландшафти, вони належать до категорії слабкої 

антропогенної модифікації, але стадія їхньої перетвореності ІІІ. Це означає, 

що з посиленням антропогенного тиску на ПТК, ці ландшафти перейдуть до 

категорії помірного навантаження. Найменш зміненими є Скубенецький та 

Буковецький ландшафти, які належать до слабкої категорії антропогенної 

модифікації і знаходяться на І стадії перетворення. В загальному всі 

ландшафти Сколівських Бескид належать до категорії слабкої антропогенної 

модифікації, тобто загальний бал їхньої перетвореності коливається в межах 

100-200 ум. бали. Проте між ними спостерігається значна відмінність 



5 

 

 

 

стосовно стадії їхньої перетвореності 43,7 % ландшафтів Сколівських Бескид 

знаходяться на І стадії модифікації, 28,1 % ландшафтів на ІІ стадії та 28,1 % 

на ІІІ стадії. 

Визначено найпоширеніші лінійні антропогенні об’єкти, якими є 

автомобільні дороги, залізниця, нафтопровід, лінії електропередачі та 

еколого-пізнавальні маршрути і стежки, які суттєво впливають на 

формуванні екологічної ситуації регіону. Здійснено огляд туристичних і 

рекреаційних досліджень у фізико- географічному районі Сколівські Бескиди. 

На основі польових досліджень і використання ГІС-технологій укладено 

ландшафтну карту на досліджувану територію і прив’язано до неї існуючі на 

сьогодні промарковані і облаштовані туристичні маршрути. Описано 

ландшафтну різноманітність на рівні ландшафтних місцевостей і стрій двох 

еколого-пізнавальних маршрутів, семи еколого-пізнавальних стежок, двох 

автомаршрутів, одного вело- і одного кінного маршрутів. Запропоновано 

перебіг шляхів і описано два нових еколого-пізнавальних маршрути та один 

новий автомобільний маршрут. 

Охарактеризовано природні передумови формування небезпечних 

геолого-геоморфологічних та гідрометеорологічних явищ в досліджуваному 

районі. З’ясовано та закартографовано основні осередки геолого-

геоморфологічних процесів (зсувів, осипищ та селів). На основі даних 

гідрологічного поста Майдан проаналізовано динаміку опадів за період з 

2002 по 2012 роки та розраховано для досліджуваного басейну низку 

гідрологічних характеристик в розрізі років і місяців, таких як: рівень води, 

витрата, об’єм стоку, шар стоку, модуль стоку, коефіцієнт стоку. Встановлено 

дати випадання зливових дощів впродовж аналізованого періоду та 

закономірності поширення по території басейну Рибника Майданського 

небезпечних гідрометеорологічних явищ - лінійної ерозії, зсувів, селів, 

берегової ерозії і паводків. 
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Висвітлено лісопатологічну ситуацію в природних територіальних 

комплексах басейну р. Рибник Майданський на рівні місцевостей, стрій та 

урочищ. Охарактеризовано основні чинники всихання ялини європейської. 

З’ясовано залежність поширення вогнищ ураження всихання від 

ландшафтної структури території.  

Запропоновано ряд заходів щодо попередження виникнення екологічно 

несприятливих фізико-географічних процесів в Сколівських Бескидах та 

раціонального природокористування. Проаналізовано об’єкти 

природоохоронних територій в досліджуваному районі, розраховано ряд 

показників, які характеризують стан заповідності території. З’ясовано, що в 

Сколівських Бескидах об’єкти природно-заповідного фонду розміщені дуже 

нерівномірно. Найбільша їх кількість зосереджена в центральній частині 

досліджуваного регіону. Запропоновано зміни до функціонального зонування 

НПП «Сколівські Бескиди» з урахуванням ландшафтної структури. 

Запропонована схема функціонального зонування НПП «Сколівські Бескиди» 

є найбільш оптимальною. При її розробці взято до уваги як ландшафтну 

структуру території так і поширення раритетних рослин. Перевага її полягає 

у тому, що вона передбачає суттєво змінити співвідношення площ 

функціональних зон відповідно до міжнародних вимог, а їхні межі 

узгоджуються з межами ПТК, що дає можливість їх цілісно охороняти і 

раціонально використовувати. Таким чином будемо мати наступний розподіл 

функціональних зон у парку: заповідна зона збільшилася до 21,41 % (зараз 

14,7 %); зона регульованої рекреації до 28,28 % (19,3 %); зона стаціонарної 

рекреації залишається незмінною, а господарська зона зменшилася до 48,61 

% з 64,3 %. Пропонується створення нових природоохоронних об’єктів, як 

місцевого так і загальнодержавного значення.  
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Ключові слова: Сколівські Бескиди, еколого-ландшафтознавчий аналіз, 

ландшафтна структура, висотна місцевість, стрія, ландшафт, демографічне 

навантаження, антропогенна модифікованість, лісопатологічна ситуація, 

негативні фізико-географічні процеси. 

SUMMARY 

Burianyk O. O. Ecological and Landscape Analysis Analysis of the 

Skole Beskids. - Qualification scientific work on the rights of manuscripts. 

Dissertation for the degree of Candidate of Geographical Sciences in 

specialty 11.00.01 – «Physical Geography, Geophysics and Geochemistry of 

Landscape» - Ivan Franko Lviv National University Ministry of Education and 

Science, Kyiv Taras Shevchenko National University Ministry of Education and 

Science, Kyiv 2018. 

The dissertation is devoted to the ecological landscape study of the modern 

state of the natural territorial complexes of Skole Beskids. 

An overview of the history of the study of the landscape structure of the 

Skole Beskids, which is a separate physical and geographical region within the 

Middle-Slab Region of the Ukrainian Carpathians, is carried out. The factors of the 

formation of the landscape structure of the territory, which are geological structure 

and relief, climatic conditions and surface waters, soil-vegetation cover and fauna, 

are analyzed. On the basis of field landscape mapping according to the theoretical 

and methodological principles of landscape research of mountain and foothill 

territories developed by Miller G.P. (1974) concluded a landscape map of the 

studied area at the level of highlands and striya. It is established that the landscape 

structure of the studied territory forms four types of landscape terrain and 23 

species of striya. In particular, the steep slopes of the erosion-denudation forest of 

the middle mountains consist of 10 types of striya, the steep slopes of the erosion-

denudation forest lowlands - with the 7th, sloping erosion-denudation forest 

lowlands - 5th and terraced bottom of the river valleys - from one. 
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The analysis of the landscape pattern shows that in the Skole Beskids 

highlands of the steep sloping erosion-denudation forest midlands and lowland 

stretch strips of different widths parallel to the north-west to the south-east, the 

area of the slow-moving, erosion-denudation forest lowlands range is represented 

by several arrays in the north-eastern part of the district, and the high terrain of the 

terraced bottom of the river valleys mainly crosses above mentioned areas. 

A historical review of the development of the physical and geographical 

zoning of the Ukrainian Carpathians and the evolution of representations about the 

place in it of the Skole Beskids is carried out. According to the existing schemes of 

zoning of the Ukrainian Carpathians (Gerenchuk, Koynov, Tsits, 1964; Tsitsy, 

1968; Miller, Fedirko, 1990; Melnik, 1999; Marinych et al., 2009; Giletsky, 2012). 

The Skole Beskids are considered as a separate landscape area which consists of 

the landscapes. 

On the basis of a comparative analysis of existing schemes of physical and 

geographical (landscape) zoning of the Skole Beskids, the results of their own 

landscape mapping of the district at a scale of 1: 50,000, modern branch maps 

(topographical, tectonic, geological, etc.), as well as space images are specified, 

additionally the south-western boundary of the landscape area and proposed a new, 

more detailed scheme for the division of the territory into the landscape. 

The zoning of Melnyk A.V. (1999) is based on the proposed zonalization of 

the Skole Beskids. The criteria for the allocation of landscapes were: the unity of 

the geological foundation, their connection with the morphostructures of the lowest 

order, the confinement to separate macroforms of the relief (integral mountains) 

and the nature of their internal morphological structure (combination of highlands 

and striya). The proposed scheme of landscape zoning of the study area includes 

32 landscapes. 

An analysis and assessment of the demographic load on the natural territorial 

complexes (streets, terrain and landscapes) of Skole Beskids are provided. The 
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main indicators for assessing the demographic load on the landscapes of Skole 

Beskids were the area of the settlement, the number of inhabitants, and the 

population density in the landscape. Based on these data, the demographic load 

(weak, moderate, strong, very strong) was determined. The analysis of the 

population of the Skole Beskids landscapes shows that this physical and 

geographical area as a whole undergoes a small demographic load (in seven 

landscapes it is absent at all). Most landscapes have a weak demographic load, and 

it is very strong and moderate in Dobzhansky and Studenogorsk only. 

Using the landscape maps and cosmographs anthropogenic loading on 

natural territorial complexes is analyzed and on the basis of the method of ball 

scales the degree of their anthropogenic modification is estimated. The main types 

of anthropogenic loads on the territory of the Skole Beskids are distributed as 

follows: forestry covers 81.5% of its area, with minor or fast-growing changes 

associated with it, mowing - 15.2%, and settlement - 3.3%. On the whole, this is a 

physically and geographic area of the Ukrainian Carpathians, which has been 

slightly changed by the human economic activity. The average value of 

anthropogenic modification is 128.6. points and points to the fact that it is 

characterized by the second stage of the weak anthropogenic modification. 

The most anthropogenically altered are the Dobzhansky, Bukivsky, 

Kobyletsky and Yasnensky landscapes; they belong to the category of the weak 

anthropogenic modifications, but the stage of their transformation III. This means 

that with the increase of anthropogenic pressure on the PTC, these landscapes will 

become a category of moderate load. The least modified are Skubenetsky and 

Bukovetsky landscapes, which belong to the weak category of anthropogenic 

modifications and are at the 1st stage of the transformation. In general, all Skole 

Beskids landscapes belong to the category of the weak anthropogenic modification, 

which means that the total point of their transformation varies within 100-200 

Points. However, there is a significant difference between them in relation to the 
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stage of their transformation. 43.7% of the Skole Beskids landscapes are in the I 

stage of the modification, 28.1% of the landscapes in the II stage and 28.1% in the 

third stage. 

The most common linear anthropogenic objects are identified, which are 

motor roads, railways, oil pipelines, transmission lines and ecological-cognitive 

routes and trails that have a significant influence on the formation of the ecological 

situation in the region. An overview of tourism and recreational research in the 

physical and geographical area of the Skole Beskids was done. On the basis of 

field research and the use of GIS-technologies, a landscape map was created on the 

area under study and tied to the existing tourist routes that are currently marked 

and equipped. The landscape diversity at the level of landscape areas and the two 

eco-cognitive routes, seven ecological-cognitive trails, two auto routes, one cycle 

and one horse-drawn route are described. The course of paths is proposed and two 

new eco-cognitive routes and one new automobile route are described. 

The natural preconditions for the formation of dangerous geological-

geomorphological and hydrometeorological phenomena in the studied area are 

characterized. The main centers of geological-geomorphological processes 

(landslides, landslides and villages) are mapped out and mapped. Based on the data 

of the hydrodistribution station of Maidan, rainfall dynamics was analyzed from 

2002 to 2012 and calculated for a studied basin of a number of hydrological 

characteristics in terms of years and months, such as: water level, flow rate, 

volume of runoff, runoff layer, runoff module, coefficient runoff The dates of fall 

of the storm rains during the analyzed period and the patterns of distribution in the 

territory of the Rybnik Maydansky basin of dangerous hydrometeorological 

phenomena - linear erosion, landslides, villages, coastal erosion and floods - have 

been established. 

The forest-pathological situation in the natural territorial complexes of the 

Rybnyk Maidansky River basin is highlighted at the level of the localities, estates 
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and estates. The main factors of the drying of European spruce are characterized. 

The dependence of distribution of centers of defeat loss on the landscape structure 

of the territory is determined. 

A number of measures have been proposed to prevent the occurrence of 

ecologically unfavorable physical and geographical processes in the Skole Beskids 

and rational nature use. The objects of protected areas in the studied area are 

analyzed, a number of indicators are calculated that characterize the state of the 

territory's territory. It became clear that in the Skole Beskids the objects of the 

nature reserve fund are placed very unevenly. The largest number of them is 

concentrated in the central part of the studied region. The changes to functional 

zoning NPP "Skole Beskids" taking into account the landscape structure were 

proposed. The suggested scheme of functional zoning NPP "Skole Beskids" is the 

most optimal. With its development, both the landscape structure of the territory 

and the distribution of rare plants are taken into account. Its advantage lies in the 

fact that it involves a substantial change in the ratio of areas of functional zones in 

accordance with international requirements, and their limits are consistent with the 

limits of the PTC, which makes it possible to protect them holistically and use 

them rationally. In this case, we will have the following distribution of functional 

zones in the park: the reserve zone has increased to 21.41% (now 14.7%); the area 

of regulated recreation up to 28.28% (19.3%); the zone of stationary recreation 

remains unchanged, and the economic zone decreased to 48.61% from 64.3%. The 

creation of a new environmental objects, both local and national significance, is 

suggested. 

Key words: Skole Beskids, ecological landscape analysis, landscape 

structure, altitude, striya, landscape, demographic load, anthropogenic 

modification, forest-pathological situation, negative physical and geographical 

processes. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Посилення антропогенного 

навантаження на ландшафти Сколівських Бескид в Українських Карпатах, в 

останні десятиріччя, внаслідок інтенсивного лісокористування, пасовищного 

господарства, селитьби, прокладання транспортних шляхів, розвитку 

рекреації призвело до різкого погіршення екологічної ситуації в регіоні. В 

результаті має місце загострення екологічних проблем, пов’язаних з такими 

негативними фізико-географічними процесами, як вітровали, буреломи, 

всихання деревостанів, паводки і повені, зсуви та інші. Це зумовлює 

актуальність проведення ландшафтознавчого дослідження, спрямованого на 

аналіз і оцінку сучасного екологічного стану природних територіальних, або 

ландшафтних, комплексів, виявлення чинників формування та 

закономірностей територіального прояву ландшафтно-екологічних проблем, 

а також розробки, на основі ландшафтного підходу, заходів спрямованих на 

поліпшення екологічної ситуації в регіоні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження відповідає науково-дослідній тематиці кафедри 

фізичної географії Львівського національного університету імені Івана 

Франка, яка виконувалася у 2009–2018 рр., зокрема узгоджується з темами 

«Ландшафтні передумови сталого розвитку Українських Карпат і Волино-

Поділля» (номер державної реєстрації 0109U004318, 2009–2011 рр.), 

«Просторова структура, динаміка і сучасний стан ландшафтів Західного 

регіону України» (номер державної реєстрації 0112U0032406, 2012–2014 рр.), 

«Просторово-часова організація ландшафтів Волино-Поділля, Українських 

Карпат і Кримських гір» (номер державної реєстрації 0115U003692, 2015–

2017 рр.), та «Еволюція, структура, динаміка та оптимізація геокомплексів 
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Українських Карпат і Західноукраїнського краю» (номер державної 

реєстрації 0118U000594, 2018–2020 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є дослідити 

ландшафтно-екологічну ситуацію у Сколівських Бескидах і запропонувати 

шляхи її поліпшення. 

Реалізація зазначеної мети передбачала виконання таких завдань: 

1) обґрунтування теоретико-методичних засад еколого-

ландшафтознавчого дослідження гірських територій в масштабі 1:50 000;  

2) з’ясування ландшафтних передумов формування екологічної 

ситуації в регіоні: дослідження чинників ландшафтотворення та сучасної 

ландшафтної структури території, ландшафтознавче районування та оцінка 

ландшафтного різноманіття; 

3) дослідження антропогенних чинників формування ландшафтно-

екологічних проблем, таких як демографічне навантаження на ландшафти, 

антропогенні впливи на ландшафтні комплекси площинного і локального 

характеру та оцінка антропогенної модифікованості природних 

територіальних комплексів (ПТК); 

4) аналіз екологічних проблем пов’язаних з негативними фізико-

географічними процесами, оцінка сучасного екологічного стану 

ландшафтних комплексів та ландшафтно-екологічної ситуації в цілому; 

5) обґрунтування системи заходів спрямованих на вирішення 

ландшафтно-екологічних проблем і поліпшення екологічної ситуації в 

регіоні. 

Об’єктом дослідження є ландшафти Сколівських Бескид та їхні 

морфологічні одиниці – висотні місцевості, стрії та урочища. 

Предмет дослідження – взаємодії людини з ПТК, екологічні 

властивості і екологічний стан ландшафтних комплексів та пов’язані з ними 

ландшафтно-екологічні проблеми, а також ландшафтознавчі засади 
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вирішення екологічних проблем і поліпшення екологічної ситуації в 

Сколівських Бескидах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертаційній роботі: 

Вперше: 

- запропоновано алгоритм проведення середньомасштабних еколого-

ландшафтознавчих досліджень гірських територій; 

- досліджено ландшафтні передумови формування екологічної ситуації 

в Сколівських Бескидах – укладено ландшафтну карту масштабу 1: 50 000 на 

рівні висотних місцевостей і стрій на всю досліджувану територію та 

ландшафтні карти на рівні висотних місцевостей, стрій і простих урочищ в 

масштабі 1:25 000 на ключові ділянки «Рибник Майданський», «Парашка» та 

«Високий Верх»; 

- обґрунтовано діагностичні ознаки і виділено нову для Українських 

Карпат висотну місцевість – спадистосхиле ерозійно-денудаційне 

прохолодне, вологе, лісисте низькогір’я з яворово-, смереково-ялицево-

буковими та смерековими лісами на бурих гірсько-лісових ґрунтах; 

- проведено аналіз ландшафтного різноманіття Сколівських Бескид за 

низкою показників – таксономічне і типологічне різноманіття та ін.; 

- досліджено антропогенні чинники формування ландшафтно-

екологічної ситуації в Сколівських Бескидах, такі як демографічне 

навантаження, антропогенні впливи площинного і локального характеру на 

ландшафти, висотні місцевості і стрії та визначено ступінь їхньої 

антропогенної модифікованості; 

- проаналізовано поширення негативних лісопатологічних, 

гідрометеорологічних та геолого-геоморфологічних процесів та пов’язаних з 

ними екологічних проблем; 
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- з’ясовано екологічний стан висотних місцевостей досліджуваного 

району; 

- проведено ландшафтно-екологічне районування Сколівських Бескид. 

Удосконалено: 

- методику оцінки демографічного навантаження на ландшафти і 

висотні місцевості гірських територій; 

- методику оцінки антропогенної модифікованості ландшафтних 

комплексів середньовисотних гір; 

- схему фізико-географічного районування Сколівських Бескид; 

- функціонувальне зонування НПП «Сколівські Бескиди»; 

- систему заходів з поліпшення екологічної ситуації у ландшафтних 

комплексах Сколівських Бескид. 

Подальший розвиток отримали: 

- методика ландшафтного дослідження лісопатологічних процесів та 

картографування осередків всихання деревних насаджень; 

- методика використання ГІС-технологій для аналізу антропогенних 

навантажень на ландшафтні комплекси, оцінки їхнього екологічнго стану та 

проведення еколого-ландшафтознавчого районування; 

- методика укладання середньомасштабних ландшафтно-екологічних 

карт. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати та 

матеріали дисертаційної роботи мажуть бути використанні органами 

державної влади для оптимізації природокористування з метою вирішення 

екологічних проблем і поліпшення стану природного середовища в 

Сколівських Бескидах, а також адміністрацією НПП «Сколівські Бескиди» 

для вдосконалення функціонального зонування парку з метою охорони і 

раціонального використання ландшафтних комплексів. 
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Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані для 

вирішення екологічних проблем і поліпшення екологічної ситуації в інших 

фізико-географічних районах як Українських Карпат, так і Зовнішніх 

флішових Карпат загалом. 

Особистий внесок здобувача полягає у проведені польових і 

камеральних досліджень впродовж 2012–2018 рр., за результатами яких 

складена серія загальнонаукових і прикладних ландшафтних, в тому числі 

ландшафтно-екологічних, карт. Одержані результати, наведені в дисертації, 

належать автору. У наукових статтях, опублікованих у співавторстві, ідея та 

результати дослідження належать особисто здобувачеві. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати наукових 

досліджень пройшли апробацію на наукових конференціях: «Географічна 

наука і практика: виклики епохи» (Львів, 2013), «Міждисциплінарні виміри 

дослідження ландшафтів» (Київ, 2013), «Ландшафтознавство: стан, 

проблеми, перспективи» (Львів, 2014), на ХІІ з'їзді Українського 

географічного товариства «Українська географія: сучасні виклики (Вінниця, 

2016); «Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти 

збалансованого розвитку Українських Карпат» (м. Косів, 2017); 

міжнародному науковому семінарі «Проблеми ландшафтознавства в 

контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції» 

(м. Львів, 2017), загальнопольській науковій конференції «Zrównoważony 

rozwój Pojezierza Krajeńskіеgo» (м. Сенпульно Краєнське, 19-20 жовтня 2017), 

сімох всеукраїнських польових школах-семінарах гірського 

ландшафтознавства Львіського національного університету імені Івана 

Франка «Дослідження станів гірських ландшафтів (смт Ворохта, 2012-2018). 

Публікації. Опубліковані наукові результати здобувача (13 публікацій 

загальним обсягом 7,3 умовних друкованих аркушів (з них автору належить 

5,7 д.а.), зокрема: 4 статті у наукових фахових виданнях України загальним 
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обсягом 3,1 д.а. (з них автору належить 2,2 д.а.), 2 публікації у наукових 

періодичних виданнях інших держав із напрямку дисертації, 5 публікацій 

апробаційного характеру та 2 статті, що додатково відображають результати 

досліджень. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 218 

сторінках машинописного тексту. Складається з вступу, шести розділів, 

висновків, списку використаних джерел (205 найменувань), додатків, 

проілюстрована 40 рисунками, 33 таблицями. Загальний обсяг дисертації 271 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТОЗНАВЧОГО 

АНАЛІЗУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

 

Термін аналіз у науці, в тому числі й у географії застосовується у двох 

значеннях, у широкому – як синонім до терміну дослідження, та у вузькому – 

як метод наукового пізнання певного об’єкта [109]. Загальне трактування 

терміну аналіз, як синоніму до терміну дослідження у фізичній географії і 

ландшафтознавстві знайшло широке застосування як для вирішення 

загальнонаукових [143] так і прикладних проблем [107, 195]. При цьому 

заслуговує на увагу думка А. В. Мельника про те, що «на відміну від 

широкого поняття «дослідження», «аналіз» - це дослідження, проведене на 

підставі чітко визначених методологічних засад, за конкретною програмою, 

методикою, тобто це логічно побудована методологічна концепція 

спрямована на вирішення конкретних загальнонаукових чи прикладних 

завдань у межах певної наукової дисципліни» [110, с.12]. 

Опираючись на теоретичні основи екологого-ландшафтознавчих 

досліджень Українських Карпат [110], еколого-ландшафтознавчий аналіз 

Сколівських Бескид ми розглядаємо як прикладне ландшафтознавче 

дослідження спрямоване на вивчення екологічних проблем людини 

конкретного фізико-географічного регіону 

Еколого-ландшафтознавче дослідження Сколівських Бескид в 

методологічному відношенні грунтується на філософських (аналізу, синтезу, 

індукції, дедукції), загальнонаукових (генетичний, системний, екологічний, 

порівняння, спостереження, моделювання) підходах і методах, а також 

конкретно-наукових (ландшафтознавчий, геосистемний, басейновий, 
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геоекологічний, еколого-географічний, ландшафтно-екологічний, еколого-

ландшафтознавчий та ін.) підходах.  

Аналіз, у вузькому значенні терміна, як філософський метод 

дослідження це спосіб дослідження об’єкта, що полягає у його розкладанні 

на частини, з метою їх вивчення [181, ст. 19]. При аналізі не враховуються 

взаємозв’язки між частинами, тому виникає необхідність застосовувати 

метод синтезу, при якому об’єкт розглядається не просто як нероз’єднана 

цілісність, а як функціональна впорядкованість форм організації об’єкта та 

взаємозв’язку його істотних характеристик [181, ст.19]. Важливими методами 

дослідження, які нерозривно пов’язані є індукція та дедукція. Iндукція це 

спосіб одержання узагальнюючого знання на підставі аналізу окремих даних, 

[181, ст. 241], а дедукція це метод пізнання, за допомогою якого на основі 

загального логічним шляхом виводиться знання про окремі дані. 

Загальнонауковими підходами і методами, на які опирається дане 

дослідження є генетичний, системний, екологічний, порівняння, 

спостереження та моделювання. Генетичний підхід у ландшафтознавчих 

дослідженнях спрямований на пізнання особливостей походження (генезису) 

та розвитку природних територіальних комплексів ( далі ПТК). Синонімами 

до терміну природний територіальний комплекс є терміни – геокомплекс, 

ландшафт, ландшафтний комплекс, геосистема, ландшафтна система та ін. В 

наших дослідженнях в якості синоніму до терміну природний територіальний 

комплекс ми обмежимося терміном ландшафтний комплекс. Застосовується 

при виділенні та картографуванні ПТК усіх рівнів (глобального, 

регіонального та локального), їх типології і класифікації, при різних видах 

районування (фізико-географічному, геолого-геоморфологічному, 

ботанічному і т. д) та вирішенні низки інших питань. Даний підхід базується 

на дослідженні особливостей взаємозв’язків між геокомпонентами, які 

формують природний територіальний комплекс, тобто дослідженні 
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вертикальної структури. Генетичний підхід спрямований на вирішення двох 

основних груп питань: 1) виявити закономірності формування даного 

поєднання природних компонентів та характеру зв'язків між ними; 2) оцінити 

ступінь генетичної залежності між геокомпонентами та їх елементами [51]. 

Системний підхід як загальнонаукова методологічна концепція, 

передбачає дослідження будь якого предмету чи явища, як системи. Під 

системою розуміється сукупність визначених елементів, між якими існує 

закономірний зв’язок чи взаємодія [181]. Теоретичною базою системного 

підходу виступає загальна теорія систем і спеціальні системні теорії. 

Екологічний підхід можна розглядати як відгалуження системного 

підходу. Витоки його пов’язані із біологічною наукою, в якій сформувалась 

екологічна концепція, основою якої є дослідження взаємовідносин між 

живими організмами та їхнім середовищем існування [57]. Процес 

екологізації науки сприяв розширенню змісту екологічного підходу, тому 

його тепер трактують як специфічний загальнонауковий підхід, метод 

вивчення об’єктів природи і суспільства [44]. У географічній науці даний 

підхід найчастіше використовують у геоекології та ландшафтній екології, для 

з’ясування зв’язків між елементами екосистеми, вивчення процесів і дій, які в 

ній відбуваються, при цьому завершальним етапом дослідження, є розробка 

заходів спрямованих на оптимізацію та управління процесами в 

екосистемі [46]. 

Екологічний підхід спрямований також на вирішення питань, 

пов’язаних із всіма можливими видами взаємодії людини з природним 

середовищем. Основною метою підходу є розробка заходів, які сприятимуть 

рівновазі природних систем, незважаючи на різні види дій (господарських, 

технологічних) суспільства на ці системи [46].  

Ландшафтознавчий підхід передбачає вивчення природи земної 

поверхні як єдиного цілого, вивчення ПТК різних рангів, в яких мають місце 
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тісні взаємозв’язками між природними компонентами і елементами [143]. 

При цьому вивчаючи об’єкти чи процеси на земній поверхні, необхідно 

враховувати те, що вони входять до складу природних територіальних 

комплексів різних рангів – від ландшафтної фації до географічної оболонки, 

які складаються із певного набору природних компонентів. Ландшафтний 

підхід передбачає вивчення генезису,структури (горозинтальної, 

вертикальної, часової) і сучасного стану ПТК. 

Теоретичні та методичні засади ландшафтознавчих досліджень, 

критерії виділення різнорангових територіальних комплексів в межах 

ландшафту, обґрунтовані в працях М. А. Солнцева [166,], А. Г. Ісаченка [67, 

68, 69, 70], К. І. Геренчука [30], Г. П. Міллера [114] та ін. При цьому 

виділення ПТК різних рангів грунтується на врахуванні їхньої генетичної 

однорідності, історії розвитку та морфології [50], а геолого-геоморфологічна 

складова ландшафту вважається визначальною при формуванні його 

горизонтальної та вертикальної структури [166]. 

Морфологічна структура рівнинних та гірських ландшафтів має певні 

відмінності. Для рівнинних територій К. І. Геренчук [26; 30], М. А. Солнцев 

[166], А. Г. Ісаченко [70], Д. Л. Арманд [3] обґрунтували виділення таких 

морфологічних одиниць ландшафту як: фація, урочище, місцевість. В 

гірських країнах система ПТК локального рівня є складнішою. Основним 

об’єктом ландшафтознавчих досліджень гірських територій виступають 

гірські ландшафти та їхні морфологічні одиниці – сектори, висотні 

місцевості, стрії, урочища, ланки і фації [114]. Згідно Г. П. Міллера [114] 

гірський ландшафт – це «чітко відособлений у геологічному фундаменті і 

рельєфі гірської області цілісний багатоповерховий додатній або від’ємний за 

формою природний територіальний макрокомплекс, що складається з низки 

висотних місцевостей» [114, ст. 36]; ландшафтний сектор – «природний 

територіальний комплекс, який становить собою вертикальний ряд 
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поєднаних ділянок висотних місцевостей, які сформувалися на макросхилі 

однієї експозиції в умовах подібної солярної і циркуляційної 

макроекспозиції» [114, ст. 33]; висотна місцевість – «поєднання генетично 

споріднених урочищ у межах одного висотного комплексу мезоформ 

рельєфу, які виникли під ведучим впливом одного із факторів морфогенезу з 

певним варіантом місцевого гідрокліматичного режиму і ґрунтово-

рослинного покриву» [114, ст. 30]; стрія – «природний територіальний 

комплекс, який складається з низки літологічно однорідних урочищ у межах 

однієї висотної місцевості» [114, ст. 31]; урочище – «природний 

територіальний комплекс складений із закономірно об’єднаних фацій та 

підурочищ і пов'язаний з мезоформою рельєфу, (розрізняють прості урочища 

– ті у яких кожний елемент мезоформи рельєфу зайнятий тільки однією 

фацією, складні урочища - сформовані з взаємопов’язаного набору фацій та 

підурочищ і збігаються з окремими крупними мезоформами рельєфу, та 

підурочища - складені з генетично і динамічно пов’язаних фацій у межах 

одного елемента мезорельєфу однієї експозиції)» [114, ст. 27-29]; ланка – 

«природний територіальний комплекс, який сформувався на контрастній 

складній мікроформі рельєфу» [114, ст. 26]; фація – «природний 

територіальний комплекс, у якому зберігається одноманітність 

місцеположення, однакова літологія поверхневих порід, однаковий режим 

зволоження, однаковий мікроклімат, одна ґрунтова відміна й один біоценоз» 

[114, ст. 21]. 

Ландшафтознавчий підхід передбачає не тільки дослідження 

ландшафтної структури території, а й динамічних процесів, перш за все 

негативних з точки зору потреб людини, таких як повені, паводки, вітровали, 

буреломи, зсуви, осипища, селі та інші [114].  

Важливим завданням ландшафтознавчих досліджень є пізнання 

ландшафтного різноманіття території, з метою розробки шляхів його 
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збереження. Вивчення ландшафтного різноманіття сприяє пізнанню процесів 

динаміки і функціонування природних територіальних комплексів, 

дослідженню антропогенних змін ПТК різного рангу та їхньої стійкості до 

антропогенних навантажень, розробці і реалізації ландшафтного 

моніторингу. Це дає можливість науково обґрунтовано підійти до 

раціонального використання та збереження природно-територіальних 

комплексів та забезпечення сталого розвитку території.  

Існують різні погляди на трактування поняття «ландшафтне 

різноманіття». Зокрема М. Д. Гродзинський [49] виділяє наступні розуміння 

ландшафтного різноманіття: 1) традиційно-ландшафтознавче, в якому 

ландшафти розглядаються як суто природні територіальні комплекси, а 

ландшафтне різноманіття як представленість на деякій території певного 

числа геокомплексів різних типів; 2) антропічне, коли ландшафт 

розглядається як композиція угідь на певній території з множиною 

геокомплексів як різноманіття цих угідь; 3) біоцентричне, яке розглядає 

ландшафт як місце існування біоти, а ландшафтне різноманіття – як 

різноманіття місцеіснувань на певній території; 4) гуманістичне, яке 

передбачає тлумачення поняття «ландшафт» як природно-культурної 

цілісності, що включає в себе елементи природного та культурного.  

Одним із найбільш вживаних у науковій літературі є «традиційно-

ландшафтознавче», за М.Д. Гродзинським, визначення ландшафтного 

різноманіття, запропоноване В.Т. Гриневецьким [43]. Згідно цього 

визначення ландшафтне різноманіття – це реально існуюча на земній 

поверхні множинність створених природою (а тепер майже скрізь тією чи 

іншою мірою антропогенізованих) цілісних дискретно-континуальних 

структур – ландшафтних комплексів будь-якого розміру та ієрархічного 

рангу – від ландшафтних фацій і урочищ до ландшафтних районів, мезо-, 
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макро- та мегарегіонів і їхньої генеральної структури – ландшафтної сфери 

Землі [43]. 

Існують і інші погляди на зміст поняття «ландшафтне різноманіття». 

Так В. М. Пащенко ландшафтне різноманіття трактує, як поєднання 

первинного і вторинного різноманіття ландшафтно організованої природи 

[133]. Первинне ландшафтне різноманіття складене єдністю незмінених 

людиною частинно-компонентних різноманіть ландшафтної природи і 

цілісних – комплексних, власне ландшафтних різноманіть. Його фактичними 

носіями є різнорангові геокомплекси з притаманними їм особливими 

властивостями взаємодоповнюючого геофізичного, геохімічного та 

геоінформаційного змісту [133]. Вторинне різноманіття ландшафтної 

природи є набутим антропічним (антропогенним), утвореним внаслідок змін 

природи людиною в історичний час. Воно може виявлятись у певних 

геофізичних, геохімічних та геоінформаційних властивостях антропічно 

змінених ландшафтних комплексів [133]. 

Використання того чи іншого трактування ландшафтного різноманіття 

залежить головним чином від поставлених дослідницьких завдань. У нашому 

дослідженні ми будемо опиратися на погляди В. Т. Гриневецького, оскільки 

запропоноване ним трактування ландшафтного різноманіття дає можливість 

виявляти, визначати, графічно відображати різні ранги природних 

територіальних комплексів, їх систематизувати та класифікувати [43].  

Суть геосистемного підходу викладена у вченні про геосистеми  

В. Б. Сочавою [169], а також у працях Д. Л. Арманда [3], І. П. Герасимова 

[25] та ін. Він поєднує в собі елементи системного, екологічного і 

ландшафтознавчого підходів. Геосистемний підхід передбачає розгляд всіх 

процесів та явищ, які відбуваються в природних територіальних комплексах з 

позиції теорії систем. Геосистема, за В. Б. Сочавою (1975), є «особливий клас 

керованих систем; земний простір усіх розмірностей, де окремі компоненти 
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природи знаходяться в системному зв’язку один з одним і як певна 

цілісність взаємодіють з космічною сферою та людським суспільством» 

[169 с. 292]. Функціонального значення геосистемам надавав Д. Л. Арманд 

(1975), який наголошував на тісних взаємозв’язках які відбуваються як між 

геосистемами, так і між геокомпонентами, що їх утворюють [3].  

Басейновий підхід в географічних дослідженнях передбачає розгляд 

басейну як цілісної системи, утвореної головною річкою та її притоками 

[139]. Його можна розглядати як один із напрямків геосистемного підходу. 

Він набув широкого використання для вирішення різних прикладних завдань. 

Зокрема його застосовують з метою раціонального природокористування [79, 

82, 84, 87], до різних видів районування [139], управління природними 

ресурсами [89] та оцінки їхнього екологічного стану [139].  

Різновидом геосистемного підходу є також геоекологічний підхід, який 

широко використовується у процесі вирішення низки проблем взаємодії 

суспільства і природи, пов’язаних, наприклад, з меліорацією [52], 

моніторингом природного середовища [44] тощо. Геоекологічний підхід 

використовується як в природничих, так і суспільних науках. З ним пов’язано 

формування і розвиток геоекології, яку сьогодні визначають як науку про 

взаємозв’язки між природними умовами і ресурсами, людськими 

спільнотами та господарською діяльністю [191]. Важливим завданням 

геоекологічних досліджень є розробка заходів спрямованих на вирішення 

екологічних криз [191]. Геоекологічний підхід спрямований на вивчення 

сучасних геоекологічних проблем, різних видів зв’язків між процесами, які 

відбуваються у геоекосистемах. При цьому під геоекосистемами розуміються 

«територіальні системи, які управляються або контролюються людиною і 

являють собою ділянки ландшафтною сфери Землі, що мають характерні 

процеси тепло- вологообігу, біогеохімічного кругообігу, певні види 

господарської діяльності та соціокультурні відносини» [191, ст. 6] і 
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«територіальні системи, які є складовими ландшафтної сфери, для яких 

характерні процеси тепло- і вологообігу, біохімічний кругообіг, певний вид 

господарської діяльності і соціокультурні відносини» [43, ст. 2]. На думку  

В. А. Бокова (1996) геоекологічний підхід,  спрямований на вивчення зв’язків 

між природою, людством (соціумом) і їхнім господарюванням, передбачає 

шляхи побудови раціональних природних, соціальних і господарських 

систем [4]. 

У результаті інтеграції географічного та екологічного підходів 

сформувався еколого-географічний підхід, з яким пов’язують дослідження, 

які спрямовані на поглиблене вивчення середовища життєдіяльності 

людського суспільства, закономірностей будови, розвитку, просторової 

диференціації та оптимізації цього середовища [186]. Еколого-географічному 

вивченню можуть підлягати будь які території, виділені за природними чи 

адміністративно-господарськими критеріями – одиниці фізико-географічного 

районування різних рангів, річкові басейни, країни, їх адміністративні 

одиниці, економічні райони, і т. д. 

Значний вклад у становлення і розвиток еколого-географічного підходу 

та пов’язаної з ним екологічної географії, належить А. Г. Ісаченку [67, 72]. 

Еколого-географічний підхід спрямований на вивчення та оцінку 

екологічного стану геосистем (природних територіальних комплексів) і 

передбачає реалізацію низки завдань, таких як: оцінка екологічного 

потенціалу ПТК, аналіз антропогенних навантажень, аналіз стійкості ПТК до 

антропогенних впливів та науково обґрунтоване екологічне нормування [72]. 

При цьому в якості основних об’єктів дослідження виступають природні 

територіальні комплекси (геосистеми за А. Г. Ісаченком) того чи іншого 

рангу [70, 72], а предметом – стан географічного середовища з гуманітарно-

екологічної точки зору [72]. Розрізняють чотири основних рівні еколого-

географічних досліджень, кожному з яких відповідає певний об’єкт 
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дослідження [70, 72]: мегарегіональний, макрорегіональний, 

мезорегіональний та низовий. Наше дослідження, яке стосується конкретного 

фізико-географічного району, належить до низового (ландшафтного) рівня, 

об’єктами якого виступають ландшафти і їхні морфологічні одиниці.  

Згідно П. Г. Шищенка (1999 р) еколого-географічні дослідження 

поєднують в собі системний, географічний та екологічний підходи, що 

спрямовані на оцінку екологічного потенціалу геосистеми. Еколого-

географічні дослідження є варіантно- і поліцентричні, багатосуб’єктивні та 

оціночні; основний принцип еколого-географічних досліджень полягає у 

вивченні залежності екологічного потенціалу від природних та соціально-

економічних факторів [190].  

На думку Л. Г. Руденка (1990, 1992, 1995) та ін. еколого-географічні 

дослідження базуються на з’ясуванні еколого-географічної ситуації будь-

якого регіону, вивченні факторів її формування, особливостей територіальної 

диференціації та визначення шляхів розвитку цього регіону з урахуванням 

екологічної ситуації [155, 156]. 

Існують й інші погляди щодо змісту еколого-географічних досліджень. 

На думку В. М Пащенка (1991) предметом еколого-географічного 

дослідження виступає територіальний стан суб’єкта і його навколишнє 

середовище та пов’язані з ним екоситуації [136]. 

Загалом еколого-географічні дослідження за кінцевою метою дуже 

близькі до геоекологічних, оскільки спрямовані на розв’язання екологічних 

проблем людини. Однак, на нашу думку, термін «еколого-географічні» більш 

вдалий, оскільки акцентує увагу на використанні теоретико-методичних 

положень географічної науки до оптимізації взаємодії суспільства і природи. 

Крім того, геоекологічні дослідження деякими вченими трактуються значно 

ширше, як комплексні інтегральні природничі дослідження [93, 94, 95]. 
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В результаті взаємодії екології і ландшафтознавства сформувалися 

ландшафтно-екологічний та еколого-ландшафтознавчий підходи. Перший – 

спрямований на дослідження взаємодій у природних територіальних 

комплексах (геосистемах, ландшафтах) на основі теоретичних положень і 

методів екології, другий – передбачає використання теоретичних положень і 

методів ландшафтознавства до вирішення проблем екології людини [93, 94, 

107]. 

Екологізація географічної науки зумовила формування ряду 

пограничних наук, перш за все ландшафтної екології, концептуальною 

основою якої є використання екологічного підходу до вивчення природних 

геосистем [107]. Для ландшафтно-екологічного підходу властиві риси 

ландшафтознавства (територіальність, поліцентризм, моделі геосистеми 

тощо) та екології (концепція сукцесій, методи ординації, моноцентризм 

моделі екосистеми тощо) [51]. Ландшафто-екологічні дослідження були 

започатковані в 40-х роках XX ст., практично із зародженням екології як 

науки [57]. 

При ландшафтно-екологічному підході геосистему розуміють як 

поліструктурну систему і вона сприймається як об’єм, територія чи арена, яка 

наповнена різними динамічними процесами, що взаємодіють між собою і з 

зовнішнім середовищем [51].  

Значний вклад у розвиток ландшафтної екології належить 

М. Д. Гродзинському. Ним окреслені основні положення і етапи 

ландшафтно-екологічного аналізу. При цьому ландшафт розглядається як 

«арена» існування певного компонента чи елемента (суб’єкта) ПТК (таким 

суб’єктом може бути фізико-географічний процес, вид рослин чи тварин) і, 

відповідно, дослідження розпочинаються із вибору «суб’єктів» з точки зору 

яких буде відбуватися сприйняття території [46]. Наступні їх етапи 

передбачають вияснення «інтересів» між цими «суб’єктами», цінності для 
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них досліджуваної території, визначення чітких параметрів і масштабів 

дослідження, а на завершальному етапі створюються карти і моделі, які 

дадуть можливість виявити оптимальні чи загрозливі місця для існування 

«суб’єктів» [46]. 

Ландшафтно-екологічний підхід, на думку М. Д. Гродзинського, можна 

використовувати при дослідженнях природних систем не вище регіонального 

просторового рівня, де основна увага буде спрямована на вивчення впливу на 

геосистеми зовнішніх, особливо антропогенних, факторів [51].  

Еколого-ландшафтознавчий підхід є різновидом еколого-географічного 

підходу і пов’язаний із дослідженнями екологічних проблем людини з 

використанням ландшафтознавчого підходу. А. Г. Ісаченко (1995) зазначає, 

що еколого-географічні (в тому числі і еколого-ландшафтознавчі) 

дослідження за своєю суттю і предметом є географічними, опираються на 

теоретико-методичну базу географії, але є екологічними за кінцевим 

результатом [71]. Формування еколого-ландшафтознавчого підходу 

відбулося на початку 90-их років ХХ-го століття і пов'язано з працями А. Г. 

Ісаченка [72, 73], В. М. Пащенка [135, 136], П. Г. Шищенка [190, 191, 192],  

Л. П. Царика [186], А. В. Мельника [106, 107, 108, 109, 110], Є. А. Іванова 

[74, 75, 76] та інших.  

Розробка концептуальних основ еколого-ландшафтознавчих 

досліджень гірських територій пов’язана з працями А. В. Мельника [107, 109, 

110], які стали основою в наших дослідженнях. При цьому, 

загальнонауковою базою таких досліджень послужили праці К І. Геренчука 

(1968) і Г. П. Міллера (1974), які стосувалися комплексного ландшафтного 

дослідження Українських Карпат. Крім того, А. В. Мельником вперше 

здійснено аналіз екологічних проблем всієї території Українських Карпат на 

ландшафтній основі та запропоновано еколого-ландшафтознавчі засади 

раціонального природокористування і покращення екологічної ситуації в 
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регіоні. Практичне застосування еколого-ландшафтознавчого підходу для 

дослідження екологічних проблем гірничо-промислових територій західного 

регіону України виконано Є. А. Івановим [74, 75, 76].  

Еколого-ландшафтознавчий підхід грунтується на вченні про 

антропогенні модифікації ПТК, обґрунтованому М. А. Солнцевим [166, 167] і 

розвинутому в працях А. Г. Ісаченка [70, 72], Г. П. Міллера, А. В. Мельника 

[111], Є. А. Іванова [74] та ін. Згідно даного вчення, людина своєю 

діяльністю не може створити нові ландшафтні комплекси, а здатна лише 

змінити, трансформувати, модифікувати існуючі. При цьому антропогенна 

модифікація ландшафтного комплексу трактується як стан, що виник під 

впливом антропогенних навантажень і який відображає ступінь, певний етап 

його перетвореності людиною [67]. При аналізі антропогенних модифікацій 

ПТК використовують такі поняття як: антропогенний вплив на ландшафтні 

комплекси – конкретна дія людини, яка зумовлює зміни в його структурі і 

функціонуванні (оранка, випас); антропогенне навантаження на ПТК – 

сукупність дій людини, спрямованих на задоволення певних її потреб 

(рільництво, лісівництво, та ін.); антропогенні зміни ПТК – зміни в їх 

структурі, функціонуванні й динаміці, пов’язані безпосередньо або 

опосередковано з дією антропогенного фактора; антропогенна динаміка ПТК 

– зміни у ландшафтних комплексах викликані антропогенними впливами; 

антропогенний стан ПТК – стан ландшафтного комплексу, що виник під 

впливом антропогенного фактора [111]. 

Дещо інший підхід до вивчення антропогенно змінених ПТК 

пов'язаний із антропогенним ландшафтознавством. Його прихильники 

вважають всі сучасні ландшафти (ПТК) антропогенними, оскільки в основі 

їхніх поглядів лежить уявлення про рівнозначність всіх компонентів ПТК і, 

відповідно, зміна будь-якого одного компонента призводить до зміни ПТК 

вцілому [55, 116, 117, 118, 119, 160]. 
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При дослідженні впливу людини на ПТК заслуговує на увагу вчення 

про геотехнічні (природно-технічні, природно-господарські та інші) системи, 

яке передбачає існування специфічних систем – природно-технічних, або 

геотехнічних, що є поєднанням технічних пристроїв і природних тіл різного 

розміру (в тому числі природних комплексів), які покликані виконувати певні 

соціально-економічні функції [59, 143]. 

Еколого-ландшафтознавчі дослідження ґрунтуються на використанні 

системи специфічних термінів і понять. В основу нашого дослідження 

покладено ряд понять і термінів обґрунтованих А. Г. Ісаченком (1995), В. Т. 

Гриневецьким, Л. М. Шевченко (1993), А. В. Мельником (1999) та ін., таких 

як природне середовище, екологічний потенціал (екопотенціал) ПТК, 

екологічні проблеми (екопроблеми), ландшафтно-екологічні проблеми, 

екологічні умови (екоумови), екологічна ситуація (екоситуація), екологічний 

стан (екостан) та інші, які характеризують стан природного середовища 

життєдіяльності людини. 

Під природним середовищем розуміється природне оточення людини, 

сукупність природних тіл, природних умов, ПТК, у яких відбувається її 

життєдіяльність [72]. Екопотенціал ПТК трактується як «здатність 

задовольняти потреби людини у всіх необхідних первинних (тобто не 

пов’язаних з виробництвом) засобах існування – повітрі, світлі, теплі, питній 

воді, джерелах харчових продуктів, а також у природних умовах трудової 

діяльності, відпочинку, духовного розвитку» [72, ст. 13].  

Зі зміною природного екопотенціалу ПТК під впливом господарської 

діяльності та внаслідок катастрофічних ритмів фізико-географічних процесів, 

пов’язане виникнення екологічних проблем. Під ними розуміють негативні 

зміни природи, що супроводжуються порушенням структури і 

функціонування ПТК, що призводять до негативних соціальних, економічних 

та інших наслідків [72].  
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Екологічні проблеми, які пов’язані зі станом ландшафтних комплексів 

трактують як ландшафтно-екологічні проблеми [110]. Під ландшафтно-

екологічними проблемами розуміють «негативні зміни екоумов ландшафтних 

комплексів, які пов’язані як з господарською діяльністю людини, так і дією 

природних чинників» [110, ст. 22], їх ділять на три групи [110]. До першої 

належать проблеми, пов’язані з особливостями ландшафтної організації 

території, розвитком і динамікою природних територіальних комплексів. Для 

їхнього вирішення необхідно: а) з’ясувати генезис ПТК і сучасну 

ландшафтну структуру території; б) пізнати закономірності диференціації 

негативних фізико-географічних процесів; в) здійснити аналіз сприятливих і 

несприятливих ландшафтних екоумов життєдіяльності населення пов’язаних 

з природним екологічним потенціалом ПТК [110].  

Друга група ландшафтно-екологічних проблем пов'язана з 

господарською діяльністю людини і стосується антропогенних змін 

структури, динаміки і стану ПТК. Для їхнього вирішення необхідним є: а) 

аналіз територіального розподілу населення, виявлення місць його 

концентрації; б) з’ясування особливостей територіальної диференціації 

антропогенних навантажень; в) аналіз сучасної структури землекористування 

і процесів трансформації природних компонентів і ПТК; г) дослідження 

просторової локалізації антропогенно зумовлених негативних фізико-

географічних процесів; д) оцінка антропогенної модифікації ПТК; е) 

оптимізація природокористування і територіальної структури природо-

заповідного фонду [110].  

До третьої групи ландшафтно-екологічних проблем належать 

проблеми, зумовлені локальними техногенними впливами, які пов’язані з 

функціонально-динамічними змінами ландшафтних комплексів – 

активізацією екологічно несприятливих фізико-географічних процесів і 

техногенним забрудненням. Дослідження з метою вирішення цих проблем 
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передбачають: а) аналіз просторової локалізації джерел техногенного 

забруднення; б) аналіз обсягів і розподілу викидів у атмосферу, скидів 

стічних вод, складування токсичних відходів та інших забруднюючих 

речовин; в) оцінку забруднення ПТК, аналіз техногенних геохімічних 

аномалій; г) з’ясування характеру впливу забруднення на населення [110]. 

Еколого-ландшафтознавче дослідження передбачає вивчення 

екологічних умов (екоумов) та екологічних станів (екостанів) ландшафтних 

комплексів. Ландшафтні екоумови – «це сукупність природних та 

антропогенно зумовлених властивостей природних територіальних 

комплексів, які впливають або можуть впливати на життєдіяльність людини» 

[110, ст. 19].  

Ландшафтно екологічний стан – «це його сучасний стан, 

інтерпретований під кутом зору екологічних потреб людини, який 

характеризується сукупністю екологічних параметрів (екопараметрів) його 

структури, які зберігаються незмінними протягом певного часу (рік і 

більше)» [110, ст. 22] 

Під впливом природних та антропогенних чинників екостан ПТК 

зазнає змін, у зв’язку з чим виникає необхідність його оцінки. Оцінка 

екостану ландшафтного комплексу, або його екооцінка дає змогу визначити 

якість природного середовища [72]. 

Оцінювання екологічного стану ландшафтних комплексів, передбачає 

визначення параметрів низки екологічних чинників. Екологічними 

чинниками (екочинниками) є властивості ПТК, що мають екологічне 

значення для людини [110]. Оскільки екологічно значущими є практично всі 

властивості ландшафтних комплексів, як природні, так і антропогенно 

зумовлені, тому ландшафтні екочинники класифікують за різними 

критеріями: за генезисом їх ділять на природні й антропогенні; за 

приуроченістю до компонентів природи – на гідрологічні, кліматичні тощо; 
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за характером і механізмом прояву у ландшафтному комплексі – на 

геофізичні, геохімічні і біологічні; за характером впливу на людину – на 

прямі й опосередковані [110].  

Поєднання ландшафтних екоумов, ландшафтних екопроблем та 

екостанів ландшафтних комплексів на певній території, виділених за 

природними, політико-адміністративними чи господарськими критеріями, 

зумовлює формування ландшафтно-екологічної ситуації (екоситуації). 

До актуальних завдань еколого-ландшафтознавчого аналізу належить 

питання поліпшення екостану ПТК і ландшафтної екоситуації досліджуваної 

території. Важливим при цьому є наукове обґрунтування диференційованих, 

стосовно ПТК різних рангів, екологічних нормативів (еконормативів), з чим 

пов’язується екологічне нормування (еконормування). Воно зводиться до 

«нормування антропогенних навантажень на ПТК і до захисту їх від таких 

впливів, які ведуть до порушення нормального природного середовища 

людини, порушення соціальної функції життєзабезпечення людини як 

біологічного виду» [72, ст. 21]. 

Еколого-ландшафтознавчий аналіз складається з кількох дослідницьких 

завдань (рис. 1. 1). Перше полягає у з’ясуванні природних передумов 

формування ландшафтно-екологічних проблем. Відбувається збір первинної 

інформації, зокрема, аналізуються матеріали галузевих природничих 

досліджень, вивчаються карти (топографічні, геологічні, геоморфологічні, 

геоботанічні, кліматичні і інші) та космознімки різної роздільної здатності, 

опрацьовуються літературні джерела, проводяться польові еколого-

ландшафтні дослідження. Результатом першого завдання є ландшафтні карти 

та ландшафтні профілі, які є основою подальших досліджень. Друге завдання 

полягає у дослідженні антропогенних чинників, які формують ландшафтно-

екологічну ситуацію. Це завдання передбачає проведення досліджень, які 

стосуються аналізу та оцінки демографічного, площинного і локального  
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Рис. 1.1 Алгоритм еколого-ландшафтознавчого аналізу гірських територій 
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навантажень на ПТК та оцінки їх антропогенної модифікованості. 

Опрацьовуються кадастрові та землевпорядні карти, статистичні дані та 

космознімки, а кінцевим результатом є ландшафтно-інвентаризаційні  карт, 

які відображають антропогенне навантаження на ПТК.  

Аналіз ландшафтно-екологічних проблем і екологічного стану ПТК 

передбачені третім завданням дослідження. Основна увага при цьому 

приділяється вивченню екологічно несприятливих фізико-географічних 

процесів. Опрацьовуються лісотаксаційних карти і описи до них, 

космознімків та проведення польових ландшафтно-екологічних досліджень. 

Дослідження завершуються складанням і аналізом карт, які характеризують 

просторове поширення ландшафтно-екологічних проблем пов’язаних з 

несприятливими фізико-географічними процесами та оцінкою екостанів 

ландшафтних комплексів та ландшафтно-екологічної ситуації вцілому.  

Кінцевим завданням еколого-ландшафтознавчих досліджень є розробка 

заходів з поліпшення ландшафтно-екологічної ситуації. На основі аналізу 

всіх зібраних матеріалів і розроблених карт, окреслюються рекомендації 

щодо вирішення ландшафтно-екологічних проблем та поліпшення 

екологічного стану ландшафтних комплексів.  
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Висновки 

Еколого-ландшафтознавчий аналіз – це напрям прикладних фізико-

географічних досліджень, спрямований на ландшафтознавче дослідження 

питань взаємодії людини і природи та пов’язаних з цим екологічних проблем. 

Він базується на філософських (аналіз і синтез, індукція і дедукція), 

загальнонаукових (генетичний, системний, екологічний, порівняння, 

спостереження, моделювання) підходах і методах, а також конкретно-

наукових підходах фізичної географії (ландшафтознавчий, геосистемний, 

басейновий, геоекологічний, еколого-географічний, ландшафтно-

екологічний, еколого-ландшафтознавчий та ін) підходи.  

Основу нашого дослідження складають теоретичні основи генетичного 

ландшафтознавства розроблені К. І. Геренчуком (1968) і Г. П. Міллером 

(1974) та ін., наукові засади еколого-ландшафтознавчого аналізу гірських 

територій А. В. Мельника (2000). Об’єктом еколого-ландшафтознавчих 

досліджень гірських територій, виступають різнорангові ландшафтні 

комплекси – ландшафти та їх морфологічні одиниці (висотні місцевості, 

стрії, урочища і фації), суб’єктом – людина, а предметом – взаємодія людини 

з ПТК.  

Ландшафтознавче дослідження впливу людини на ландшафтні 

комплекси та його наслідків традиційно спрямовується на одну із трьох 

концепцій – вчення про антропогенні ландшафти (Ф. Н. Мільков, Г. І. 

Денисик), вчення про природнотехнічні (геотехнічні) системи або 

геоекосистеми (К. І. Дьяконов) та вчення про антропогенні модифікації ПТК 

(Н. А. Солнцев, А. Г. Ісаченко, А. В. Мельник). Людина своєю діяльністю не 

може створити нові ландшафтні комплекси, а здатна лише змінити, 

трансформувати, модифікувати існуючі ПТК. Практично всі сучасні 

ландшафтні комплекси є антропогенно модифікованими, але вони 

залишаються природними системами і функціонують за законами природи. 
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Ландшафтознавче дослідження екологічних проблем людини 

опирається на систему специфічних термінів і понять, таких як: екологічні 

умови, екологічні фактори, екологічний стан ПТК, ландшафтно-екологічні 

проблеми, ландшафтно-екологічна ситуація та ін. (А. В. Мельник, 2000, 1999) 

Еколого-ландшафтознавче дослідження реалізується за певною 

програмою-алгоритмом і передбачає послідовне виділення таких основних 

завдань: 1) дослідження природних передумов формування сучасних 

екостанів ПТК і ландшафтно-екологічних проблем; 2) вивчення 

антропогенних чинників, які впливають на формування ландшафтно-

екологічної ситуації; 3) аналіз ландшафтно-екологічних проблем і 

екологічних станів ПТК; 4) розробки заходів спрямованих на вирішення 

ландшафтно-екологічних проблем і поліпшення екологічної ситуації. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКА ЕКОЛОГО-ЛАНДШАФТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

Еколого-ландшафтознавче дослідження Сколівських Бескид 

проводилося за певною програмою – алгоритмом (див. розділ 1, рис. 1.1). 

При цьому використовувалася низка методів: експедиційний, 

картографічний, статистичний, дистанційний, порівняльний, 

геоінформаційний та ін. Збір та опрацювання всіх матеріалів відбувалося в 

програмному середовищі ArcGIS-9.3.1. В організаційному плані складалося з 

трьох період: підготовчого, польового та завершального. Під час 

підготовчого періоду проводяться наступні види роботи: 

визначаєтьсяоптимальний масштаб дослідження та з’ясовується ранг ПТК, 

які будуть вивчатися. Проводиться аналіз попередніх дослліджень, шляхом 

ознайомлення з літературними джерелами та фондовими матеріалами, що 

стосуються території досліджень; вивчаються фондові матеріали, геолого-

геоморфологічних лісівничих та ґрунтових обстежень, а також характер 

господарського впливу на ПТК. Підбираються і підготовляються необхідні 

топографічні карти і космознімки, розробляється план польових і 

камеральних робіт, форми фіксації польових матеріалів. Складаються 

ландшафтні карти-гіпотези, ландшафтно-інвентаризаційні карти. 

Польовий період еколого-ландшафтознавчих досліджень включає 

безпосередні польові дослідження на ландшафтних профілях та ключових 

ділянках. Під час цього періоду проводиться вивчення ландшафтної 

структури території шляхом польового ландшафтного знімання – вивчаються 

і наносяться на карту контури ПТК, проводиться їх класифікація і вивчається 

їх сучасний стан, поширення негативних фізико-географічних процесів та 



44 

 

 

 

збирається інформація про антропогенне навантаження на ПТК. У ході 

польових робіт накопичується ландшафтна і ландшафтно-екологічна 

ситуація: бланки різних форм, польові ландшафтні карти, карти 

господарського використання ПТК. На основі зібраних матеріалів, 

створюється польова загальнонаукова ландшафтна карта ПТК, яка дає 

детальну характеристику морфологічної структури території і ландшафтно-

екологічної ситуації.  

Під час завершального періоду дослідження аналізуються та 

систематизуються зібрані матеріали, складаються інвентаризаційні 

ландшафтні та прикладні карти. Створювалась в ArcGIS-9.3.1 електронна 

база даних, яка відображає всю зібрану інформацію. 

 

2.1. Картографування природних територіальних комплексів та 

аналіз ландшафтного різноманіття 

 

Ландшафтне картографування території дослідження здійснювалось 

згідно методики Г. П. Міллера [115]. Вихідною картографічною основою 

послужили топографічні карти масштабу 1:50 000 та 1:25 000, геологічні, 

геоморфологічні і карти четвертинних відкладів такого ж масштабу [182], а 

також космознімки з роздільною здатністю 5*5 м та 20*20 м (отримані із бази 

даних програми SAS Planet за 2017 рік та імпортовані в програмне середовище 

ArcGIS). 

Польові ландшафтні дослідження проводились експедиційним методом, 

вздовж маршрутів та на ключових ділянках. Маршрути закладалися таким 

чином, щоб можна було охопити якомога більше видів природних 

територіальних комплексів різних рангів, а саме впоперек ландшафтних 

структур, які простягаються з північного-заходу на південний схід. 
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Під час безпосередніх досліджень на маршрутах описувалися 

ландшафтні фації і урочища, уточнювали і наносилися на карту контури ПТК, 

вивчався їхній сучасний стан. У ході цих робіт була накопичена ландшафтна 

документація: бланки комплексного дослідження фацій і урочищ різних форм, 

зокрема форма № 1 «Лісова і чагарникова рослинність», форми № 4 

«Структура і динаміка підурочища», польові ландшафтні карти. Під час 

польових досліджень фіксувалась інформація, яка стосується антропогенного 

навантаження на ПТК, зокрема відзначати антропогенні зміни в ПТК зайнятих 

лісовою і чагарниковою рослинністю, наявність ріллі та багаторічних 

насаджень, ставків, озер, селитебних територій та підприємств, інформація 

заносилась у бланки форми №1, 2, 3, 4 «Антропогенна модифікація ПТК» та 

форми №2 «Антропогенні елементи/системи» [111].  

Важливою формою аналізу ландшафтної структури досліджуваної 

території є оцінка її ландшафтного різноманіття, яке ми здійснювали за 

методикою А. О. Домаранського (2006). Аналізу підлягали параметри 

структурно-часового блоку, такі як: таксономічне різноманіття, топологічне 

різноманіття, індивідуальне топологічне різноманіття, таксономічна 

превентивність, топологічна превентивність, таксономічна дисперсність, 

топологічна дисперсність, таксономічна ентропія та топологічна ентропія 

(Додаток Н) [58]. 

Завершальний етап оцінки ландшафтного різноманіття полягав у 

паспортизації отриманих результатів, шляхом їх компактного зведення до 

єдиної таблиці, що відображає послідовність, логічні зв’язки між 

параметрами і сприяє полегшенню наукового аналізу [58]. 

 

2.2. Вивчення антропогенних навантажень на ландшафтні 

комплекси  
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Важливим етапом еколого-ландшафтознавчого дослідження є вивчення 

антропогенних чинників, які формують ландшафтно-екологічні проблеми в 

регіоні. Для усестороннього вивчення антропогенних навантажень ми 

з’ясовували особливості демографічного, площинного і локального 

навантажень та здійснювали оцінку антропогенної модифікованості 

ландшафтів. 

Методика аналізу і оцінки демографічного навантаження на ландшафтні 

комплекси полягає у використанні показників, що характеризують 

особливості територіального розподілу населення по ПТК, таких як його 

чисельність і густота, частка сільських жителів, людність міських поселень 

та ін. Беручи до уваги методику оцінки демографічного навантаження на 

гірські і передгірські ландшафти Українських Карпат А. В. Мельника [107, 

110], нами були уточнено критерії оцінки ступеня демографічного 

навантаження на ландшафти Сколівських Бескид. Зокрема, в межах видів 

демографічного навантаження (табл. 2.1) били виділені підвиди (табл. 2.2).  

Таблиця 2.1 

Критерії оцінки ступеня демографічного навантаження на ландшафти 

Сколівських Бескид [110] 

 

Демографічне 

навантаження 

Густота населення, 

осіб/км² 

Кількість 

населення 

Слабке 1-50 0-1000 

Помірне 51-100 1000-2000 

Сильне 101-200 2000-3000 

Дуже сильне >201 >3000 
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Таблиця 2.2 

Оціночна класифікація демографічного навантаження на ПТК 

Сколівських Бескид (за А. В. Мельником, 1999 з доповненнями) 

Види демографічного навантаження  

Слабке Помірне Сильне Дуже сильне 

Підвиди демографічного навантаження 

Підвиди Густота,о

сіб/км²  

Підвиди Густота, 

осіб/км²  

Підвиди Густота, 

осіб/км²  

Підвиди Густота,ос

іб/км²  

І 10 І 51 І 120 І 

>200 

ІІ 20 ІІ 60 ІІ 140 ІІ 

ІІІ 30 ІІІ 70 ІІІ 160 ІІІ 

ІV 40 ІV 80 ІV 180 ІV 

V 50 V 100 V 200 V 

 

Перш за все був укладений реєстр усіх населених пунктів Сколівських 

Бескид. Потім за допомогою програмного забезпечення ArcGIS 9.3.1. 

створено шар (Shapefile), який відображає інформацію про межі всіх 

населених пунктів, які були отримані з кадастрових карт [30] та уточнені по 

космознімках роздільної здатності 5*5 (отримані з програми SAS Рlanet та 

імпортовані в програмне середовище ArcGIS). Дані про кількість населення 

станом на 2017 рік були взяті у Львівському обласному управлінні 

статистики. Отримана інформація була прив’язана до карти ландшафтів та 

проведено відповідні розрахунки, чисельність і густоти населення в їх межах.  

Значні антропогенні зміни ландшафтів та їхніх морфологічних одиниць, 

відбуваються у зв’язку з антропогенними навантаженнями площинного 

характеру, які пов’язані з веденням лісівництва, луківництва і рільництва. 

Наслідки їх дії відображаються у структурі земельних угідь. Для аналізу 

антропогенних навантажень площинного характеру всієї території 
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Сколівських Бескид була складена карта структури землекористування, яка 

відображає три основні категорії земель, а саме – заліснені території, 

території покриті лучною рослинністю та забудову. Карта структури 

землекористування створювалась у програмному забезпеченні ArcGIS-9.3.1 

на основі топографічних карт масштабу 1:100 000 та уточнювалась по 

космознімках роздільної здатності 20*20 м (отримані з програми SAS Рlanet 

та імпортовані в програмне середовище ArcGIS). 

Більш детальне вивчення структури землекористування, а відповідно і 

антропогенних навантажень площинного характеру, проводилося в п’яти 

модельних ландшафтах – Кобилецькому, Добжанському, Парашківському, 

Магійському та Буковецькому. Картуванню підлягали наступні категорії 

земель: вкриті лісовою рослинністю (деревною і чагарниковою), вкриті 

лучною рослинністю, зруби (території, де вирубка проводилась за останні 10 

років), рілля, забудова (сільська і міська) і дороги з твердим покриттям, 

ґрунтові дороги (ґрунтові дороги і прогони). Земельні угіддя були виділені на 

основі космознімків за 2017 р. отриманих з програми SAS Plаnet, роздільної 

здатності 5*5 метрів. В ArcGIS-9.3.1. був створений шар (Shapefile), який 

відображав види землекористування у модельних ландшафтах, на основі 

якого обраховано абсолютні і відносні показники площ тих чи інших 

навантажень.  

Отримані дані, що відображали антропогенне навантаження площинного 

характеру, стали основою для оцінки антропогенної зміненості ПТК, тобто 

дослідження антропогенних модифікацій ПТК, під якими ми розуміємо стани 

ПТК, обумовлені трансформацією людини тих чи інших його природних 

компонентів. Ключовим питанням при вивченні антропогенних модифікацій 

ПТК, є оцінка ступеня їх антропогенної перетворюваності. При цьому 

використовувались два методи – метод бальних шкал та метод оціночних 
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класифікацій. Оціночні класифікації переважно базуються на якісній оцінці, 

бальні шкали – це оцінка кількісна, яка може поєднуватися з якісною. 

Кожний вид і підвид антропогенних навантажень зумовлює зміни в 

ПТК, які проявляються у вигляді земельних угідь. З точки зору 

антропогенного ландшафтознавства ці угіддя розглядаються як антропогенні 

ландшафти, а з позицій вчення про антропогенні модифікації ПТК земельні 

угіддя – це антропогенні модифікації. Оскільки в межах ПТК (особливо 

вищих рангів) є кілька земельних угідь, тобто кілька видів антропогенних 

модифікацій, тому актуальною є інтегральна оцінка їх антропогенної 

модифікованості. 

В зв’язку з цим уваги заслуговує інтегральна бальна оцінка 

антропогенної модифікації ПТК розроблена А. В. Мельником та  

Г. П. Міллером [111]. В основу її покладено принцип нерівнозначності 

взаємодіючих ландшафтотвірних компонентів-факторів, обґрунтований  

М. А. Солнцевим (так званий «ряд Солнцева») [166]: відповідно, якщо в 

результаті антропогенного впливу був змінений, в межах одного відсотка 

площі ПТК, найслабший біотичний компонент-фактор, то йому 

присвоюється один умовний бал, два компоненти – відповідно два умовних 

бали і так дальше (максимальне навантаження пов’язане зі зміною літогенної 

основи ПТК оцінюється п’ятьма умовними балами) [111].  

Згідно згаданої вище методики виділяють п’ять видів антропогенної 

модифікації ПТК, що співвідносяться з певними антропогенними 

навантаженнями: 1) біотична (1 ум. бал) – лісівництво зумовлює заміну 

вікового і видового складу деревної рослинності, що зумовлюють зміну 

рослинного покриву; 2) біомікрокліматична (2 ум. бали) – луківництво, 

призводить до значних змін біоти і мікроклімату; 3) біо-ґрунтово-

мікрокліматична (3 ум. бал) – в результаті рільництва змінюється рослинний 

покрив та властивості ґрунтів і, відповідно, ступінь трансформації ПТК ще 
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більше посилюється; 4) біо-ґрунтово-водно-мікрокліматична (4 ум. бал) – 

будівництво ґрунтових доріг господарського призначення та прогони 

докорінно змінює ґрунтово-рослинний покрив і водний режим в ПТК;  

5) біо-літо-ґрунтово-водно-мікрокліматична (5 ум. бал) – будівництво 

будівель, доріг з твердим покриттям змінює всі природні компоненти ПТК, у 

тому числі й геолого-геоморфологічну основу [111].  

Сумарній бальній оцінці антропогенної модифікації ПТК передує 

визначення площі кожного угіддя у км² і у відсотках в його межах, потім 

відсотки множаться на ціну одного відсотка площі комплексу в умовних 

балах. Наприклад, якщо лісівництво в межах ПТК займає 70 % (один 

відсоток оцінюється в 1 ум. балл), луківництво – 30 % (один відсоток 

оцінюється в 2 ум. бали), то його загальна антропогенна модифікація буде 

оцінена в 130 ум. бали. 

Оскільки, один вид антропогенного впливу, наприклад лісівництво, 

представлений різними категоріями лісів (ліси І групи, ліси ІІ групи та 

зруби), то для біотичного виду антропогенної модифікації доцільно виділити 

і три підвидами антропогенної модифікації (слабка, середня та сильна). 

Загалом, всі види антропогенної модифікації ми деталізували до підвидів 

(слабкий, середній, сильний) антропогенних навантажень (масштаб 

дослідження 1:50 000 і сучасні космознімки дозволили це зробити), в 

залежності скільки груп земельних угідь виділялося в тому чи іншому виді 

антропогенного впливу. Тобто, нами було доповнено запропоновану  

А.В. Мельником і Г.П. Міллером (1993) методику оцінки антропогенних 

модифікацій гірських природних територіальних комплексів. Доповнення 

стосується як критеріїв кількісного оцінювання антропогенних модифікацій 

ПТК (табл. 2.3), так і оціночної класифікації антропогенних модифікацій 

ПТК (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.3 

Критерії кількісного оцінювання антропогенних модифікацій природних 

територіальних комплексів Сколівських Бескид в умовних баллах (за А.В. 

Мельником, Г.П. Міллером, 1993 з доповненням) 

 

Вид 

антропоге-

ного впливу 

Вид і підвид 

антропогенної 

модифікації 

Земельні угіддя* 
Ціна модифікації 

1% площі 

Загальна 

модифікац

ія ПТК 

Лісівництво Біотична 

Слабка Ліси І групи 0,3 

1 100 Середня Ліси ІІ групи 0,6 

Сильна Зруби** 1 

Луківництво 

Біо-

мікроклімати

чна 

Слабка 
Гірські вторинні 

луки 
1,5 

2 200 

Сильна 
Сіножаті і 

пасовища 
2 

Рільництво 

Біо-

ґрунтово-

мікроклімати

чна 

Сильна Рілля 3 3 300 

Будівництво і 

експлуатація 

ґрунтових 

доріг 

Біо-

ґрунтово-

водно-

мікроклімати

чна 

Сильна 
Господарські 

шляхи і прогони 
4 4 400 

Будівництво і 

експлуатація 

будинків, 

господарсь-

ких об'єктів, 

доріг з 

твердим 

покриття  

Біо-літо-

ґрунтово-

водно-

мікрокліма-

тична 

Слабка Сільська забудова 4,3 

5 500 

Середня Міська забудова 4,6 

Сильна 

Автодороги з 

твердим покриттям 

і залізниця 

5 

 

*Земельні угіддя згідно державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл 

їх за власниками земель, землекористувачами угіддями: ліси І групи - ліси що виконують 

природоохоронні функції, а також ліси на територіях природно-заповідного фонду 

(використовуються як генетичні резервати, місця відпочинку та збору ягід і грибів); ліси ІІ групи – 

ліси що не включені до групи І, які поряд з екологічним мають і експлуатаційне значення 

(використовуються для заготовки деревини, збору грибів та ягід); гірські луки - луки, розміщені на 
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території гірських систем (останні десятиліття не використовуються); сіножаті і пасовища - 

сільськогосподарські угіддя, які систематично використовуються для сінокосіння та випасання 

худоби; рілля - землі, які систематично обробляють (використовують під посіви 

сільськогосподарських культур); господарські шляхи і прогони – ґрунтові дороги в межах 

населених пунктів, і поза їх межами (систематично використовуються в господарських, 

трелювання деревини, збору ягід та грибів і т.д. та рекреаційних цілях); сільська забудова – 

територія зайнята малоповерховими житловими і господарськими будівлями, та присадибними 

ділянками (використовується для проживання та ведення підсобного господарства); міська 

забудова – територія зайнята багатоповерховими будинками та парками (використовується для 

проживання та відпочинку) [198]. 

**Зруби - землі, вкриті лісовою (деревною або чагарниковою) рослинністю з повнотою 

насаджень до 0,2 (використовуються для збору ягід і грибів) [99]. 

 

Доповнення оціночної класифікації антропогенних модифікацій ПТК 

стосується поділу кожної категорії антропогенної модифікації ПТК (дуже 

слабка, слабка, помірна, сильна, дуже сильна) на стадії (І, ІІ, ІІІ, ІV, V). 

Тобто, в межах кожної категорії ми виділили п’ять стадій перетвореності 

ПТК, які більш детально розкривають ступінь модифікованості ландшафтів і 

їх морфологічних одиниць.  

Таблиця 2.4 

Оціночна класифікація антропогенної модифікації ПТК Сколівських 

Бескид (за А.В. Мельником, Г.П. Міллером, 1993 з доповненням) 

 

Категорії антропогенної модифікації ПТК 

Дуже слабка Слабка Помірна Сильна Дуже сильна  

Стадії антропогенної модифікацій ПТК 

Стадія  Ум.бал Стадія Ум.бал Стадія Ум.бал Стадія Ум.бал Стадія Ум.бал 

І 1-20 І 101-120 І 201-220 І 301-320 І 401-420 

ІІ 21-40 ІІ 121-140 ІІ 221-240 ІІ 321-340 ІІ 421-440 

ІІІ 41-60 ІІІ 141-160 ІІІ 241-260 ІІІ 341-360 ІІІ 441-460 

ІV 61-80 ІV 161-180 ІV 261-280 ІV 361-380 ІV 461-480 

V 81-100 V 181-200 V 281-300 V 381-400 V 481-500 
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Для аналізу антропогенних навантажень локального характеру 

використовувалась інформація про транспортні автомагістралі, залізничні 

дороги, нафто- і газопроводи, ліній електропередач різної потужності, 

основних точкових джерел забруднення атмосферного повітря та 

поверхневих вод, тощо. Джерелом інформації слугували топографічні карти, 

космознімки, екологічні паспорти Львівської та Івано-Франківської областей 

[61, 62]. На основі зібраних матеріалів була створена карта, яка відображала 

основні види згаданих вище навантажень, яка стала основою для аналізу 

впливу локальних антропогенних навантажень на природні територіальні 

комплекси Сколівських Бескид. При цьому використовувались методика 

оцінки рекреаційного впливу на ПТК [105, 153], а також нормативні 

документи, зокрема закон України про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення [147]. 

 

2.3. Дослідження екологічно несприятливих фізико-географічних 

процесів 

 

 

Дослідження екологічно несприятливих фізико-географічних процесів є 

дуже важливим етапом нашої роботи, адже вони створюють пряму загрозу 

життю людини, призводять до руйнування житлових і господарських 

будинків, доріг, ліній електропередач, нафто- і газопроводів. З ландшафтно-

географічної точки зору всі негативні фізико-географічні процеси об'єднують 

у три групи: а) геолого-геоморфологічні (зсуви, осипища, лінійна і бокова 

ерозія, та інші); б) гідрометеорологічні (зливові дощі, паводки, селі); в) 

біотичні (вітровали, буреломи, лісопатологічні явища, всихання 

деревостанів) [110]. 
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Вивчення геолого-геоморфологічних та гідрометеорологічних 

несприятливих фізико-географічних процесів розпочиналося із аналізу ряду 

праць, в яких описано фактори активізації негативних фізико-географічних 

процесів, закономірності їх поширення і шляхи попередження їх виникнення: 

Я. С. Кравчука [91], В. П. Палієнко [164], М. В. Клапчука [83], К. Т. 

Логвінова [102], А. В. Мельника [110], Г. П. Міллера [114], С. М., Перехреста 

С. Г, Кочубей, О. М. Пєчковської [137], Г. І. Рудька [158, 159], В. М. 

Шушняка [194] та інших. Детально аналізувались фондові матеріали ДГП 

«Західукргеологія», в яких вказано місця поширення тих чи інших процесів 

[182] та гідрологічні щорічники Центральної геофізичної обсерваторії 

гідрометслужби України [32]. 

Польові дослідження негативних фізико-географічних процесів 

проводилось шляхом експедиційних досліджень за методикою Г. П. Міллера 

[115], яка спрямована на вивчення зовнішніх ознак динаміки природних 

територіальних комплексів, та подальшою екстраполяцією отриманих даних. 

Значна частина даних отримувалась безпосередньо під час польових 

ландшафтознавчих досліджень, під час яких відбувався збір даних згідно 

бланку форми № 4 (структура і динаміка підурочищ), про поширення 

негативних фізико-географічних процесів та їх характер прояву. Зібрана 

інформація опрацьовувалась в програмному забезпеченні ArcGIS 9.3.1, 

кінцевим результатом стала укладена карта, яка відображала поширення 

екологічно несприятливих фізико-географічних процесів диференційовано по 

висотних місцевостях. 

Вивчення поширення лісопатологічних процесів проводилось згідно 

методики розробленої О. М. Федірком [180] з власними доповненнями, 

зокрема нами запропоновано продовження бланку форми № 4 «Дослідження 

структури і динаміки підурочища» [114], в якому відсутні показники, які 

характеризують всихання деревостанів (табл. 2.5).  
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Таблиця 2. 5 

Бланк дослідження лісопатологічних процесів 

Всихання 

деревостанів: 
фація № 

 
Характеристика рельєфу 

Характеристика насадження Експозиція схилу - 

Формула деревостану - Крутизна схилу - 

Вид - Причина ослаблення 

Вік - 
- 

Повнота - 

Тип лісорослинних 

умов 
- 

Ступінь пошкодження 

- 

 

Дослідження лісопатологічних процесів проводились на ключовій 

ділянці, якою був басейн р. Рибника Майданського. Даний басейн був 

вибраний ключовою ділянкою для досліджень лісопатологічних процесів з 

огляду на те, що: представлені в басейні ПТК, є репрезентативними для 

Сколівських Бескид; для басейну характерні типові для Сколівських Бескид 

антропогенні зміни в ландшафтних комплексах; більша половина ПТК 

басейну з 1999 року функціонує у заповідному режимі. Для аналізу 

використовувались дані лісопатологічного відділу НПП «Сколівські 

Бескиди» про фітопатологічні, ентомогенні, вітровально-буреломні та інші 

порушення лісонасаджень [150]. Інформацію про видовий і віковий склад 

насадження, ступінь і стадії ураження накладалась на ландшафтну карту 

після чого проводився аналіз поширення лісопатологічних явищ по ПТК. Для 

порівняння було обрано 2007 та 2012 роки для того, щоб з’ясувати тенденції 

змін площ з лісопатологічними процесами. Для аналізу видової і вікової 

структури насаджень використовували плани лісонасаджень Майданського 

[141] та Завадківського (Приполонинного) [140] лісництв НПП «Сколівські 

Бескиди». Плани лісонасаджень були прив'язані до топографічної карти 

масштабу 1:25 000 в програмному забезпеченні ArcGIS та створено 
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просторовий шар з атрибутивною таблицею, в якій міститься інформація про 

видовий і віковий склад насадження, після чого проводились обрахунки 

площ уражених деревостанів. 

Ступінь ураження ялини європейської шкідниками визначався за 

відсотком ураженої площі від загальної площі ПТК (табл. 2.6), за аналогом 

визначення ступеня ураження лісового квартала [177]. Таким чином, якщо 

ушкоджені насадження займають до 20 % ПТК то ступінь його ураження 

оцінюється як слабка, якщо 21-40 % – середня і більше 40 % – сильна. 

 

Таблиця 2.6 

Критерії оцінки ступеня розвитку лісопатологій в урочищах Сколівських 

Бескид [26] 

 

Ступінь розвитку лісопаталогії Відсоток ураженої площі ПТК 

Слабка до 20 %  

Середня 21-40 %  

Сильна більше 40 %  

 

Для охорони, збереження та відновлення унікальних ПТК, актуальним 

є аналіз наявної мережі природно-заповідних фонду (ПЗФ) в Сколівських 

Бескидах. Для цього ми провели розрахунки низки показників згідно 

методики [85], зокрема: показник заповідності другої категорії, показник 

щільності об’єктів природно-заповідного фонду та індекс інсуляризованості 

[85]. Показник заповідності другої категорії (S мсоп %) обчислюється 

відношенням площі природно-заповідного об’єкту певної території з 

режимом другої категорії до загальної площі регіону (S заг), а показник (S 

пзф) – відношення площі природно-заповідних територій регіону до її 

загальної площі. Показник щільності об’єктів ПЗФ визначається 

відношенням загальної кількості природно-заповідних об’єктів до загальної 

площі території. Індекс інсуляризації (розчленованості) (І) природно-
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охоронних територій складається із двох значень: Іт – відношення загальної 

площі об'єктів ПЗФ площа яких менша 50 га (нестійкі об’єкти) до загальної 

площі регіону та ІN – відношення кількості нестійких об’єктів до загальної 

кількості заповідних об'єктів. 

 

2.4. Аналіз ландшафтно-екологічної ситуації 

 

Завершальний етап еколого-ландшафтознавчого аналізу передбачає 

екологічну оцінку ПТК, яку ми проводили на рівні висотних місцевостей. 

При складанні синтетичної ландшафтно-екологічної карти бралися до уваги 

різні показники, зокрема характеристика природного екопотенціалу висотних 

місцевостей (за ступенем сприятливості екоумов для життєдіяльності 

населення нами виділялися помірно сприятливі, задовільні та погіршені 

екоумови) та характеристика показників антропогенних навантажень 

площинного і локального характеру. В результаті досліджень висотні 

місцевості нами об’єднані у три групи, які характеризуються різним 

екологічним станом – помірно сприятливим, задовільним і погіршеним. До 

першої групи належать висотні місцевості, які характеризуються, як слабо 

зміненими із помірно сприятливими екоумовами. Основним критерієм для їх 

виділення є переважання вторинних лісових антропогенних модифікацій із 

незначною часткою вторинно лучних. До другої групи належать висотні 

місцевості, які є середньозмінені із задовільними екоумовами – виділялись на 

основі наявності вторинно лучних модифікацій і розрідженою щільністю 

заселення долин рік (до 20 %). Третя група висотних місцевостей це сильно 

змінені із погіршеними екоумовами – сюди належать місцевості в яких 

значна щільність населення, значна частка розораних територій, та вторинно 

лучна модифікація.  
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Укладена ландшафтно-екологічна карта висотних місцевостей та карта 

фізико-географічного районування Сколівських Бескид, а також низка 

показників, які характеризують екоситуацію в ландшафтах (демографічне 

навантаження, структура землекористування, показники антропогенного 

навантаження локального характеру та ін.), стали основою для проведення 

еколого-ландшафтного районування. Аналіз вище згаданих показників дав 

нам змогу виділити ландшафтно-екологічні (підрайонів), які 

характеризуються подібними екоумовами. 

 

Висновок до розділу 2 

 

В процесі еколого-ландшафтознавчого дослідження Сколівських 

Бескид використано низку методик і методичних прийомів, спрямованих на 

з’ясування: ландшафтної структури території, аналіз і оцінку антропогенних 

навантажень на ландшафтні комплекси (демографічне навантаження, 

антропогенні впливи площинного характеру та локальні антропогенні 

навантаження); ступеня антропогенної модифікованості ПТК; особливостей 

прояву екологічно несприятливих фізико-географічних процесів. 

Картографування та аналіз всіх показників проводилися в програмному 

середовищі ArcGIS 9.31, з використанням допоміжних програм Еxel, Сorel 

DRAW. 

Картографування природних територіальних комплексів (ландшафтів, 

місцевостей, стрій, підурочищ, простих урочищ і фацій ) здійснювалось за 

методикою Г. П. Міллера (1974) та А. В. Мельника і Г. П. Міллера (1993). 

Вихідними картографічними матеріалами були топографічні, геологічні, 

геоморфологічні карти та карти четвертинних відкладів масштабу 1: 50000, 

цифрова модель рельєфу SRTM та космознімки роздільної здатності 20*20 м 

і 5*5 м за 2017 рік. Проводилися власні експедиційні польові дослідження, 
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під час яких інформація фіксувалася в бланки форми № 1 «Лісова і 

чагарникова рослинність», а також заповнювались бланках комплексного 

дослідження фацій і урочищ. Аналіз ландшафтного різноманіття проводився 

згідно методики А. О. Домаранського, яка передбачає розрахунки таких його 

показників, зокрема таких як: таксономічне різноманіття, топологічне 

різноманіття, індивідуальне топологічне різноманіття, таксономічна 

превентивність, топологічна превентивність, таксономічна дисперсність, 

топологічна дисперсність, таксономічна ентропія та топологічна ентропія. 

Поряд з укладанням ландшафтних карт здійснювалось дослідження 

антропогенних навантажень на ПТК, демографічного, площинного і 

локального характеру та оцінювалась їхня антропогенна модифікованість. 

Оцінка демографічного навантаження на ПТК проводилась за методикою  

А. В. Мельника (1999) з власними доповненнями. Зокрема, нами було 

деталізовано оціночну класифікацію ступеня демографічного навантаження 

на ландшафти – категорії (слабке, помірне, сильне і дуже сильне) поділили на 

5 стадії, кожна з яких характеризується певною густиною населення в межах 

того чи іншого ландшафту. Це дає можливість більш детально оцінити 

ступінь демографічного тиску на ПТК. 

Дослідження антропогенних навантажень площинного характеру на 

ПТК здійснювався на основі аналізу космознімків роздільної здатності 20*20 

та 5*5 метрів, отриманих із програмного забезпечення SAS Planet за 2017 р. 

Сучасні ландшафтні комплекси являють собою певні антропогенні 

модифікації корінних, які зумовлені і пов’язані з тими чи іншими 

антропогенними навантаженнями – лісівництвом, луківництвом, 

рільництвом, селитьбою тощо. Кількісне оцінювання антропогеної 

модифікованості ландшафтних комплексів Сколівських Бескид 

здійснювалося за методикою А. В. Мельника (1993), яка було нами 

деталізована. Зокрема, в межах категорій антропогенної модифікованості ми 
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виділили ще п’ять стадій, які більш детально розкривають ступінь зміненості 

ПТК.  

Аналіз локальних антропогенних навантажень пов’язаних з 

автомагістралями, нафто- і газопроводами, лініями електропередач 

проводився шляхом дишефрування космознімків та аналізу статистичних 

даних, які забруднюють атмосферне повітря та поверхневі води. 

Вивчення екологічно несприятливих фізико-географічних процесів 

проводилось експедиційним шляхом згідно методики Г.П. Міллера з 

використанням бланків форми № 4 «Структура та динаміка підурочищ», а 

також аналізу фондових матеріалів ДП «Західукргеологія», гідрологічного 

поста «Майдан» та літературних джерел. Дослідження лісопатологічних 

явищ та всихання деревостанів проводилось на основі власних польових 

досліджень, згідно методики запропонованої О. М. Федірком (1988) та 

аналізу фондових матеріалів.  

Оцінка екологічного стану висотних місцевостей проводилося шляхом 

експертної оцінки їх природного екологічного потенціалу, показників 

антропогенної модифікованості та поширення негативних фізико-

географічних процесів та укладанням синтетичної ландшафтно-екологічної 

карти на основі оціночної класифікації ландшафтних комплексів. На основі 

аналізу демографічного навантаження на ландшафти, їхньої антропогенної 

модифікованості та екологічного стану висотних місцевостей було 

проведено ландшафтно-екологічного районування. 

Вирішення екологічних проблем і поліпшення екологічної ситуації в 

досліджуваному регіоні пов’язано з оптимізацією наявної мережі об’єктів 

природно-заповідного фонду. Для аналізу природо-заповідних об’єктів 

Сколівських Бескид, використовувалась низка показників, таких як: 
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загальна кількість об’єктів ПЗФ, показник заповідності другої категорії, 

показник щільності об’єктів природно-заповідного фонду та індекс 

інсуляризованості (І. П. Ковальчук). 

На всіх етапах еколого-ландшафтознавчого дослідження 

використовувалось програмне забезпечення ArcGIS 9.3.1, в якому 

здійснювалося укладання карт і проводились обрахунки необхідних 

показників. Створена електронна еколого-ландшафтна база даних 

Сколівських Бескид, містить просторові шари, що відображають 

особливості рельєфу, геологічної будови і гідромережі території, 

ландшафтну структуру на різних рівнях (місцевості, стрії, урочища), 

видовий і віковий склад насадження, всі види площинного (лісівництво, 

луківництво, селитьба) та локального (дороги, лінії електропередач, нафто- і 

газопроводи, рекреаційні стежки і маршрути, основні туристичні об’єкти) 

навантаження, поширення екологічно негативних фізико-географічних 

процесів, ландшафтно-екоогічну карту та карту ландшафтно-екологічного 

районування.  
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РОЗДІЛ 3 

ЛАНДШАФТНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

СИТУАЦІЇ У СКОЛІВСЬКИХ БЕСКИДАХ 

3.1. Ландшафтна вивченість досліджуваної території 

 

 

Сколівські Бескиди – самобутній фізико-географічний (ландшафтний) 

регіон Українських Карпат, який на схемах геоморфологічного [187] та 

фізико-географічного районування [21, 28, 29, 33, 103, 110, 126,] виділяється 

як окремий район, що простягається у вигляді середньогірного гірського 

пасма довжиною близько 60 км,  шириною біля 22 км з північного заходу від 

р. Стрий на південний схід до р. Мізунка.  

Згідно фізико-географічного районування Українських Карпат  

Г.П. Міллера і О.М. Федірка (1990) ландшафтний район Сколівських Бескид 

є складовою частиною Середньогірно-скибової ландшафтної області 

Українських Карпат, що межує на північному заході з районом 

Верхньодністерських Бескид, а на південному сході з Горганським районом 

тієї ж Середньогірно-скибової ландшафтної області [126]. На північному 

сході досліджуваний ландшафтний район межує із ландшафтним районом 

Бескидського крайового низькогіря Низькогірно-скибової ландшафтної 

області, а на південному заході – з Опір-Сянським ландшафтним районом 

Міжгірно-верховинської ландшафтної області [126]. 

Ландшафтний район Сколівських Бескид відзначається складною 

тектонікою [174] і геологічною будовою [182], диференціацією на 

морфоструктури різних порядків [90], сильно розчленованим рельєфом та 

густою річковою сіткою і з точки зору фізико-географічного районування є 

внутрішньо неоднорідним і складається з низки ландшафтів [28, 29, 110].  
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Літогенна основа ландшафтів Сколівських Бескид, характеризується 

специфічними  тектонічними особливостями, петрографічним складом 

гірських порід, умовами їхнього залягання, неотектонічними рухами та 

характером рельєфу. Сколівські Бескиди мають чітку морфоструктурну 

вираженість іхні межі узгоджуються з орографічними і гідрографічними 

рубежами, однак у дослідників не має єдиної думки щодо меж даного 

району.  

Вперше природно-географічний район Сколівських Бескидів, як 

структурну частину природно-географічної області Зовнішніх Карпат, було 

виділено М.М. Цисем (1964) на карті природно-географічних областей і 

районів Львівського та Подільського економічних районів [29]. При цьому 

його північно-західна і значна частина північно-східної меж проведені по 

річці Стрий (від м. Турка вниз по течії до с. Корчин), південно-східна – по 

річці Мізунка (від с. Новий Мізунь до г. Чорна Ріпа, до місця де сходяться 

межі трьох адміністративних областей – Львівської, Івано-Франківської і 

Закарпатської), а південно-західна – від м. Турка вверх по течії ріки Стрий, 

його притоці Завадка, а далі майже по прямій лінії до витоків річки Рожанки 

та г. Чорна Ріпа. Північно-східна межа Сколівських Бескид між селами 

Корчин і Новий Мізунь очевидно була проведена по орографічному уступі 

який добре прослідковується в рельєфі на топографічній карті і пов'язаний з 

північно-східною межею Сколівської скиби [29]. 

У 1966 році Л. І. Воропай та М. О. Куниця запропонували своє фізико-

географічне районування Українських Карпат. Виділений ними фізико-

географічний район Сколівські Бискиди віднесений до області Скибових 

середньогірних Лісистих Карпат, Карпатської гірської субальпійсько-лісової 

підпровінції провінції Східних Лісистих Карпат [21]. 

Дещо пізніше П.М. Цисем (1968) була уточнена схема фізико-

географічного районування Українських Карпат, на якій фізико-географічний 
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район Сколівських Бескид був поданий у таких самих межах, що й на карті 

природно-географічного районування опублікованій у 1964 році [187]. При 

цьому даний район представлений як складова частина підобласті Скибових 

Карпат області Зовнішніх Карпат. 

У 1968 році К.І. Геренчуком була проведена класифікація ландшафтів 

Укарїнських Карпат згідно якої виділені в межах Сколівських Бескид 

Сколівський (у межиріччі Опору, Стрия і Завадки) та Зелем’янський (у 

межиріччі Опору і Мізунки) ландшафти були віднесені до бескидського виду 

ландшафтів, що входить до складу групи середньогірних ландшафтів [31]. 

Пізніше в 1972 році тим же автором була укладена карта природних районів 

(ландшафтів) Львівської області, на якій в межах території Сколівських 

Бескид виділено ті ж два ландшафти, але під іншими назвами – 

Виднохівський (відповідає Сколівському) та Сукельський (відповідає 

Зелем’янському) [31]. Межа між ландшафтами проведена по річці Опір і її 

притоці Орява. Обидва ландшафти віднесені до групи середньогірно-

бескидських ландшафтів. При цьому дещо по іншому, ніж за П.М. Цисем 

(1964), була проведена південно-західна межа згаданих ландшафтів, а 

відповідно і Сколівських Бескид, а саме по річці Завадка до її витоків, а далі 

по річці Орявчик (притока р. Орява) до с. Козьова, і далі дещо північніше 

смт. Славськ (очевидно по орографічному уступі, що фіксує межу 

низькогір’я і середньогір’я, який утворює південно-західна межа скиби 

Рожанки). 

Більш детальнішу схему фізико-географічного районування 

Українських Карпат, порівняно зі схемою П. М. Цися (1968), розробили у 

1990 році Г. П. Міллер та О. М. Федірко, яка була опублікована у 1993 році 

[126]. Зокрема в межах фізико-географічної області Зовнішніх Карпат вони 

виділили дві області – Низькогірно-скибову і Середньогірно-скибову. Межа 

фізико-географічного району Сколівські Бескиди, як структурної складової 
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Середньогірно-скибової області, була подана згідно П. М. Цися (1968) та  

К. І. Геренчука (1972) (південно-західна межа), за винятком північно-західної 

частини північно-східної межі. Г. П. Міллер та О. М. Федірко тут провели 

межу Сколівських Бескид не по річці Стрий, а дещо північніше по лінії 

населених пунктів Корчин, Підгородці, Урич, Східниця, а далі вздовж  

с. Новий Кропивник до річки Стрий (такий перебіг межі узгоджується з 

північно-східною межею Сколівської скиби і має місцями орографічне, а 

місцями гідрографічне вираження). 

В таких самих межах, як на схемі фізико-географічного районування 

 Г. П. Міллера та О. М. Федірка (1990) Сколівські Бескиди представлені й на 

схемі районування А. В. Мельника (1999). Виняток становить лише південно-

східна межа району, яка проведена по ріці Свіча. В межах ландшафтного 

району Сколівських Бескид А. В. Мельником було виділено 15 ландшафтів (в 

тому числі три у межиріччі Свічі і Мізунки) [110]. Розмежування ландшафтів 

здійснювалось на підставі врахування меж скиб та поперечних тектонічних 

порушень успадкованих долинами рік. Відповідно, з Сколівською скибою 

пов’язано п’ять ландшафтів, скибами Парашки і Мальманстальської – також 

п’ять, а Зелемянки і Рожанки – так само п’ять. 

В 2003 році була опублікована ландшафтна карта Львівської області 

Б.П. Мухи на якій виділено Сколівський ландшафт, що займає всю територію 

Сколівських Бескид [128]. При цьому його північно-східна межа проведена 

по межі Сколівської скиби згідно Г. П. Міллера та О. М. Федірка (1990), 

північно-західна по р.Стрий (згідно П. М. Цися, 1964). Дещо інакше, ніж 

попередні дослідники, подав Б. П. Муха південно-західну межу району на 

ділянці від м. Турка до с. Козьова. Тут він провів її не по річці Завадка, а 3-4 

км далі на північний схід, очевидно, по орографічному уступі на південно-

західному схилі хребта з найвищою вершиною Високий Верх, який 
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простягаються з північного заходу на південний схід і узгоджується з 

південно-західною межею скиби Рожанки [128]. 

Згідно останньої схеми фізико-географічного районування України, 

розробленої О.М. Мариничем та ін. (2009) досліджуваний нами ландшафтний 

район носить назву Славсько-Сколівський і належить до 

Зовнішньокарпатської фізико-географічної області [104]. Його межа 

узгоджуються з межею П. М. Цися (1964), за винятком північно-східної, яка 

проведена за Г. П. Міллером та О. М. Федірком (1990). 

В природно-географічному районуванні Українських Карпат, яке 

запропонував Й.Р. Гілецький (2012) Сколівські Бескиди належать до 

Зовнішньофлішевої Карпатської області, природно-географічної 

підобласті – Українські Бескиди, де вони утворюють однойменний 

район [33]. Про те, як автор проводить межі даного району судити 

важко, оскільки він не подає картосхеми районування, а лише перелік 

одиниць районування у таблиці. 

Слід також згадати про морфогенну екологічну регіоналізацію 

Українських Карпат здійснену І. С.Кругловим (2008), згідно якої 

виділено морфогенні мезоекорегіони, які, на думку автора, 

відповідають ландшафтним районам [95]. Територія ландшафтного 

району Сколівських Бескид не розглядається як одиниця районування, а 

поділена за тектонічними ознаками (приуроченістю до частин тектонічних 

підзон Скибового покриву) між 5 морфогенними мезоекорегіонами: 

Зовнішніх Бескид (Сколівська підзона), Центральних Бескид (Парашківська 

підзона), Внутрішніх Бескид (Славсько-Верховинська підзона зони Кросно), 

Бескидської Верховини (Славсько-Верховинська підзона зони Кросно) і 

Сянсько-Стрийської Верховини (зона Кросно) [95]. Перший мезоекорегіон 

повністю знаходиться в межах ландшафтного району Сколівських Бескид, 

другий – дещо виходить за його межі в межиріччі Мізунки і Свічі, а решта 
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три мезоекорегіони в межах Сколівських Бескид представлені невеликими 

ділянками. 

Сколівські Бескиди, ми розглядаємо як окремий фізико-географічний 

район Українських Карпат, межі якого мають чітке випаження в рельєфі і 

узгоджується з межами геологічних скиб, зокрема – південно-західна межа 

якого узгоджується з південно-західною межею скиби Рожанки, південно-

східна – проходить по р. Мізунка, північна і північно-східна межа (до с. 

Верхнє Синьовидне) – по р. Стрий, північно-східна межа на відтинку с. 

Верхнє Синьовидне – с. Мізунь по північно-східній межі Сколівської скиби. 

Паралельно з фізико-географічною регіоналізацією Сколівських Бескид 

проводилося вивчення їхньої ландшафтної структури на рівні найбільших 

морфологічних одиниць ландшафтів – висотних місцевостей. 

Перший досвід вивчення ландшафтної структури території Сколівських 

Бескид представлений на схематичних ландшафтних картах Українських 

Карпат та Львівської області укладених К.І. Геренчуком (1964, 1968, 1972). 

На них показані ПТК двох рангів - ландшафтні яруси і місцевості. Зокрема в 

1968 р К. І. Геренчук у Сколівських Бескидах виділяє ярус крутосхилового 

середньогір’я, який включає місцевості на крутих північних схилах скибових 

хребтів і місцевості на спадистих південних схилах скибових хребтів і ярус 

крутосхилового низькогір’я з місцевостями на пологих схилах скибових 

хребтів та середньотерасовий ярус з гірським видом місцевості [26]. Дещо 

пізніше, в 1972 р. в досліджуваному районі даний автор виділяє три 

ландшафтних яруси: середньогірних хребтів представлений місцевістю 

крутосхилових хребтів бескидського рівня; ландшафтний ярус низькогірних 

хребтів, представлений місцевістю пологосхилових розчленованих хребтів 

суббескидського рівня; низькотерасовий ландшафтний ярус, представлений 

місцевістю заплави, першої та другої тераси [28]. 
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На ландшафтній карті Українських Карпат Г. П. Міллера, О. М. Федірка 

(1990) в межах Сколівських Бескид виділено 4 групи стрій (систем 

літологічно однорідних урочищ): крупнобрилово-розсипні гребені і вершини 

асиметричних хребтів (тут і далі подаємо основні геолого-геоморфологічні 

характеристики стрій); стрімкі схили хребтів, складені потужними 

моноклінальними пластами пісковиків; схили хребтів, водозбірних лійок і 

зворів у пісковиково-мергельному фліші; вузькі долини міжгірських річок 

[126].  

В 1999 р. А. В. Мельник на ландшафтній карті Українських Карпат в 

межах Сколівських Бескид виділив три висотні місцевості: крутосхиле 

ерозійно-денудаційне лісисте середньогір’я; крутосхиле ерозійно-

денудаційне лісисте і вторинно-лучне низькогір’я; терасовані днища 

річкових долин [110]. 

У 2002 р. О. М. Федірком та Б. В. Хомин була укладена ландшафтна 

карта на територію НПП «Сколівські Бескиди», на якій представлені висотні 

місцевості та складні урочища [100]. Авторами виділено три висотні 

місцевості: стрімкосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я; 

стрімкосхилого ерозійно-денудаційного лісистого низькогір’я; терасованих 

днищ міжгірських долин, а також 27 видів складних урочищ. 

У 2003 р. Б. П. Муха на ландшафтній карті Львівської області у межах 

Сколівських Бескид виділив шість місцевостей: 1) долини головних рік з 

фрагментами нижніх терас; 2) днища долин повздовжньокарпатського 

простягання; 3) днища долин потоків і зворів поперечного до скиб 

простягання; 4) нижньогірно-широкі міжскибові зниження з фрагментами 

днищ давніх стокових поздовжніх долин; 5) середньогірні вузькі міжскибові 

зниження, розчленовані поздовжніми долинами потоків; 6) середньогірні 

крутосхилі сильнорозчленовані зворами хребти та їхні фрагменти [128]. 
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Нами були проведені ландшафтні дослідження в даному регіоні і 

складена карта на рівні висотних місцевостей та стрій в масштабі 1:50 000, на 

весь фізико-географічний район. Більш детальне вивчення ландшафтної 

структури території проводилось на ключових ділянках, а саме в басейні  

р. Рибник Майданський та околицях гори Парашки (складені карти в 

масштабі 1:25 000 на рівні простих урочищ) та на ландшафтних профілях. 

Вивченням геологічної будови Сколівських Бескид займалися  

І. Д. Гофштейн [42], М. В. Муратов [127], а також працівники комплексної 

геологічної партії під керівництвом В. В. Кузовенка [182]. Згаданими 

дослідниками в різний час були укладені тектонічні та геологічні карти 

різних масштабів. Згідно тектонічного районування територія дослідження 

відноситься до Карпатської складчастої області, зони Скибових Карпат або 

Скибового покриву. В межах Сколівських Бескид виділяють з північного 

заходу на південний схід наступні скиби: Сколівську, Парашки, 

Мальманстальську, Зелем’янки та Рожанки, амплітуда насувів яких 

становить 5-10 км [91]. Геоморфологічне вивчення Сколівських Бескид 

пов’язано з працями С. Л. Рудницького [157], П. Н. Цися [187],  

Я. С. Кравчука [90, 91], В. М. Шушняка [193] та інших.  

Гідрологічних дослідження у Сколівських Бескид, які стосуються 

вивчення стоку води і наносів, а також морфологічних особливостей річок 

регіону висвітлені в працях С. Л. Рудницького [157], І. П. Ковальчука [86, 87, 

88], М. М. Сусідка [170], М. І. Ромащенка [154], В. І. Вишневського [14],  

О. В. Пилипович [139], А. В. Михновича [120] та ін.  

Результати досліджень бурих гірсько-лісових ґрунтів, які домінують у 

Сколівських Бескидах, висвітлені в працях Н. Б. Вернандера [13], Г. А. 

Андрущенка [2], П. С. Пастернака [132], С. П. Позняка [142], П. С. Войтківа 

[20]. 
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Детальна характеристика рослинного покриву Сколівських Бескид 

наведена у колективних працях наукових співробітників НПП «Сколівських 

Бескид» [122, 168] 

Відомості про поширення диких тварин в Сколівських Бескидах наявні 

в низці праць які стосуються дикої фауни регіону в цілому [65, 152,165, 173, 

185]. Інвентаризація тваринного світу в Сколівських Бескидах та його 

систематичні дослідження розпочалися з 1999 року з часу заснування 

національного  природного парку «Сколівські Бескиди». На сьогодні 

опубліковано кілька наукових праця, в яких описано всі наявні види диких 

тварин регіону [5, 25], та охарактеризовано окремі види [183, 184]. 

 

 

3.2. Чинники формування природних територіальних комплексів  

 

Геологічна будова. Сколівські Бескиди складені глибоководними 

осадовими породами крейдового та палеогенового віку, так званим флішем, 

до складу якого входять пісковики, алевроліти, аргіліти, гравеліти, вапняки 

та мергелі, що утворюють однорідні в літологічному і віковому відношеннях 

комплекси – світи [182]. Відклади верхньої крейди представлені 

головнинською світою, стрийською світою (нижньострийською, 

середньострийською та верхньострийською підсвітами), є переважаючими у 

Сколівських Бескидах [182]. Ними складені найвищі гірські хребти, зокрема 

хребет г. Парашки, Зелем’янський та інші. Палеогенова система 

представлена ямненською, манявською, вигодською, бистрицькою, 

менілітовою, головецькою світами, нижньоверховинською, 

нижньоворотищенською підсвітами та поляницькою світою (рис. 3.1,  

табл. 3.1). Відклади даної системи формують такі гірські хребти, як 
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Росохацькі Полонини, хребет Дийв та інші, а також синклінальні пониження 

в яких закладені долини річок, що мають повздовжнє простягання. 

 

Рис. 3.1. Геологічна карта Сколівських Бескид (створена на основі 

фондових матеріалів «Західукргеологія» [182]) 

 

Таблиця 3.1 

 

Зведена стратиграфічна колонка дочетвертинних відкладів Сколівських 

Бескид (укладена на основі фондових матеріалів «Західукргеологія») [182] 

Світа 
Потужність, м Характеристика порід 

Назва Індекс 

Середньоверховинська Р ₃vr₂ 375-400 
Різнозернисті пісковики, сірі 

аргіліти та алевроліти. 

Нижньоверховинська Р ₃vr₁ 400-700 

Грубошаруваті різнозернисті 

пісковики, сірі аргіліти та 

алевроліти. 
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Продовження табл. 3.1 

Головецька Р g₃gl 350-40 

Аргіліти чорні, темно-

коричневі і темно-сірі з 

прошарками пісковиків і 

алевролітів. 

Нижньомінілітова Р g₃ml₁ 175-300 

Чорні аргіліти невапнисті і 

пісковики сірі з кремнієвим 

горизонтом. 

Бистрицька  Р g₂bs 50-200 
Аргіліти, пісковики, 

конгломерати. 

Вигодська Р g₂vg 40-150 
Пісковики сірі, грубошаруваті 

і аргіліти зеленувато-сірі. 

Манявська Р g₂mn 30-100 

Алевроліти, різнокольорові 

аргіліти, пісковики. Ритмічне 

чергування аргілітів зелених і 

пісковиків сірих, невапнистих. 

Нерозчленовані 

відклади 

Р ₁-₂, 300-500 Різнокольорові аргіліти, 

пісковики, алевроліти. Р ₂ 400-500 

Ямненська Р g₁jm 50-150 

Пісковики сірі, дрібно-, 

середньо- і грубозернисті, 

грубошаруваті, невапнисті. 

Верхньострийська K₂st₃ 250-500 
Аргіліти, пісковики, 

алевроліти, мергелі.  

Середньострийська K₂st₂ 275-375 
Пісковики, аргіліти, 

алевроліти.  

Нижньострийська K₂st₁ 350-400 
Аргіліти, пісковики, 

алевроліти. 

Головнинська K₂g₁ 110-200 
Вапняки, різнокольорові 

аргіліти, алевроліти. 

 

Четвертинні відклади поширені на даній території практично повсюдно 

і представлені різними генетичними типами [182]. Наймолодшими є 

алювіальні відклади, що заповнюють русла, заплави і надзаплавні тераси 

річок і представлені гравійно-галечниковими відкладами з валунами і 

піщано-суглинистим заповнювачем. Потужність їх незначна і складає в 

середньому 3-4 м [182]. Відклади цього генетичного типу формують 

літогенну основу висотної місцевості терасованих днищ міжгірських долин. 

Елювіальні відклади поширені на пологих частинах гребенів, пригребеневих 
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схилах та вершинних повернях. Складені вони в основному щебенем та 

брилами пісковиків і аргілітів. Елювіально-делювіальні відклади покривають 

дочертвертині утворення на схилах хребтів. Представлені вони уламками 

пісковиків, пісками і суглинками потужністю 1-3 м [182]. Елювіальні та 

елювіально-делювіальні відклади формують літогенну основу висотних 

місцевостей крутосхилого і пологосхилого ерозійно-денудаційного лісистого 

низькогір’їв та лісистого середньогір’я. 

Геологічна будова Сколівських Бескид, стала провідним чинником 

формування рельєфу і ландшафтної структури території загалом. 

Геоморфологічні особливості. Рельєф досліджуваної території 

характеризується системою паралельних середньогірних хребтів 

поздовжнього (з північного заходу на південний схід) простягання, з крутими 

північно-східними схилами та більш пологими південо-західними, які 

приурочені до скиб Сколівської, Парашки, Мальманстальської, Зелемянки і 

Рожанки [91]. Висоти сягають 1300 м і більше (найвища вершина гора 

Магура – 1362 м.), хребти приурочені до антиклінальних підвищень і 

складені переважно пісковиковим (средньострийська підсвіта), аргілітово-

півсковиковим тонкоритмічним (нижньострийська підсвіта) та аргілітово-

пісковиково-мергельним середньоритмічним вапнистим (верхньострийська 

підсвіта) флішем (скиби Парашки, Мальманстальська і Зелемянки), а також 

пісковиково-аргілітовим флішем (середньоверховинська підсвіта) 

пісковиковим флішем (нижньоверховинська підсвіта), тонко- і 

середньоритмічним аргілітово-пісковиковим флішем (нерозчленований 

палеоген) (скиба Рожанки) [182]. Це послужило основою для сформування 

висотної місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого 

середньогір’я, максимальні висоти якого сягають 1362 м.  

Низькогірні синклінальні зниження між хребтами, для яких 

характерним є переважання крутих схилів, складені аргілітовим 
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тонкоритмічним (головецька світа) та аргілітово-пісковиковим тонко- і 

середньоритмічним (нерозчленоваий палеоген) флішем [182] формують іншу 

висотну місцевість – крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого 

низькогір’я. 

Рельєф північно-східної частини Сколівських Бескид в межах 

Сколівської скиби є досить різноманітним, і в межиріччі Стрия і Опору має 

низькогірний характер (висоти 400-1000 м) (Додаток Г). Він представлений 

переважно крутосхилими низькогірними хребтами поперечного простягання, 

які складені згаданими вище породами стрийської світи, а також 

грубошаруватими пісковиками (ямненська світа), пісковиковим флішем 

(нижньоверховинська підсвіта), аргілітові-пісковиковим середньоритмічним 

флішем (нерозчленовані відклади палеогену), аргілітовим тонкоритмічним 

флішем (головецька свита і нижньоменілітова підствіта), що послужило 

основою формування місцевості крутосхилого низькогір’я. [182].  

В межиріччі Опору і Лужанки низькогірний рельєф характеризується 

значним поширенням сильноспадистих і спадистих схилів, що пов’язано із 

значним поширенням аргілітового (менілітова світа) і аргілітово-

пісковикового (бистрицька і манявська світи) флішу. Низькогірний рельєф 

тут характеризується переважанням сильноспадистих схилів, що зумовило 

формування місцевості спдистосхилого ерозійно-денудаційного лісистого 

низькогір’я.  

Середньогірні і низькогірні хребти розділені терасованими днищами 

рік поперечного (з південного заходу на північний схід) простягання з якими 

пов’язана місцевість терасованих днищ річкових долин. 

Важливе значення для виділення ландшафтних стрій і урочищ мають 

такі характеристики рельєфу як крутихна і експозиція схилів, які побудовані 

в програмному середовищі ArcGIS на основі створених ручної векторизації 

горизонталей, з топооснови 1:50 000. В Сколівських Бескидах домінують, 
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круті схили, які займають 45,7 % території. Значна частка припадає на дуже 

пологі (17,1 %) та сильноспадисті (15,4 %) слили. Найменша частка припадає 

на пологі (2,5 %) та обривисті (0,2 %) схили (рис.3.2, табл. 3,2). 

Що стосується експозиції схилів то в межах Сколівських Бескид 

переважають схили північно-західної і західної орієнтації (Додаток А). 

Значно менше схилів мають північно-східну та південно-західну експозицію. 

Це пов’язано з тим, що різноманітність експозицій схилів задають не головні 

хребти, а їх відроги, які мають поперечне простягання, і тому схили північно-

східної і південно-західної експозиції не є домінуючими. 

Таблиця 3.2 

Розподіл площ схилів Сколівських Бескид за крутизною  

Крутизна схилів* км² % Крутизна схилів* км² % 

Дуже пологі 196,5 17,1 Сильноспадисті 176,9 15,4 

Пологі 28,7 2,5 Круті 525,2 45,7 

Слабоспадисті 58,6 5,1 Дуже круті 33,3 2,9 

Спадисті 127,6 11,1 Обривисті 2,3 0,2 

*Крутизна схилів за Міллером Г. П [114]. 

 

Рис. 3.2. Карта крутості схилів Сколівських Бескид (побудована в 

програмному забезпеченні ArcGIS) 
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Рельєф, зокрема висота над рівнем моря та характер розчленування 

території, виконує ряд екологічних функцій: впливає на розміщення 

поселень, здоров’я людини, адже з висотою змінюються кліматичні 

показники (температура повітря, кількість опадів, тиск, швидкість вітру) [67]. 

Гірський рельєф має важливе значення для туризму, рекреації та 

оздоровлення. З іншої сторони саме з гірським середньогірним рельєфом 

пов’язане виникнення ряду екологічно несприятливих фізико-географічних 

процесів, таких як зсуви, осипища, лавини, селі, ерозія. Наслідками цих 

процесів є руйнування житлових будинків, інженерних споруд, знищення 

сільськогосподарських угідь і навіть загибель людей.  

Рельєф Сколівських Бескид є сприятливим для розвитку негативних 

фізико-географічних процесів. Зокрема в днищах долин річок Стрий, Опір, 

Мізунка, Лужанка, Рибник Майданський має місце бокова ерозія, проходять 

повені та паводки. Для нижніх частин схилів річкових долин, складених 

аргілітовим флішем характерні зсуви, лінійна ерозія. Особливо небезпечними 

територіями по відношенню до згаданих процесів є околиці  

м. Сколе, сіл Підгородці, Корчин, Майдан, Козаківка, Слобода Болехівська. 

На пригребеневих схилах складених пісковиковим флішем поширені 

осипища, вітровали, буреломи, а також сходження лавин у зимовий період. 

Найчастіше ці процеси приурочені до хребтів г. Парашки, г. Чорної Сихли, 

Красношир, Середній, Росохацьких полонин та інших.  

Клімат. Клімат Сколівських Бескид помірно-континентальний, із 

нежарким літом та м’якою зимою. Температурний режим території 

дослідження нестійкий, тут характерні часті зимові відлиги, під час яких 

температура січня часто перевищує + 10 °С, а в лютому може досягати + 15 

°С. Середньорічна температура повітря коливається в межах +5,2 - +7,0°С 

[100, 101]. Річна кількість опадів змінюється від 844 до 1675 мм, за 

(середньорічна суми опадів 840-960 мм), більша частина опадів випадає в 
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теплий період року [100, 101]. В тісній взаємозалежності від температурного 

режиму і кількості опадів знаходиться й відносна вологість повітря, яка 

становить 75-82 %. Середньорічна швидкість вітру становить 1,8 – 2,7 м/с. 

[100, 101]. Формування і режим снігового покриву Сколівських Бескид 

характеризується рядом особливостей пов’язаних з частими відлигами 

(середня кількість днів з відлигами може становити 41 день), що 

супроводжуються дощами [101]. Стійкий сніговий покрив встановлюється в 

першій декаді грудня і сходить у другій декаді березня. Сніговий покрив на 

початку встановленню має потужність 10 см і до лютого може становити 70 

см, середня глибина промерзання ґрунту – 50 см [101]. 

Згідно кліматичного районування М. С. Андріанова (1957) Сколівські 

Бескиди знаходяться в межах холодної, помірно-холодної, прохолодної, 

помірної та помірно-теплої кліматичних зон (рис. 3.3), з якими повязані 

гідро-кліматичні умови в тих чи інших висотних місцевостях. Кліматичні 

зони характеризуються наступними показниками:  холодна зона (займає 

висоти більше 1200 м) - сума активних температур не перевищує 600 ºС, 

середньорічна температура повітря близька 0  С; помірно-холодна зона (950 – 

1200 м) - сума активних температур 1000 – 400 ºС, величина гідротермічного 

коефіцієнта від 3,5 до 4, кількість опадів більше 1200 мм; прохолодна зона 

(750 – 950 м) – сума активних температур 1400 – 1800 мм, гідротермічний 

коефіцієнт 2,5 – 3, кількість опадів 1000 – 1200 мм; помірна зона (500 – 850 

м) – сума активних температур 1600 – 2000 ºС, гідротермічний показник 2 – 

3, річна сума опадів 800 – 1000 мм; помірно-тепла (400 – 500 м) – річна сума 

активних температур 1900 – 2100 ºС, гідротермічний коефіцієнт 2,0 – 2, 5, 

річна сума опадів 800 – 900 мм [1]. 

Помірно-тепла кліматична зона в Сколівських Бескидах займає 

незначну територію, і приурочена до долин річкок Стрий та Опір. Найбільшу 

площу займає помірна кліматична зона (500-800 м над рівнем моря). Тут 
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знаходяться всі населені пункти регіону, оскільки її температурні показники 

є оптимальними для проживання людей і ведення господарства. Прохолодна 

і помірно-холодна кліматичні зони приурочені до пригрибеневих схилів та 

гребенів хребтів Росохацькі полонини, хребта Парашки, Красноширський та 

Серединний. Найменшу площу займає холодна кліматична зона, яка 

приурочена до вершин Магура, Чорна Сихла та ін. Екологічна роль клімату 

полякає в тому, що він виконує роль лімітуючого екологічного фактору [67]. 

 

Рис. 3.3. Кліматичне районування Сколівських Бескид  

(за М. С. Андріановим, 1957 р.) 

 

Із усіх кліматичних показників першочергове екологічне значення має 

температура повітря. Її значення впливають на розвиток рекреації в тих чи 

інших сезонах року, визначають комфортні і дискомфортні умови 

проживання людей і т.д. Найбільша кількість днів із низькими значеннями 

температури у Сколівських Бескидах припадає на грудень та січень, а з 

найвищи значеннями – липень та серпень (Додаток Б, В). 
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Важлива екологічна роль належить також відносній вологості повітря 

(оптимальне значення якої повинно становити 40-60 %), опадам (їх формі, 

кількості, тривалості) та вітру [67]. Максимальна кількість опадів, за останні 

десятиліття, припадає на липень 2008 р (Додаток Б), а найменше опадів 

випала протягом 2015 р (Додаток В). Велика кількість опадів сприяє 

інтенсивному розвитку зсувних та ерозійних процесів, серед яких особливе 

місце займають явища лінійного розмиву ґрунтів. Особливості рельєфу 

Сколівських Бескид впливають на формування завихреннь з 

горизонтальними і вертикальними осями, які підсилюють шкідливу дію 

вітру, спричиняють вітровали і буреломи тощо. Такі анемоорографічні 

процеси приурочені до гребенів хребтів у висотній місцевості крутосхилого 

лісистого середньогір’я.  

Поверхневі води. Значна кількість опадів сприяє формуванню у 

Сколівських Бескидах густої річкової мережі (рис. 3.4). Головними річками 

регіону є р.Стрий її права притока - р.Опір, р. Сукіль та р. Мізунка. Значну 

роль у формуванні гідрологічної мережі Сколівських Бескидів відіграють 

також малі річки: Рибник Майданський, Сопіт, Крушельниця, Бутивля, 

Кам'янка, Сукіль, Лужанка, Мізунка. На території дослідження є ряд ставків, 

які в основному використовують для розведення риби та в рекреаційних 

цілях. 

Малюнок річкових систем переважно деревоподібний (дендритовий) 

або решітчастий (рис. 3.4). Орієнтація основних річок Стрий, Опір, Мізунка 

— повздовжня, оскільки їхні русла закладені по лініях тектонічних 

порушень. Поперечна орієнтація (перпендикулярна до простягання основних 

елементів тектонічної будови) характерна для річок першого-другого 

порядку: Бутивля, Рибник, Кам’янка, Павлів Потік і приурочені до 

синклінальних знижень між скибами, які складені м’якими гірськими 

породами, які легко піддаються руйнуванню. 



80 

 

 

 

В Сколівських Бескидах можна виділити низку басейнових систем, які 

утворені головними річками та їх найбільшими притоками (табл. 3.3,  

рис. 3.4). Найбільші площі басейнів, в Сколівських Бескидах, мають річки 

Опір, Рибник, Мізунка та Сукіль. Значна відмінність, у рисунку та густоті  

 

Рис. 3. 4. Основні басейнові системи Сколівських Бескид 

 

гідромережі, спостерігається в басейнових системах північно-західної та 

південно-східної частини Сколівських Бескид. Басейни річок Бутивля, 

Велика Ріка, Головчанка, Завадка, Крушельниця, Опір, Орява, Рибник 

відзначаються густою гідромережею деревоподібної форми. А басейни річок 

Лужанка, Мізунка, Рожанка та Сукіль мають менш густу гідромережу 

решітчастої форми. Така різниця пояснюється відмінностями у геологічній 

будові території, оскільки в північно-східній частині Сколівських Бескид 
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значно зростає частка потужних пісковиків палеогенового віку, які є 

стійкими до ерозійних процесів. 

Таблиця 3.3 

Перелік основних річок в Сколівських Бескидах 

Назва річка 
Довжина 

річки, км 

Площа басейну 

км² %  

Басейн р. Стрий (425, 8 км²) 

Рибник 16,3 158,7 13,8 

Завадка - 38,9 3,4 

Крушельниця 14 36,3 3,2 

Велика Ріка 8,4 30 2,6 

Басейн р. Опір (447, 0 км²) 

Опір 39,5 241,2 21,0 

Бутивля 21,3 84,9 7,4 

Орява 17,6 70,4 6,1 

Рожанка 18,4 30,5 2,7 

Головчанка 7,9 19,9 1,7 

Басейн р. Мізунка 

Мізунка 33,7 117,1 10,2 

Басейн р. Сукіль 

Сукіль 25,8 105,3 9,2 

Басейн р. Лужанка 

Лужанка 15 54 4,7 

 

Режим річок формується в умовах різноманітного рельєфу, 

неоднорідних ґрунтів, рослинності та місцевих відмінностей клімату. Має 

місце значна мінливість у часі гідрологічних характеристик – добре 

виражений паводковий режим із різкими коливаннями стоку води і наносів та 

інтенсивності руслових процесів; нестійкий і нетривалий льодостав на річках 

(замерзання рік наступає наприкінці грудня, початок льодоставу – на початку 

березня) [100]. 

Живлення річок має мішаний характер (дощовими, ґрунтовими і 

талими водами), з переважанням дощового і снігового. В зв’язку з цим 

водний режим рік залежить переважно від кількості атмосферних опадів - у 

періоди рясних весняно-літніх, іноді й осінніх дощів рівень води підіймається 
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до 1,5-2,0 м. [100]. Твердий стік відзначається різноманітністю. Основну його 

частину (до 90%) становлять завислі у воді наноси [100]. Під час дощів і 

сніготанення змиваються і виносяться в річки ґрунт, уламки гірських порід та 

ін. Найбільшої інтенсивності цей процес досягає на гірських схилах з 

відсутнім або ослабленим рослинним покривом. 

На річках Сколівських Бескид, функціонує кілька гідрологічних постів, 

на яких проводяться спостереження за режимом стоку води і наносів та 

якістю води. Головні параметри гідрологічних спостережень наведені в табл. 

3.4 

Таблиця 3.4 

Основні показники спостережень на гідропостах в Сколівських 

Бескиди 

№ Назва гідропоста 
Початок 

спостережень 
Показники 

1 Сколе (р. Опір) 1957 
Опади, рівень води, температура води, 

витрата води, каламутність, льодові явища. 

2 
Майдан (р. Рибник 

Майданський) 
1949 

Рівень води, температура води, витрата 

води, льодові явища. 

3 Святослав (р. Орява) 1946 
Рівень води, температура води, витрата 

води, льодові явища 

 

Як видно з наведених даних, недостатньо охопленими гідрологічними 

спостереженнями залишаються малі річки довжиною до 25 км і з площею 

водозабору до 100 км
2
, які домінують в межах Сколівських Бескид. 

Водні об’єкти виконують ряд важливих екологічних функцій, зокрема 

забезпечують поселення питною водою з джерел і колодязів впливає на 

розміщення населення, ведення господарства, розвиток рекреації [67]. Ставки 

та озера з однієї сторони є привабливими в плані рекреації, з іншої – місцями 

розвитку різних патогенних організмів, що може завдати шкоду здоровю 

людини. У днищах долин річок часто виникають такі негативні фізико-
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географічні процеси як повені, паводки, селі та бокова і глибинна ерозія, які 

можуть призводити до матеріальних збитків. 

Заселення Сколівських Бескид розпочиналося із освоєння днищ долин 

річок, тому сьогодні всі населені пункти розміщені в долині річки Стрий, 

Опір, Рибник, Бутивля, Сукіль, Лужанка і Мізунка. Основні сучасні 

рекреаційні центри даного регіону тяжіють до водних об’єктів, а саме до 

водоспаду на річці Кам’янка, водоспаду Гуркало, меандр р. Стрий, штучних 

ставків та озер в околицях с. Коростів, м. Сколе. 

Ґрунтовий покрив. Ґрунтовий покрив Сколівських Бескид 

сформувався в умовах складної літологічної диференціації ґрунтотвірних 

порід і рельєфу. Головними ґрунтотвірними породами тут є елювіально-

делювіальні відклади продуктів вивітрювання карпатського флішу. 

На території Сколівських Бескид ґрунтотворення відбувається 

переважно за буроземним типом, в результаті чого утворюються бурі гірсько-

лісові ґрунти (камбісолі) – що мають характерне забарвлення завдяки 

наявності водонепроникних сполук заліза, які осідають на поверхні 

мінеральних частинок ґрунту [13]. Серед бурих гірсько-лісових ґрунтів 

переважають суглинкові різновиди. Легкосуглинкові різновидності 

трапляються на всіх висотних рівнях і приурочені переважно до геологічних 

світ складених пісковиками. Важкосуглинкові різновидності трапляються 

зрідка й приурочені до вирівняних та від’ємних елементів рельєфу в смугах 

аргілітового флішу [13]. 

Другим типом, за яким відбувається ґрунтотворення в Сколівських 

Бескидах, є підзолистий. Гірсько-лісові підзолисті ґрунти – формуються в 

умовах інтенсивного промивного режиму, що спостерігається на 

крупнокам’янистому елювії-делювії невапнистих пісковиків [100]. Їм 

притаманний супіщаний та легкосуглинистий склад та сильна скелетність. 

Для низьких річкових терас типовими є дерново-глеєві, дернові та лучні 
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ґрунти. Материнськими породами їх є алювіальні та делювіальні відклади. 

На вікритих ділянках післялісових сінокосів та пасовищ поширені дерново-

буроземні ґрунти, які сформувались під лучною травянистою рослинністю 

[100]. 

Ґрунт виконує ряд важливих екологічних функцій, зокрема 

забезпечуює вологою і поживними елементами біоту та служить 

середовищем для розвитку багатьох мікроорганізмів, у тому числі збудників 

кишкових інфекцій, столбняків, переносчиків епідиміологічних хвороб, 

кліщів (у підстилці) і патогенних грибків, що є важливим з точки зору 

екології людини [67].  

Рослинність. В регіоні переважають ялинові ліси з домішками інших 

видів. Значно меншу площу займають букові ліси з домішками ялиці і 

смереки та в поєднанні із смеречняками, які зустрічаються локалізовано у 

східній частині Сколівських Бескид, в долині річок Крушельниця, Корчанка 

та Мізунка. В межиріччі Орява–Опір фрагментарно зустрічаються чисто 

ялинові ліси з домішками кедрової сосни європейської [38]. 

Вікову структуру лісових насаджень регіону, репрезентують вікові 

категорії лісів НПП «Сколівські Бескиди» (ці дані можуть бути 

репрезинтативними для цілого регіону). На території НПП домінують 

середньовікові лісостани (44,2 % від покритої лісом площі), молодняки 

становлять 25,9 %, пристигаючі – 16, 0 %, стиглі – 11,6 %, перестійні – 2,3 % 

[101]. 

Для Сколівських Бескид характерна Бескидська мезоструктура 

корінного лісового покриву, яка сформувалася під визначальною дією 

клімату і геологічної будови (рис. 3.5). Особливістю її є те, що букові ліси 

знаходяться на вищих гіпсометричних рівнях ніж ялицеві, і переважно 

приурочені до відкладів стрийської та головнинської свит, в яких сформовані 

середні та верхні частини схилів [113]. 
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Рис. 3.5. Корінний рослинний покрив Сколівських Бескид (укладено на 

основі матеріалів Л. І. Мілкіної (1988) та фондових матеріалів 

«Західукргеологія»; назви місцевостей див. розділ 3, рис. 3.6) 

 

Корінні ялицеві ліси тяжіють до територій складених пісковиково-

аргілітовим та аргілітовим флішем. Межа поширення ялицевих лісів лісів у 

Сколівських Бескидах коливається від 500 до 1100 м, тобто ареал їхнього 

зростання приурочений до середніх частин схилів хребтів [113]. Незначну 

площу займають ялинові ліси з домішками кедра європейського. 

Рослинний покрив виконує низку важливих екологічних функцій [67]; 

він є джерелом кисню, лікарських і харчових рослин, важливий лікувальний і 

рекреаційний фактор території; рослинність формує середовище проживання 

і кормову базу тварин; ліс врівноважує метеорологічні умови (під покровом 

лісу вирівнюється хід температури повітря, різко зменшується швидкість 

вітру, більш рівномірно розподіляється сніговий покрив, крони дерев 
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затримують значну кількість опадів). Збільшення лісистості підвищує 

стійкість ПТК, запобігає винекненню ерозії, селів, лавин, служить захисним 

фільтром від шкідливих техногенних забруднень. 

В Сколівських Бескидах переважає вторинний лісовий покрив, який 

відрізняється за видовим складом від корінного. Наявність похідних 

деревостанів значно знижує стійкість ландшафтних комплексів, зокрема в 

останні десятиліття значного розвитку набули лісопатологічні процеси, з 

якими пов’язане масове всихання смереки європейської та поширення 

вітровалів і буреломів. 

Тваринний світ. Тваринний світ досліджуваної території є багатий на 

видовий склад. Із ссавців тут поширені такі види як: зубр (Bison bonasus), 

олень благородний (Cervus elaphus), козуля (Capreolus), кабан (Sus scrofa), 

заєць русак (Lepus europaeus), білка (Sciurus vulgaris), лисиця (Vulpes vulpes), 

вовк (Canis lupus), куниця (Martes), тхір чорний (Mustela Putorius), а також 

занесені до Червоної книги України ведмідь бурий (Ursus arctos), рись (Lynx), 

кіт лісовий (Felis silvestris), борсук (Meles meles), видра (Lutra) і горностай 

(Mustela erminea). Із земноводних на території можна побачити жабу трав'яну 

(Rana temporaria), тритона карпатського (Lissotriton montandoni), саламандру 

звичайну (Salamandra salamandra), кумку жовточереву (Bombina variegata) 

[54]. Із плазунів, у лісових масивах часто трапляються вуж (Natrix), гадюка 

звичайна (Vipera berus), і дуже рідко – мідянка (Coronella austriaca). Досить 

часто можна побачити безногу змієподібну ящірку – веретільницю 

(Ophiodes), яку часто плутають з отруйними зміями [54]. В річках водяться 

такі види риб, як: форель (Salmo trutta), харіус (Thymallus), окунь (Perca 

fluviatilis), верховодка (Alburnus alburnus) та інші. До Червоної книги України 

занесені ведмідь бурий (Ursus arctos), рись (Lynx), кіт лісовий (Felis 

silvestris), борсук (Meles meles), видра (Lutra), горностай (Mustela erminea) 

[54]. 
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В минулому тваринний світ виконував важливі екологічні функції для 

людини, був джерелом продуктів харчування та матеріалів для одягу і взуття, 

будинків. Окремі види сьогодні залишаються об’єктами мисливства і 

рибальства, що має як промислове, так і рекреаційне значення. Тваринний 

світ виконує і ряд негативних екологічних функцій, зокрема наявність 

отруйних видів значно знижує рекреаційну привабливість території. 

 

3.3. Ландшафтна структура території дослідження  

 

Дослідження ландшафтної структури Сколівських Бескид проводилося 

нами шляхом польового ландшафтного картування. При цьому об’єктами 

картування були стрії і висотні місцевості, а об’єктами безпосередніх 

польових досліджень – урочища і фації [114]. 

У Сколівських Бескидах виділяють чотири висотних місцевості: 

крутосхилого середньогір’я, крутосхилого низькогір’я, пологосхилого 

низькогір’я та терасованих днищ річкових долин [110]. Беручи до уваги 

характер розчленування і крутизну схилів території Сколівських Бескид (див. 

рис. 3.2) та особливості поєднання в них урочищ, місцевість пологосхилого 

низькогір’я, нанашу думку доцільно назвати місцевістю спадистосхилого 

низькогір’я, оскільки в ній домінують спадисті схили крутизною 9-12°. 

Формування стрій у Сколівських Бескидах обумовлено специфікою 

геологічної будови, зокрема своєрідним літологічним складом і простяганням 

геологічних світ і підсвіт [182, 34]. Хоча вся територія досліджень складена 

флішем, але фліш світ і підсвіт різниться за переважанням пісковиків чи 

аргілітів і алевролітів, ритмічністю і потужністю пачок згаданих вище порід, 

ступенем їхньої вапнистості та іншими властивостями, що веде до 

формування територіально пов’язаних літологічно однорідних поєднань 

мезоформ рельєфу, тобто систем урочищ, які утворюють стрії [10]. 
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Ландшафтна структури Сколівських Бескид є результатом дії різних 

чинників, але найважливішими з них є геологічна будова і рельєф. Тому 

загальною закономірністю диференціації природних умов Сколівських 

Бескид є те, що досліджуваний фізико-географічний район, ландшафти, з 

яких він складається, а також висотні місцевості і стрії простягаються з 

північного заходу на південний схід [10]. Це зумовлено особливостями 

простягання тектонічних структур – Скибового покриву, його окремих скиб, 

та специфікою геологічної будови скиб, які складаються з послідовно 

залягаючих світ, що простягаються вузькими смугами з північного заходу на 

південний схід [34, 174, 182].  

Сукупна дія ландшафтотвірних факторів, при ведучій ролі геолого-

геоморфологічних, зумовила формування сучасної ландшафтної структури 

Сколівських Бескид, яку утворюють 4 види висотних місцевостей та 23 види 

стрій (рис.3.6, табл. 3.5) [10].  
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Рис. 3.6 Ландшафтна карта Сколівських Бескид 
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Легенда до рис. 3.6 [10]. 

А. Висотна місцевість крутосхилого ерозійно-денудаційного помірно-холодного і 

холодного (січень – 8,5 °С; липень +13 °С), вологого (900-1200 мм) лісистого 

середньогір’я з яворово-буковими, ялицево-смерековимиісмерековимилісами*  на бурих 

гірсько-лісових ґрунтах. Стрії:1. Гребені хребтів поздовжнього простягання і круті 

пригребеневі схилискладені вапнистим пісковиковим флішем з вологими сураменями та 

вологими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових малопотужних ґрунтах; 

2. Гребені хребтів поздовжнього простягання, круті пригребеневі схилита крутосхилі 

відроги хребтів складені вапнистим середньоритмічним аргілітово-пісковиково-

мергельним флішем з вологими сураменями та вологими яворовими субучинами на 

світло-бурих гірсько-лісових ґрунтах; 3. Крутосхилі відроги хребтів і круті пригребеневі 

схили складені вапнистим тонкоритмічним аргілітово-пісковиковим флішем з вологими 

сураменями та вологими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових 

потужних ґрунтах; 4. Крутосхилі відроги хребтів  складені вапняками, мергелями, 

аргілітами і пісковиками з вологими субучинами, вологими смерековими субучинами і 

вологими ялицевими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових середньопотужних 

ґрунтах; 5. Круті схили відрогів хребтів складені невапнистими грубошаруватими 

пісковиками з яворовими букняками вологого субору на темно-бурих гірсько-лісових 

слабопідзолистих малопотужнихґрунтах; 6. Система куполоподібних вершин і невеликих 

хребтів розділених глибокими долинами потоків складені невапнистим тонко- і 

середньоритмічним аргілітово-пісковиковим флішем з вологими сураменями та вологими 

ялицевими сураменями на темно-бурих гірсько-лісових середньо- і малопотужних 

ґрунтах; 7. Гребені хребтів та круті пригребеневі схили південно-західної експозиції 

складені середньоритмічним пісковиково-аргілітовим флішем з вологими яворовими 

субучинами на світло-бурих гірсько-лісових малопотужних ґрунтах; 8. Системаь 

куполоподібних вершин розділених глибокими долинами потоків складених 

середньоритмічним пісковиково-аргілітовим флішем з вологими сураменями та вологими 

ялицевими сураменями на темно-бурих гірсько-лісових середньо- і малопотужних 

ґрунтах; 9. Система крутосхилих відрогів хребтів складених вапнистим аргілітовим 

флішем з вологими сураменями та вологими яворовими субучинами на світло-бурих 

гірсько-лісових потужних ґрунтах; 10. Круті схили хребтів північно-східної експозиції 

складені не вапнистим пісковиковим флішем з вологими субучинами і вологими 

ялицевими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових середньопотужних ґрунтах.Б. 

Висотна місцевість крутосхилого ерозійно-денудаційного прохолодного (січень – 6,6 °С; 

липень +15,2 °С), вологого (800-1000 мм) лісистого низькогір’я з смереково-ялицево-

буковими, ялицевими та смерековими лісами на бурих гірсько-лісових ґрунтах. Стрії: 11. 

Круті і сильноспадисті схили та гребені хребтів складені невапнистим пісковиковим 

флішем з вологими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових 

малопотужних ґрунтах;12. Круті нижні частини схилів річкових долин складені 

невапнистими тонко- і середньоритмічним аргілітово-пісковиковим флішем з вологими 

сураменями та вологими ялицевими сураменями на темно-бурих гірсько-лісових 

середньопотужних ґрунтах; 13. Круті і сильноспадисті схили річкових долин складені 

невапнистим тонкоритмічним аргілітовим  флішем з вологими суяличниками та вологими 

буковими суяличниками на бурих гірсько-лісових потужних ґрунтах; 14. Круті і 

сильноспадисті схили та гребені хребтів складені вапнистим пісковиковим флішем з 

вологими смереково-ялицевими субучинами та вологими яворовими субучинами на 

світло-бурих гірсько-лісових малопотужних ґрунтах; 15. Гребені хребтів і круті 

пригребеневі схили, складені вапнистим середньоритмічним аргілітово-пісковиково-
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мергельним флішем з вологими сураменями та вологими яворовими субучинами на 

світло-бурих гірсько-лісових середньопотужних ґрунтах; 16. Круті схили та гребені 

хребтів, складені вапнистим тонкоритмічним аргілітово-пісковиковим флішем з вологими 

смереково-ялицевими субучинами та вологими яворовими субучинами на світло-бурих 

гірсько-лісових потужних ґрунтах; 17. Круті схили, складені невапнистими 

грубошаруватими пісковиками з яворовим букняком вологого субору на темно-бурих 

гірсько-лісових слабопідзолистих малопотужних ґрунтах. В. Висотна місцевість 

спадистосхилого ерозійно-денудаційного прохолодного (січень – 6,6 °С; липень +15,2 °С), 

вологого (800-1000 мм) лісистого низькогір’я з яворово-, смереково-ялицево-буковими та 

смерековими лісами на бурих гірсько-лісових ґрунтах. Стрії: 18. Гребені хребтів, круті і 

сильноспадисті пригребеневі схили складені вапнистим середньоритмічним аргілітово-

пісковиково-мергельним флішем з вологими сураменями та вологими яворовими 

субучинами на світло-бурих гірсько-лісових середньопотужних ґрунтах; 19.  

Сильноспадисті і круті схили та гребені хребтів складені невапнистим пісковиковим 

флішем з вологими суяличниками та вологими буковими суяличниками на бурих гірсько-

лісових потужних ґрунтах;20. Сильноспадисті і круті схили та гребені хребтів, складені 

невапнистим тонкоритмічним аргілітовим флішем з вологими суяличниками та вологими 

буковими суяличниками на бурих гірсько-лісових середньопотужних ґрунтах; 21. 

Сильноспадисті і круті схили, складені невапнистим тонкоритмічним аргілітово-

пісковиковим флішем з вологими сураменями та вологими ялицевими сураменями на 

темно-бурих гірсько-лісових середньопотужних ґрунтах; 22. Круті і дуже круті схили 

річкових долин складені невапнистими грубошаруватими пісковиками з яворовим 

букняком вологого субору на темно-бурих гірсько-лісових слабопідзолистих 

малопотужних ґрунтах. Г. Висотна місцевість терасованих днищ річкових долин з 

помірним (січень – 4,4 °С; липень +17,9 °С), сирим (800-900 мм) кліматом, з формаціями 

сірої вільхи і буково-ялицево-смерекових лісів на бурих гірсько-лісових ґрунтах. Стрія  

23. Поверхні низьких терас і заплав складені піщано-галечниковим алювієм з сирими 

сіровільшняками та буково-ялицевими раменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

*В назвах місцевостей і стрій подається сучасний рослинний покрив. 
Таблиця 3.5 

Співвідношення площ висотних місцевостей і стрій Сколівських 

Бескид [10]. 
 

А. Крутосхиле 

ерозійно-денудаційне 

лісисте середньогір'я 

Б. Крутосхиле 

ерозійно-денудаційне 

лісисте низькогір'я 

В. Спадистосхиле 

ерозійно-денудаційне 

лісисте низькогір'я 

Г. Терасовані днища 

міжгірських долин 

Індекс 

видів 

стрій 

Площа Індекс 

видів 

стрій 

Площа Індекс 

видів 

стрій 

Площа Індекс 

видів 

стрій 

Площа 

км² % км² % км² % км² % 

1 135,6 11,8 11 74,1 6,4 18 32,5 2,8 23 84,5 7,4 

2 139,7 12,2 12 105,2 9,2 19 14,4 1,3 -   -  - 

3 61,2 5,3 13 126,1 11,0 20 23,7 2,1 -  -   - 

4 6,3 0,5 14 12,6 1,1 21 27,9 2,4 -  -   - 

5 18,8 1,6 15 26,9 2,3 22 10,2 0,9 -  -   - 

6 162,5 14,1 16 16,8 1,5 -   - -  -   - -  

7 19,5 1,7 17 5,7 0,5 -  -  -  -   - -  
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Продовження табл. 3.5 

8 15,4 1,3 -  -  -  -   - -  -  -  -  

9 11,1 1,0 -  -  -  -  -  -  -   -  - 

10 18,5 1,6  - -  -  -   - -   -  -  - 

Всього 588,6 51,2 Всього 367,4 32,0 Всього 108,7 9,5 Всього 84,5 7,4 

 

Аналіз розподілу площ висотних місцевостей і стрій в межах 

Сколіських Бескид свідчить, що домінує за площею місцевість крутосхилого 

середньогіря (А), яка займає 51,2 %, далі йде місцевість крутосхилого 

низькогіря (Б) – 32,0 %, потім місцевість спадистосхилого низькогіря (В) – 

9,5 % і найменші площі займає місцевість терасованих днищ річкових долин 

(Г) – 7,4 %. В крутосхилому середньогір’ї найбільші площі (9–14 % кожна) 

займають стрії: система куполоподібних вершин і невеликих хребтів 

розділених глибокими долинами потоків складені невапнистим тонко- і 

середньоритмічним аргілітово-пісковиковим флішем (6) – 14,1 %; гребені 

хребтів поздовжнього простягання, круті пригребеневі схилита крутосхилі 

відроги хребтів складених вапнистим середньоритмічним аргілітово-

пісковиково-мергельним флішем (2) – 12,2 %; гребені хребтів поздовжнього 

простягання і круті пригребеневі схилискладені вапнистим пісковиковим 

флішем (1) – 11,8 % [10]. 

В місцевості крутосхилого низькогір’я (Б) домінують стрії крутих і 

сильноспадистих схилів річкових долин складених невапнистим 

тонкоритмічним аргілітовим флішем (13) – 11 % та крутих нижніх частин 

схилів річкових долин складених невапнистими тонко- і середньоритмічним 

аргілітово-пісковиковим флішем (12) – 9,2 %, а в місцевості спадистосхилого 

низькогір’я (В) стрії гребенів хребтів, крутих і сильноспадистих 

пригребеневих схилів складених вапнистим середньоритмічним аргілітово-

пісковиково-мергельним флішем (18) – 2,8 % та сильноспадистих і крутих 

схилів, складених невапнистим тонкоритмічним аргілітово-пісковиковим 

флішем (21) – 2,4 % [10]. Місцевість терасованих днищ міжгірських долин 
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(Г) представлена одним видом стрій поверхні низьких терас і заплав складені 

піщано-галечниковим алювієм (23). 

Цікавим з точки зору господарської діяльності людини є аналіз 

поширення стрій, складених різними породами – пісковиками, вапняками і 

мергелями, пісковиковим, пісковиково-аргілітовим, аргілітово-пісковиковим 

та аргілітовим флішем [10]. Особливості літології стрій свідчать про різну 

ступінь податливості їхніх порід до ерозії і денудації, що є важливим 

показником загальної стійкості стрій до антропогенних навантажень. 

Найбільш стійкими є стрії складені пісковиками, вапняками і мергелями, 

пісковиковим, пісковиково-аргілітовим флішем (1, 4, 5, 10, 11, 14, 17, 19, 22), 

які в межах Сколівських Бескид займають 38,2 % їх площі, середньої 

стійкості – стрії складені аргілітово-пісковиковим флішем (3, 6, 12, 15, 16, 18, 

21) становлять 40,2 % території, і найменш стійкі стрії складені аргілітовим 

флішем (8, 13, 20, ) – 21,6 %. 

Найвищі гіпсометричні рівні (абсолютні висоти від  800 до 1362 м) і 

найбільшу площу (51,2 %) в межах Сколівських Бескид займає висотна 

місцевість крутосхилого ерозійно-денудаційного помірно-холодного і 

холодного (січень – 8,5 °С; липень +13 °С), вологого (900-1200 мм) лісистого 

середньогір’я з яворово-буковими, ялицево-смерековими і смерековими лісами 

на бурих гірсько-лісових ґрунтах (А), яка представлена переважно 

середньогірними хребтами з численими відрогами, переважно на південно-

західних макросхилах, які розділені водозборами, а також окремими 

розгалуженими масивами та системами куполоподібних вершин розділених 

глибокими долинами потоків [10]. Дана місцевість утворює фон у 

ландшафтній структурі території і простягається кількома паралельними 

широкими смугами з північного заходу на південний схід через усю 

територію району. Ця місцевість розділена вузькими смугами і місцевістю 

терасованих днищ річкових долин. Середня ширина смуг місцевості 
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крутосхилого середньогіря становить біля 4 км, мінімальна – біля 1 км, 

максимальна – близько 7 км.  

Морфологічну структуру даної місцевості формують 10 видів стрій, 

складених вапнистими відкладами нижньо-, середньо- і верхньострийської 

підсвіт та головнинської світи крейди, ямненської, нижньоверховинської світ 

та нерозчленованих відкладів палеогену, а в південно-західній частині 

регіону породами верхньо-, середньо, і нижньоверховинської підсвіт 

палеогену, які формують системи літологічно однорідних урочищ пов’язаних 

з гребенями хребтів, пригребеневими схилами, крутосхилими відрогами 

хребтів та крутими схилами хребтів [10]..  

В межах абсолютних висот 500-1000 м розміщена висотна місцевість 

крутосхилого ерозійно-денудаційного прохолодного (січень – 6,6 °С; липень 

+15,2 °С), вологого (800-1000 мм) лісистого низькогір’я з смереково-ялицево-

буковими, ялицевими та смерековими лісами на бурих гірсько-лісових ґрунтах 

(Б), яка займає 32,2 % території досліджуваного району [10]. В розміщені 

даної місцевості простежуються дві закономірності. Перш за все, вона 

пов’язана із синклінальними низькогірними зниженнями між средньогірними 

хребтами і масивами та простягається паралельно до місцевості крутосхилого 

лісистого средньогір’я відносно вужчими смугами (в середньому біля 1,5 км, 

мінімальна ширина – біля 0,25 км, максимальна у південно-східній частині 

району – біля 5 км) з північного заходу на південний схід. По-друге, 

місцевість крутосхилого низькогіря поширена кількома великими 

суцільними масивами в північно-західній (межиріччя Стрия і Ясениці) і 

північно-східній частинах (межиріччя Стрия і Рибника, Рибника і 

Крушельниці, Крушельниці і Опору, Лужанки і Мізунки) Сколівських 

Бескид. Це переважно хребти поперечного простягання.  

Місцевість крутосхилого низькогір’я складається з семи стрій, які 

простягаються паралельно з північного заходу на південний схід. Вони 
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представлені: крутими і сильноспадистими схилами та гребенями хребтів, що 

складені невапнистим пісковиковим флішем (11); крутими нижніми 

частинами схилів річкових долин поздовжнього простягання, що складені 

невапнистим тонко- і середньоритмічним аргілітово-пісковиковим флішем 

(12); крутими і сильноспадистими схилами річкових долин поздовжнього 

простягання складені невапнистим тонкоритмічним аргілітовим флішем (13); 

крутими і сильноспадистими схилами та гребенями хребтів складені 

вапнистим пісковиковим флішем (14); гребенями хребтів і крутими 

пригребеневими схилами, складеними вапнистим середньоритмічним 

аргілітово-пісковиково-мергельним флішем (15); крутими схилами та 

гребенями хребтів, складені вапнистим тонкоритмічним аргілітово-

пісковиковим флішем (16); крутими схилами, складеними невапнистими 

грубошаруватими пісковиками (17) [10]. В різних ландшафтах має місце 

різне поєднання стрій складених пісковиками, вапнистим і невапнистим 

пісковиковим, аргілітово-пісковиковим і аргілітовим флішем різної 

ритмічності. 

Висотна місцевість спадистосхилого ерозійно-денудаційного 

прохолодного (січень – 6,6 °С; липень +15,2 °С), вологого (800-1000 мм) 

лісистого низькогір’я з яворово -, смереково-ялицево-буковими та 

смерековими лісами на бурих гірсько-лісових ґрунтах (В) займає абсолютні 

висоти від 400 до 1000 м і поширена у північно-східній частині Сколівських 

Бескид у межиріччі Опору та Лужанки і приурочена до Сколівської скиби 

[10]. Складається вона з п’яти стрій, які складені різним флішем – вапнистим 

середньоритмічним аргілітово-пісковиково-мергельним, невапнистим 

пісковиковим, невапнистим тонкоритмічним аргілітовим, невапнистим 

тонкоритмічним аргілітово-пісковиковим, а також невапнистими 

грубошаруватими пісковиками [10].  
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Найменшою за площею (7,4 %) в Сколівських Бескидах є висотна 

місцевість терасованих днищ річкових долин з помірним (січень – 4,4 °С; 

липень +17,9 °С), сирим (800-900 мм) кліматом, з формаціями сірої вільхи і 

буково-ялицево-смерекових лісів на бурих гірсько-лісових ґрунтах (Г), яка 

займає найнижче гіпсометричне положення (400 – 500 м) [10]. Вона 

розміщена вузькими смугами вздовж рік (шириною від кількох десятків до 

1500 м в районі м. Сколе), які впоперек перетинають повністю (ріки Опір і 

Рибник), або частково (ріки Крушельниця, Сукіль і Лажанка) досліджуваний 

район. Поширена вона також вздовж рік Стрий і Мізука, тобто вздовж 

північно-західної, частково північно-східної і південно-східної меж 

Сколівських Бескид. Крім того місцевість терасованих днищ  річкових долин 

наявна вздовж рік, що мають поздовжнє простягання (річки Риків, Бутивля, 

Цигла, Стирський та ін.) [10]. Дана місцевість представлена стрією поверхонь 

середніх і низьких терас та заплав складених піщано-галечниковим алювієм 

(23). 

Детальніші ландшафтознавчі дослідження проводились нами на двох 

профілях – Корчин-Козьова і Буковець-Нижня Рожанка (вивчалися 

місцевості та стрії) (рис. 3.7, 3.8), а також на ключових ділянках «Рибник 

Майданський» та «Парашка» (вивчаися стрії і прості урочища) (рис. 3.9, 

3.10). Басейн Рибника Майданського був обраним ключовою ділянкою через 

низку причин: 1) він є репрезентативним для Сколівських Бескид, оскільки в 

його межах зустрічаються майже всі характерні для даного ландшафтного 

району природні територіальні комплекси; 2) наявні всі види антропогенних 

навантажень, що мають місце у Сколівських Бескидах; 3) значна площа 

басейну з 1999 року знаходиться у заповідній зоні НПП «Сколівські 

Бескиди». Ключову ділянку «Парашка» обрано як найбільш привабливу у 

рекреаційному плані територію НПП «Сколівські Бескиди», з метою 
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створення ландшафтно-пізнавальної стежки для природничого виховання 

населення. 

Ландшафтна структура басейну представлена трьома видами 

місцевостей, 14 – видами стрій та 122 видами простих урочищ (рис. 3.8, 

Додаток Е). Комплексна фізико-географічна характеристика басейну подана 

в Додатку Д. Різноманіття ПТК ключової ділянки «Парашка» формують два 

види місцевостей, 6 – видів стрій та 47 видів простих урочищ (рис. 3.9, 

Додаток Є). 

Укладені нами ландшафтні карти і легенди до них дають всесторонню 

характеристику природного екологічного потенціалу Сколівських Бескид, 

відповідно і природних чинників формування сучасної екологічної ситуації. 

Так найбільш сприятливий природний екологічний потенціал властивий 

висотній місцевості терасованих днищ міжгірських долин, а найнищий – 

висотній місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого 

середньогір’я.
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Рис. 3.7 Схематичний ландшафтний профідь вздовж лінії с.Корчин – с. Козьова 

(назви висотних місцевостей та стрій див. рис. 3.6) 



99 

 

 

 

Умовні позначення до рис. 3.7 і 3.8 

Літологія гірських порід*. Четвертинна система: Q₄- відклади заплави та першої 

тераси (галечники, піски, супіски, суглинки). Палеогенова система: P₃vr₁ – 

нижньоверховинська підсвіта (грубошаруваті різнозернисті пісковики, сірі аргіліти та 

алевроліти); Pg₃gl – головецька світа (аргіліти чорні, темно-коричневі і темно-сірі з 

прошарками пісковиків і алевролітів); Pg₂bs – бистрицька світа (аргіліти, пісковики, 

конгломерати); P₂ - нерозчленовані відклади (зеленувато-сірий фліш); P₁-₂ - 

нерозчленовані відклади (різнокольорові аргіліти, пісковики, алевроліти); Pg₁jm – 

ямненська світа (грубошаруваті пісковики). Крейдова система: K₂st₃ - нижньострийська 

підсвита (аргіліти, пісковики, алевроліти, мергелі); K₂st₂ - середньострийська підсвіта 

(пісковики, аргіліти, алевроліти); K₂st₁ - верхньострийська підсвіта (аргіліти, пісковики, 

алевроліти). Ґрунти: Б¹ – бурі гірсько-лісові малопотужні; Б² – темно-бурі гірсько-лісові 

середньопотужні; Б³ – бурі гірсько-лісові потужні; Бᴹ – світло-бурі гірсько-лісові 

середньопотужні; Бᵑ – буроземні підзолисті; ДП – дерново-слабопідзолисті. 

Рослинність: а – ялина європейська; б – ялиця біла; в – бук звичайний; г – клен-

явір; д – вільха зелена. Межі: 1 – геологічних світ, 2 – місцевостей, 3 – стрій. 
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Рис. 3.8 Схематичний ландшафтний профідь вздовж лінії с.Буковець – с. Нижня Рожанка 

(назви висотних місцевостей та стрій див. рис. 3.6)
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Рис. 3.9 Ландшафтна карта басейну р. Рибник Майданський 

(легенду див. додаток Е) 
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Рис. 3.10 Ландшафтна структура ключової ділянки «Парашка» 

(легенду див. додаток І) 
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Беручи до уваги традиційно-ландшафтознавче трактування 

ландшафтного різноманіття, опираючись на визначення згідно  

В. Т. Гриневецького ми провели його кількісний аналіз для території 

Сколівських Бескид. На основі ландшафтної карти Сколівських Бескид, нами 

був здійснений аналіз їх ландшафтного пізнання і складено паспорт його 

метризації за методикою А. О. Домаранського (табл. 3.6) [58]. 

Таблиця 3.6 

Паспорт параметричної метризації ландшафтного різноманіття 

Сколівських Бескид 

Птакс Птоп

% %

сер

А 51,2 22 2,1

Б 32 22 2,3

В 9,5 2 4,7

Г 7,4 5 1,5

І 11,9 16 0,63

ІІ 12,2 19 0,61

ІІІ 5,4 10 0,61

IV 0,6 1 0,15

V 1,6 11 0,72

VI 14,2 14 1,27

VII 1,7 1 0,3

VIII 1,3 1 0,4

IX 1,0 1 0,36

X 1,6 1 0,35

XI 6,5 13 0,45

XII 9,2 21 0,34

XIII 11,0 29 0,29

XIV 1,1 9 0,74

XV 2,4 10 1,04

XVI 1,5 5 1,01

XVII 0,5 2 0,33

XVIII 2,8 2 0,6

XIX 1,3 2 0,54

XX 2,1 3 0,63

XXI 2,4 2 0,5

XXII 0,9 22 2,3

XXIII 7,4 5 1,96

Р топ. Д топ. Етоп Етоп.мах

Р топ. 

інд.

Висотні місцевості

4 289,24 1,71 2 51 5,39

Індекс 

ПТК:

Показники ландшафтного різноманіття

Таксономічні показники Топологічні показники

Р так. Д так. Е так.

Е так. 

мах.

Дф.так  = нерівномірно полідомінантний Дф. топ   = нерівномірно полідомінантний

23

17,1 23,41

Дф. такс  = нерівномірно полідомінантний Дф. топ= нерівномірно полідомінантний

Стрії

0,43 95,45 98,951327,3 13,36 22,32 180
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Для Сколівських Бескид таксономічне різноманіття Ртакс  становить 4 

на рiвнi мiсцевостей, оскiльки тут наявно 4 види висотних мiсцевостей: 

крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я, крутосхилого 

ерозійно-денудаційного лісистого низькогір’я, спадистосхилого ерозійно-

денудаційне низькогір’я та  терасованих днищ річкових долин. На рівні 

ландшафтних стрій Ртакс=23, наявно 23 види стрій [9]. 

Згідно показників таксономічної презентивності висотна місцевість 

крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я займає – 51,2 

% території Сколівських Бескид, висотна місцевість крутосхилого ерозійно-

денудаційного лісистого низькогір’я – 32,0 %, висотна місцевість 

спадистосхилого ерозійно-денудаційного лісистого низькогір’я – 9,5 % а 

висотна місцевість терасованих днищ річкових долин тільки 7,4%. 

Згідно показників таксономічної презентивності на рівні стрій 

засвідчує, що найбільшу площу займають стрії крутих і дуже крутих схилів 

та гребенів хребтів і відрогів, складених вапнистим пісковиково-глинистим 

середньоритмічним флішем з вологими сураменями та вологими яворовими 

субучинами на світло-бурих гірсько-лісових середньоскелетних ґрунтах (ІІ) – 

12,2 % та крутих схилів і куполоподібних вершини відрогів хребтів та 

гребені хребтів, складених невапнистим пісковиково-глинистим 

тонкоритмічним флішем з вологимисураменями та вологими ялицевими 

сураменями на темно-бурих гірсько-лісових середньопотужних ґрунтах (VІ) 

– 14,2 %, а найменшу стрія крутих схилів, складених невапнистими 

масивними пісковиками з яворовими букняками вологого субору на темно-

бурих гірсько-лісових слабопідзолистих малопотужних ґрунтах (ІV) – 0,6 %. 

На основі показників таксономічної презентивності було визначено тип 

таксономічної ландшафтної диференціації території (Дф.такс). Характер 

диференціації території на рівні ландшафтних місцевостей нерівномірний 

полідомінантний. Домінують дві місцевості: крутосхилого ерозійно-
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денудаційного лісистого середньогір’я з яворово-буковими, ялицево-

смерековими і смерековими лісами на бурих гірсько-лісових ґрунтах та 

крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого низькогір’я з яворово-, 

смереково-ялицево-букових та смерекових лісів на бурих гірсько-лісових 

ґрунтах, які займають відповідно 44,8 % і 45,4 % площі басейну. Характер 

диференціації території на рівні стрій також нерівномірний полідомінантний, 

оскільки домінюють ІІ, VІ та ХVІІІ види стрій [9]. 

Показники таксономічної дисперсності на рівні місцевостей становить 

289,24, на рівні стрій 1327,3. Показник таксономічної дисперсності на рівні 

ландшафтних стрій 1327, є значно вищий ніж для висотних місцевостей, 

оскільки площі стрій є дуже різними і коливаються від 13,2 до 134,1 км². 

Значення таксономічної ентропії (Етакс) для території Сколівських 

Бескид на рівні висотних місцевостей становить 1,71, на рівні стрій 17,36. 

Аналізуючи отримані результати, можна зробити висновок, що ступінь 

ентропії буде збільшуватися зі збільшенням числа таксономічних одиниць 

розчленування. Показник максимально можливої ентропії на рівні висотних 

місцевостей дорівнює 2, а показник таксономічної ентропії 1,71. На рівні 

ландшафтних стрій 22,3, а таксономічної ентропії – 17,36. Значення 

таксономічної ентропії для території Сколівських Бескид є досить великими. 

Для Сколівських Бескид топологічне різноманіття на рiвнi мiсцевостей 

становить 51 ареал, на рівні ландшафтних стрій – 180 ареалів. Тобто 4 

місцевості представлені 51 ареалами, 23 види стрій – 180 ареалами. 

Індивідуальне топологічне різноманіття на рівні ландшафтних 

місцевостей характеризується наступними показниками: місцевість 

крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я представлена 

22 ареали, місцевість крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого 

низькогір’я – 22 ареалами, місцевість спадистосхилого ерозійно-

денудаційного лісистого низькогір’я – 2 видами, та місцевість терасованих 
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днищ річкових долин – 5 ареалами. На рівні ландшафтних стрій воно є 

складнішим: стрія I – 16 ареали, стрія II – 19 ареалів, стрія III – 10 ареали, 

стрія IV – 1 ареалом, стрія V – 11 ареалами, стрія VI – 14 ареалами, стрія VII 

– 1 ареалами, стрія VIІІ – 1 ареалами, стрія ІХ – 1 ареалами, X – 1 ареалами, 

XI – 13 ареалами, XII – 21 ареалами, XIII – 29 ареалами, XIV – 9 ареалами, 

XV – 10 ареалами, XVI – 5 ареалами, XVII – 2 ареалами, XVIII – 2 ареалами, 

XIX – 2, XX – 3, XXI – 2, XXII – 22, XXIII – 5. 

Серед стрій найбільшою кількістю ареалів представлена стрія крутих і 

сильноспадистих схилів та днищ потоків, складених невапнистим глинистим 

тонкоритмічним флішем з вологимисуяличниками та вологими буковими 

суяличниками на бурих гірсько-лісових потужних ґрунтах (XIII) – 29, а 

найменшою кількістю ареалів – стрія крутих і сильноспадистих схилів, 

складених глинами з вологими суяличниками та вологими буковими 

суяличниками на бурих гірсько-лісових потужних ґрунтах (ХVІ).  

Характер топологічної диференціації на рівні місцевостей і стрій 

нерівномірний полідомінантний, оскільки немає виду який би займав 50 % 

території. Оцінюючи дані показники, потрібно сказати, що меншу 

дисперсність мають більш рівномірно розчленовані території, якими, в 

нашому випадку, є територія ландшафтних стрій для яких Дтоп  становить 

0,43, а Дтоп для висотних місцевостей – 5,39. Відповідно, чим більш відчутна 

різниця в розмірах ландшафтних комплексах, тим дисперсність вища. 

Значення топологічної ентропії Етоп для місцевостей становить 17,1, для стрій 

– 95,45. Для території Сколівських Бескид міра врівноваженості розмірів 

кожного з ареалів ландшафтних комплексів на рівні ландшафтних стрій є 

вищою ніж на рівні висотних місцевостей. 

3.4. Фізико-географічне районування 

Детальна схема ландшафтного районування Сколівських Бескид є 

необхідною для раціонального використання їхніх природних умов і ресурсів 
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(лісових, кліматичних, водних, рекреаційних та ін.) та аналізу екологічної 

ситуації. Вона є основою подальших прикладних районувань території – 

рекреаційного, ландшафтно-екологічного та ін. 

З метою проведення детального ландшафтного районування 

Сколівських Бескид нами було: окреслено його теоретичні засади; 

проаналізовано існуючі схеми ландшафтного районування Українських 

Карпат та з’ясоване місце в них Сколівських Бекскид; опираючись на 

результати власних польових ландшафтних досліджень в масштабі 1 : 50 000 

топографічні, геологічні, геоморфологічні та інші карти такого ж масштабу, 

космознімки та використовуючи ГІС-технології з’ясовано особливості 

внутрішної диференціації району на ландшафти; здійснено загальний аналіз 

морфологічної структури ландшафтів на рівні висотних місцевостей.  

Ландшафтне або фізико-географічне районування, як відомо, це 

виявлення, вивчення і картування об’єктивно існуючих індивідуальних 

природних територіальних комплексів регіонального рівня, які утворилися в 

процесі розвитку географічної оболонки [110]. Воно ґрунтується на системі 

принципів, таких як, комплексності, об’єктивності, територіальної цілісності, 

однорідності, генетичної  єдності та ін. і здійснюється на основі поєднання 

двох підходів: шляхом поділу регіональних природних територіальних 

комплексів вищих рангів на нижчі; шляхом об’єднання геокомплексів нижчих 

рангів у вищі [28, 91].  

Найнижчою одиницею ландшафтного районування є ландшафт, який 

представляє собою оригінальний природний територіальний комплекс 

індивідуальної морфологічної структури, в основі якого лежить окрема 

морфоструктура [28]. Це генетично однорідна ділянка географічної оболонки 

з єдиним геологічним фундаментом, однотипним рельєфом, гідрологічним 

режимом, поєднанням ґрунтів і біоценозів і характерною для неї 

морфологічною структурою. Гірський ландшафт, згідно Г. П. Міллера ,«являє 
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собою ясно відособлений в геологічному фундаменті і рельєфі гірської 

області цілісний багатоповерховий додатній або від’ємний за формою 

природний територіальний макрокомплекс, який складається з ряду висотних 

місцевостей» [114, с.36].  

Диференціація літогенної основи Сколівських Бескид на тектонічні 

структури (підзони, скиби) [26, 187] і морфоструктури різних порядків [90] 

зумовлює формування в їхніх межах значної кількості ландшафтів.  

Відповідно до наведених вище визначень ландшафту при виявленні і 

проведенні меж ландшафтів Сколівських Бескид нами враховувалися такі 

основні їхні діагностичні ознаки як: єдність геологічного фундаменту, 

пов’язаність з морфоструктурами найнижчого порядку, приуроченість до 

окремих макроформ рельєфу (цілісних гірських масивів, окремих хребтів) та 

характер їхньої внутрішньої морфологічної структури (поєднання висотних 

місцевостей і стрій) [11].  

При проведенні меж ландшафтів і ландшафтного району Сколівських 

Бескид загалом нами бралися до уваги орографічні (головним чином 

обумовлені контактом тектонічних скиб) рубежі та рубежі гідрографічні 

(русла рік поперечного – з південного заходу на північний схід, а також 

поздовжнього – з північного заходу на південний схід простягання, зокрема 

ділянка річки Стрий) рубежі, які, як правило, приурочені до тектонічних 

порушень (головним чином поперечних). 

Опираючись на вище наведені критерії проведення меж ландшафтів, 

межу ландшафтного району Сколівських Бескид (за винятком південно-

західної) приймаємо згідно П. М. Цися (1964). Південно-західна межа, на 

нашу думку, району більш обґрунтована Б.М. Мухою (2003), оскільки 

узгоджується з південно-східною межею скиби Рожанки і має орографічне 

вираження. 
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Укладені нами ландшафтні карти на рівні місцевостей і стрій масштабу  

1 : 50 000 на територію Сколівських Бескид (рис. 3.11), поряд з іншими 

наведеними вище критеріями дали можливість деталізувати існуючу схему 

ландшафтного районування Українських Карпат в межах досліджуваного 

району А. В. Мельника (1999) на якій в межах Сколівських Бескид було 

виділено 12 ландшатфів і виокремити в їх межах 32 ландшафти (рис. 3.11, 

табл 3.7) [11]. При цьому назви ландшафтам давалися згідно назв найвищих 

хребтів чи вершин, що знаходяться в їхніх межах.  

Загальною закономірністю розміщення ландшафтів досліджуваної 

території є приуроченість їхньої літогенної основи до частин скиб 

(Сколівської, Парашки, Мальманстальської, Зелемянки і Рожанки) – 

морфоструктур п’ятого порядку [91]. Скиби паралельно простягаються з 

північного заходу на південний схід і розділені на боки поперечними 

долинами рік, закладених по тектонічних порушеннях. 

Загалом у Сколівських Бескидах в межах Сколівської скиби нами 

виділено 5 ландшафтів, Парашки – 5, Мальманстальської – 3, Зелемянки – 8 і 

Рожанки – 11 (рис.3. 11).  

У попередній схемі фізико-географічного поділу Українських Карпат у 

межах Сколівських Бескид [110] очевидно з огляду на масштаб дослідження 

(1 : 500 000), не були виявлені фізіономічно слабовиражені фізико-

географічні рубежі між скибами Парашки і Мальманстальською та між 

скибами Зелем’янки і Рожанки, а відповідно й між ландшафтами, які до них 

приурочені. Проведене нами польове ландшафтне картування та аналіз 

ландшафтної структури території на рівні висотних місцевостей і стрій, 

топографічної і геологічної карт масштабу 1 : 50 000 послужили підставою 

для виділення низки ландшафтів, пов’язаних з до морфоструктурами п’ятого 

порядку в межах згаданих вище скиб. 
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Рис.3.11. Ландшафти і висотні місцевості Сколівських Бескид 

Ландшафти: 1 – Ясненський, 2 – Високоверхський, 3 – Магурський, 4 – 

Студеногірський, 5 – Шимонецький, 6 – Росохачкінський, 7 – Старошебельський, 8  – 

Плішківський, 9 – Менчілський, 10 – Скубенецький, 11 – Магійський, 12  – Звабунський, 

13 – Кичирський, 14 – Похарський, 15 – Переківський, 16 – Кжеменецький, 17 – 

Креміннянський, 18 – Красноширський, 19 – Буковецький, 20 – Буківський, 21 – 

Липовальський, 22 – Видногівський, 23 – Спароський, 24 – Великоверхський, 25 – 

Парашківський, 26 – Зелем'янський, 27 –  Чорно-сихленський, 28 – Кобилецький, 29 – 

Добжанський, 30 – Сукільський, 31 – Широкий, 32 – Церковишський. Висотні місцевості: 

А - крутосхиле ерозійно-денудаційне помірно-холодне і холодне (січень – 8,5 °С; липень 

+13 °С), вологе (900-1200 мм) лісисте середньогір’я з яворово-буковими, ялицево-

смерековимиісмерековимилісами на бурих гірсько-лісових ґрунтах; Б - крутосхиле 

ерозійно-денудаційне прохолодне (січень – 6,6 °С; липень +15,2 °С), вологе (800-1000 мм) 

лісисте низькогір’я з смереково-ялицево-буковими, ялицевими та смерековими лісами на 

бурих гірсько-лісових ґрунтах; В - спадистосхиле ерозійно-денудаційне прохолодне 

(січень – 6,6 °С; липень +15,2 °С), вологе (800-1000 мм) лісисте низькогір’я з яворово-, 

смереково-ялицево-буковими та смерековими лісами на бурих гірсько-лісових ґрунтах; Г - 

терасовані днища річкових долин з помірним (січень – 4,4 °С; липень +17,9 °С), сирим 

(800-900 мм) кліматом, з формаціями сірої вільхи і буково-ялицево-смерекових лісів на 

бурих гірсько-лісових ґрунтах [11]. 
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Таблиця 3.7 

Розподіл площ ландшафтів і висотних місцевостей  

Сколівських Бескид [11] 

Індек

с 

ланд

шаф

ту 

Назва ландшафту 

Площа 
Місцевості* 

А Б  В  Г  

км² % 
Площа Площа Площа Площа 

км² % км² % км² % км² % 

1 Ясненський 12,8 1,1  - -  11,9 93 -  -  0,9 7 

2 Високоверхський 57,1 4,9 55,5 98,1 1,6 1,9  -  - - - 

3 Магурський 13,9 1,2 12,2 87,8 -  -  -  -  1,7 12,3 

4 Студеногірський 6,4 0,6  - -  5,5 85,9 -  -  0,9 14,1 

5 Шимонецький 12,8 1,2 9,1 75,7 3,1 24,2 -  -  0,6 0,5 

6 Росохачкінський 11,8 1,1 7,6 64,4 3,7 31,4 -  -  0,5 4,2 

7 Старошебельський 8,9 0,8 4,5 75,3 1,4 15,7 -   - 0,8 9 

8 Плішківський 7,2 0,7 4,5 62,5 2,4 33,3  -  - 0,3 4,2 

9 Менчілський 9,7 0,9 8,8 90,7 -   -  -  - 0,9 9,3 

10 Скубенецький  15,4 1,4 13,3 86,6  - -  -   - 2,1 13,7 

11 Магійський 52,2 4,9 39,3 75,3 10,9 20,9 -   - 2 3,8 

12 Звабунський 19,6 1,8  -  - 14,9 76 -   - 4,7 24 

13 Кичирський 23,8 2,2 11,9 48,7 11,3 48,3  - -  0,6 2,5 

14 Похарський 28,9 2,7 21 72,7 6,9 23,9 -   - 2 6,9 

15 Переківський 36,8 3,5 23,3 63,3 12,5 34  - -  1 2,7 

16 Кжеменецький 39,4 3,7 25,2 64 11,8 29,9 -   - 2,4 6,1 

17 Кремінянський 60,7 5,7 28,2 46,5 27,2 44,8 -  -  5,3 8,7 

18 Красноширський 90,1 8,5 34,3 38,1 50,2 55,7  -  - 5,6 6,2 

19 Буковецький  19,1 1,8 7,2 37,7 10,2 53,4 -   - 1,7 8,9 

20 Буківський 47,9 4,5 19,2 40,1 19 39,6  - -  9,7 20,3 

21 Липовальський 12,1 1,1  -  - 10 82,7 -   - 2,1 17,4 

22 Серединський 24,6 2,3 14,6 59,4 8,3 33,7 -   - 1,7 6,9 

23 Спароський 23,1 2,2 -   - 16,8 72,7  -  - 6,3 27,3 

24 Великоверхський 51,8 4,9 39,1 75,3 9,1 17,6  - -  3,7 7,1 

25 Парашківський 66,6 6,3 52,8 79,2 8,5 12,8 -  -  5,3 8 

26 Зелем'янський 76,6 7,2 62,3 82,1 9,3 12,7 -  -  3,9 5,3 

27 Чорносихленський 65,3 6,1 56,4 86,4 7,2 11 -   - 1,7 2,6 

28 Кобилецький 41,1 3,4  - -  27,8 78,2 - - 7,8 21,9 

29 Добжанський 37 3,5 -  -  31,1 84,2 - - 5,9 16 

30  Ключківський 82,2 7,7 -   - -   - 77,9 94,8 4,3 5,2 

31 Широкий  43,8 4,1  - -  -  -  39,1 89,3 4,7 10,7 

32 Церковищський 48,9 4,6 18,3 37,4 29,2 59,7 - - 1,2 2,5 

Разом 
1154,

1 
100 

568,6 
51,1 217 19,1 117 20,1 86,1 9,7 

*назви місцевостей див рис. 3.6 
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Слід звернути також увагу на те, що скиба Рожанки в межах 

досліджуваної території за характером рельєфу і геологічною будовою не 

однорідна і суттєво відрізняється від від інших скиб Cкибового покриву 

[182]. Зокрема, її північно-східна частина складена переважно відкладами 

крейди (стрийська світа) та нерозчленованими відкладами палеогену і 

гилецькою світою палеогену, а  південно-західна – відкладами нижньо, 

середньо- і верхньоверховинської підсвіт палеогену. Тому не випадково ця 

південно-західна частина скиби Рожанки згідно тектонічного районування 

Українських Карпат уже відноситься не до Скибової зони, а зони Кросно 

[187]. В рельєфі згадані дві частини скиби Рожанки представлені двома 

паралельними ланцюгами середньогірних хребтів, розділених вузькою 

смугою низькогір’я. Це є підставою для виділення морфоструктур пятого 

порядку і приурочених до них ландшафтів. Ці ландшафти різняться не лише 

морфоструктурною вираженістю і геологічною будовою, але й 

морфологічною структурою – характером поширення висотних місцевостей. 

Аналіз морфологічної структури ландшафтів на рівні висотних 

місцевостей, підтверджує своєрідність кожного з виділених ландшафтів (див. 

рис. 3.11, табл. 3.5). Крім того, розподіл висотних місцевостей по ландшафтах 

свідчить, що в межах ландшафтного району Сколівських Бескид наявні не 

лише середньогірні, а й низькогірні ландшафти. Останні приурочені до 

Сколівської скиби і поширені в північно-східній частині району, яка межує по 

р. Стрий з ландшафтним районом Бескидського крайового низькогір’я, та в 

північно-західній, яка по тій же річці Стрий межує з низькогірним 

ландшафтним районом Верхньодністерських Бескид. 

 

Висновок до розділу 3 

Сучасна екологічна ситуація в Сколівських Бескидах є результатом 

сучасної дії двох груп чинників – природних, пов’язаних з властивостями 
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ПТК і антропогенних, пов’язаних з життєдіяльністю людини. Властивості 

природних компонентів (геологічна будова, рельєф, клімат, поверхневі води, 

рослинний і тваринний світ та ґрунти) які формують і забезпечують сучасне 

функціонування ПТК виступають водночас і екологічними чинниками 

життєдіяльності населення.  

Просторова диференціація всього комплексу природно-екологічних 

умов життєдіяльності людини, в Сколівських Бескидах, відображається в 

ландшафтній структурі, яку формують чотири види висотних місцевостей: 

крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я, крутосхилого 

ерозійно-денудаційного лісистого низькогір’я, спадистосхилого ерозійно-

денудаційного низькогір’я та терасованих днищ міжгірських долин та 23 

видів стрій та біля 130 видів простих учорищ. За площею домінує місцевість 

крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я, що займає 

51,2 % досліджуваної території, а серед стрій – стрія представлена системою 

куполоподібних вершин і невеликих хребтів, розділених глибокими 

долинами потоків складених невапнистим тонко- і середньоритмічним 

аргілітово-пісковиковим флішем (14,1 %). Аналіз ступеня податливості стрій 

до ерозійних процесів, які часто активізуються господарською діяльностю 

людини показав, що найбільшу площу в Сколівських Бескидах займають 

стрії з середньою стійкістю (40,2 %). Висока стійкість характерна для стрій 

складених пісковиками, вапняками і мергелями, пісковиковим та 

пісковиково-аргілітовим флішем, які займають площу 38,2 %, а найменш 

стійкі складені аргілітовим флішем – 21,6 %. 

Ландшафтне різноманіття Сколівських Бескид має добре виражену 

лінійно-паралельну структуру і його репрезентуюють індивідуальні стрії, які 

об’єднані в 23 види стрій та індивідуальні висотні місцевості, які об’єднані 4 

види. 
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Аналіз укладеної нами ландшафтної карти Сколівських Бескид в 

масштабі 1:50 000, галузевих карт і космознімків дозволив здійснити 

детальне їх ландшафтне районування, згідно якого виділено 32 ландшафти, 

кожний з яких характеризується специфічним природним екологічним 

потенціалом.  
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РОЗДІЛ 4 

АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТНО-

ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У СКОЛІВСЬКИХ БЕСКИДАХ 

 

 

4.1. Демографічне навантаження на ландшафти 

 

Аналіз та оцінка демографічного навантаження є важливою складовою 

еколого-ландшафтознавчого аналізу гірських територій. Ступінь заселеності 

території вказує на сприятливість природних умов для життєдіяльності 

людей з одного боку, і є важливим показником антропогенного навантаження 

на ландшафти загалом. 

В Сколівських Бескидах нараховується 36 населені пункти, з яких 35 

сіл та одне місто. За нашими підрахунками тут проживає 22876 особи, з яких 

16564 – сільські жителі, 6312 – міські, середня густота населення становить 

19,9 осіб/км². 

Демографічне навантаження по ландшафтах Сколівських Бескид 

розподіляється дуже нерівномірно (рис. 4.1, табл. 4.1). Найбільш заселеними 

є Добжанський ландшафт, тут нараховується 4 населених пунктів, з яких 3 

села та одне місто – Сколе, середня густота населення в ландшафті 204,4  

осіб/км², тоПробто демографічне навантаження тут є дуже сильним [110]. 

Студеногірський ландшафт зазнає значно меншого, помірного 

демографічного навантаження, густота населення тут становить 55, 4 осіб/км² 

[8]. 

Більшість ландшафтів, а саме 23 із 32 ландшафтів мають слабке 

навантаження, це Плішківський, Звабунський, Широкий, Магурський, 

Спароський, Кобилецький, Красноширський, Ключківський, Ясненський, 

Скубенецький, Буківський, Креміннянський, Липовальський, Шимонецький,  
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Рис. 4.1. Демографічне навантаження на ландшафти Сколівських 

Бескид 

 

Таблиця 4.1 

Основні показники демографічного навантаження на ландшафти 

Сколівських Бескид (розраховано на основі даних обласного управління 

статистики) [200] 

Індекс 

ландша

фту 

Назва  

ландшафту 

Площа 

ландшафту

, км² 

Чисельність 

населення, 

осіб 

Густота 

населення, 

осіб/км² 

Види 

демогра

фічного 

наванта

ження 

Підвиди 

Демогра

фічного 

наванта

ження 

1 Добжанський 36,96 7557 204,4 
Дуже 

сильне 

І 

2 Студеногірський 7,9 438 55,4 Помірне І 

3 Плішківський 8,96 400 44,9 Слабке V 

4 Звабунський 18,08 800 44,2 Слабке V 
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Продовження табл. 4.1 

5 Кобилецький 41,1 1643 40,6 Слабке V 

7 Широкий 34,31 1368 39,8 Слабке IV 

6 Спароський 23,1 707 38,9 Слабке IV 

8 Магурський 11,64 350 30,2 Слабке IV 

10 Красноширський 90,35 2028 22,4 Слабке III 

11 Ключківський 82,62 1843 22,3 Слабке III 

12 Ясненський 12,57 280 22,2 Слабке III 

13 Буківський 47,97 1581 19,6 Слабке II 

14 Парашківський 68,36 988 14,8 Слабке II 

15 Скубенецький 15,36 223 14,4 Слабке II 

9 Кремінянський 60,88 817 13,4 Слабке II 

16 Липовальський 12,12 116 10,8 Слабке II 

17 Шимонецький 14,2 139 9,7 Слабке I 

18 Магійський 55,11 510 9,2 Слабке I 

19 Менчілський 9,69 357 9,1 Слабке I 

20 Зелем'янський 76,15 356 4,8 Слабке I 

21 Кичирський 23,82 107 4,4 Слабке I 

22 Високоверхський 54,78 200 3,6 Слабке I 

23 Кжеменецький 39,26 21 0,5 Слабке I 

24 Великоверхський 46,05 32 0,4 Слабке I 

25 Церковищський 41,87 15 0,3 Слабке I 

26 Росохачкінський - - - - - 

27 Старошебельський - - - - - 

28 Похарський - - - - - 

29 Переківський - - - - - 

30 Буковецький - - - - - 

31 Серединський - - - - - 

32 Чорносихленський - - - - - 

 

Магійський, Менчівський, Зелем’янський, Кичерський, Високоверхський, 

Кжеменецький, Великоверхський та Церковишський. Однак кожний із них 

відзначається іншою стадією демографічного навантаження. В 7 ландшафтах 

демографічне навантаження відсутнє. 
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Аналіз заселеності ландшафтів Сколівських Бескид свідчить, що даний 

фізико-географічний район в цілому зазнає незначного демографічного 

навантаження. Більшість ландшафтів мають слабке демографічне 

навантаження, і лише в Добжанському та Студеногірському – дуже сильне і 

помірне.  

Просторовий аналіз розміщення населених пунктів свідчить, що 

помірне і дуже сильне демографічне навантаження мають ландшафти, 

розміщені в північно-східній частині району, які межують з ландшафтним 

районом Бескидського крайового низькогір’я. 

Цікавим з еколого-ландшафтознавчої точки зору є з'ясування ступеня 

демографічного навантаження на висотні місцевісті (див. рис. 4.1). В 

Сколівських Бескидах дуже сильного демографічного навантаження зазнає 

висотна місцевість терасованих днищ річкових долин з помірним (січень – 

4,4 °С; липень +17,9 °С), сирим (800-900 мм) кліматом, з формаціями сірої 

вільхи і буково-ялицево-смерекових лісів на бурих гірсько-лісових ґрунтах. В 

цій місцевості знаходиться 97 % населених пунктів регіону і тільки 3 % у 

висотній місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного прохолодного 

(січень – 6,6 °С; липень +15,2 °С), вологого (800-1000 мм) лісистого 

низькогір’я з смереково-ялицево-буковими, ялицевими та смерековими 

лісами на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

Що стосується демографічного навантаження на стрії, то найбільшого 

впливу зазнає стрія поверхонь низьких терас і заплав, складених піщано-

галечниковим алювієм з сирими сіровільшняками та буково-ялицевими 

раменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах . Незначного впливу зазнає стрія 

крутих і сильноспадистих схилів та гребенів хребтів складених невапнистим 

пісковиковим флішем з вологими смереково-ялицевими субучинами на 

бурих гірсько-лісових малопотужних ґрунтах. В решті стрій демографічного 

навантаження відсутнє. 
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4.2. Господарські впливи площинного характеру  

 

Господарська діяльність людини на території дослідження є 

різноманітною. Завдяки багатому природному потенціалу в Сколівських 

Бескидах широкого розвитку набуло лісове господарство. Має місце 

селитьба, сільськогосподарське виробництво, промисловість, транспортне 

будівництво, рекреація. З кожним видом антропогенної діяльності пов’язана 

ті чи інші екологічні проблеми. 

Найважливішими чинниками, що зумовили антропогенні зміни 

ландшафтів на значних за площею територіях є лісівництво, луківництво, в 

меншій мірі селитьба і рільництво. Наслідки їх дії проявляються у структурі 

земельних угідь, яка складалася не одне десятиліття.  

Активне господарське освоєння лісів у Сколівських Бескидах 

розпочалося у ХІV ст. з часу виникненням тут поселень. Перші писемні 

згадки про населені пункти даної території датуються ХІV – XVст. [162]. В 

той час на досліджуваній території виникли такі села, як Крушельниця (1395 

р.), Підгородці, Сколе, Тухля (1397 р.), Корчин (1446 р.), Дещо пізніше у 

XVIст., утворилися: Коростів (1518 р.), Гребенів (1553 р.), Кам'янка (1378 р.). 

У XVIІ ст. було засновано Тисовець (1618 р.), Сопіт (1692 р.) [14]. У XVIІІ – 

ХІХ ст. селитебне освоєння території остаточно сформувалося, останніми 

виникли села Корчин Шляхетський та Крушельниця Шляхетська (1880 р.).  

Так як заселення відбувалося в ландшафтних комплексах терасованих 

днищ, то в першу чергу були агрокультурно перетворені лісові урочища 

річкових терас. Пізніше ліси Сколівських Бескид почали використовувати як 

сировинну базу для отримання деревини. Наприкінці XIX-початку XX 

століття в Сколівських Бескидах, як і в Українських Карпатах загалом 

здійснювалася інтенсивна лісоексплуатація – були прокладені вузькоколійні 

залізниці, проводився сплав лісу [162]. Мережа вузькоколійок, прокладених в 
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урочищах терасованих днищ річок та потоків, покривала практично всю 

територію Сколівських Бескидів. На місці зрубаних корінних ялицево-

букових лісів масово створювалися насадження монокультури смереки. Це 

призвело до докорінної зміни лісів по всій території Сколівських Бескид, що 

призвело до виникнення низки лісопатологічних явищ: зараження насаджень 

кореневою губкою, опеньком лісовим. Заражені насадження почали всихати, 

відмирати, що зумовило поширення шкідників, таких як короїд топограф і 

інші. 

Другий етап тотального вирубування лісів у Сколівських Бескидах 

припадає на 50-60 роки ХХ ст. Після Другої світової війни, у зв’язку з 

важким економічним становищем в окремих роках розміри вирубок вдвічі 

перевищували природний приріст деревини [40]. Продовжувалось створення 

монокультур смереки на місці корінних букових і ялицево-букових лісів. І 

лише після катастрофічних вітровалів у похідних смерекових деревостанах у 

60-х роках було заборонено насаджувати чисті монокультури смереки [40]. 

Масове вирубування лісів призвело до небажаних змін рослинного покриву, 

зниження водозахисних функцій лісів та змін гідрологічного режиму 

гірських річок і поширення шкідливих негативних процесів – вітровалів, 

зсувів, паводків, бокової ерозії. Тобто, лісоексплуатаційний вплив призвів не 

тільки до змін лісових фітоценозів ґрунтового покриву, гідрологічного 

режиму, різноманіття флори та фауни, але й ПТК вцілому, що в кінцевому 

рахунку зумовило значне поширення небезпечних для людини фізико-

географічних процесів. У результаті лісоексплуатації площа первинних лісів 

у Сколівському районі зменшилася, площа мішаних букових лісів 

скоротилася із 129 768 до 14 029 га, з площа мішаних смерекових – із 15260 

до 7660 га, і буково-ялицевих – із 1061 до 584 га лісів, а буково-дубових та 

ялицево-смереково-букових у сучасному лісовому покриві немає [40]. 
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При проведені суцільно-лісосічних рубок на великих площах вздовж 

крутих схилах і під час літнього трелювання гусеничними тракторами в 

урочищах схилів здиралася підстилка і верхній шар ґрунту, посилювались 

ерозійні процеси [77]. Зміни відбулись також у віковому складі лісового 

покриву: у 50-60 роках на Сколівщині переважали перестійні ліси (> 80 

років), а тепер домінують молоді і середньовікові, які зосереджені поблизу 

населених пунктів, тоді як стиглі та перестиглі ліси збереглися тільки в тих 

місцях, які є важкодоступними у плані лісоексплуатації. [41]. 

Господарська діяльність людини в Сколівських Бескидах 

характеризується значною різноманітністю. Тут найбільшого розвитку 

набуло лісове господарство (лісівництво), на значно менших площах  

ведеться сільське господарство (випас худоби і рільництво), локально має 

місце селитебна забудова та будівництво і експлуатація доріг. Відповідно є 

підстави розрізняти кілька видів антропогенних навантажень, які можуть 

бути поділені на підвиди: лісівництво (підвиди пов’язані з поділом лісів на 

різні господарські групи, окремий підвид утворюють зруби); луківництва 

(підвиди – експлуатація гірських вторинних лук, сіножатей та пасовищ), 

рільництво; будівництво і експлуатація ґрунтових доріг; будівництво і 

експлуатація житлових будинків (селитьба), господарських об'єктів, доріг з 

твердим покриття (підвиди – будівництво і експлуатація сільської забудови, 

міської забудови, автодоріг з твердим покриттям і залізниць). Кожний вид і 

підвид антропогенних навантажень зумовлює зміни в ПТК, які проявляються 

у вигляді земельних угідь. 

Сьогодні основними видами антропогенного навантаження 

площинного характеру на ПТК Сколівських Бескид є лісівництво (81,5 %), 

луківництво (15,2 %) та селитьба (3,3 %) (рис. 4.2, табл. 4.2). 

 

 



122 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Розподіл основних земельних угідь у ландшафтах Сколівських 

Бескид (укладено на основі дишефтування космознімків роздільної здатності 

20*20 м, станом на 2017 рік) 

 

Таблиця 4.2 

Господарське використання ландшафтів Сколівських Бескид 

(укладено на основі дишефтування космознімків роздільної здатності 

20*20 м, станом на 2017 рік) 

Назва ландшафту 

Площа

ландш

афту 

га 

Ліси Луки 
Забудовані 

території 

км² % км² % км² % 

Ясненський 12,8 8,1 63,3 4,3 33,6 0,4 3,1 

Високоверхський 57,1 47,7 80 10,7 18,7 0,7 2,3 

Магурський 13,9 9,7 69,7 3,9 28,1 0,3 2,2 

Студеногірський 6,4 4,4 68,7 1,6 25 0,4 6,3 

Шимонецький 12,8 12,6 98,4 0,2 1,6 - - 
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Продовження табл. 4.2 

Росохачкінський 11,8 11,6 98,3 0,2 1,7 - - 

Старошебельський 8,9 7,1 79,7 1,8 20,3 - - 

Плішківський 7,2 6,2 86,1 0,6 8,3 0,4 5,5 

Менчілський 9,7 9,1 93,8 0,4 4,1 0,2 2,1 

Скубенецький 15,4 15,4 100 - - - - 

Магійський 52,2 48,9 93,7 2,3 4,4 1 1,9 

Звабунський 19,6 12,1 61,7 4,7 23,9 2,8 14,4 

Кичеирський 23,8 20,1 84,5 3,4 14,3 0,3 1,2 

Похарський 28,9 27,7 95,8 1 3,4 0,2 0,8 

Переківський 36,8 34,9 94,8 1,9 5,2 - - 

Кжеменецький 39,4 37,8 95,9 1,5 3,8 0,1 0,3 

Кремінянський 60,7 51,8 85,3 8,7 14,3 0,2 0,4 

Красноширський 90,1 68,7 76,2 14,7 16,3 6,7 7,5 

Буковецький 19,1 19 99,5 0,1 0,5 - - 

Буківський 47,9 28,7 59,9 16,9 35,3 2,3 4,8 

Липовальський 12,1 9,9 81,8 1,2 9,9 1 8,3 

Серединський 24,6 23,1 93,9 1,5 6,1 - - 

Спароський 23,1 12,8 55,4 7 30,3 3,3 14,3 

Великоверхський 51,8 40,2 77,6 11,1 21,5 0,5 0,9 

Парашківський 66,6 47,8 71,7 15,8 23,7 3 4,6 

Зелем'янський 76,6 72,1 94,1 2,4 3,1 2,1 2,8 

Чорносихленський 65,3 62 94,9 3,3 6,1 - - 

Кобилецький 35,6 28,7 69,8 9,7 23,6 2,6 6,6 

Добжанський 37 29,2 78,9 3,4 9,1 4,4 11,9 

Ключківський 82,2 65,5 79,7 13,8 16,7 2,9 3,6 

Широкий 43,8 25,3 57,7 16,9 38,5 1,6 3,8 

Церковищський 48,9 38,4 78,5 9,9 20,2 0,6 1,3 

 

Специфіка природних умов і ресурсів ландшафтів зумовили 

відмінності в характері антропогенних площинних навантажень у кожному з 

них. Детальний аналіз поширення антропогенного навантаження площинного 

характеру проводився на основі дешифрованих космознімків високої 

роздільної здатності (5*5 метрів), станом на 2017 рік). 

У всіх ландшафтах Сколівських Бескид частка лісових земель є 

найвищою і становить більше 69 %. Однак тут наявні великі площі зрубів, які 

в окремих ландшафтах займають 10 % їх площі. Другим за поширенням 

антропогенним чинником є луківництво - луки максимально займають у 
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деяких ландшафтах до 24 % їх площі. Території з лучною рослинністю 

використовують для відгонного пасовища тварин та сінокосіння. 

Антропогенні навантаження пов’язані з рільництвом і селитьбою, 

зосереджені на незначних площах і становлять відповідно до 2,6 % та 10 % 

від площі ландшафту. 

Нами було детально проаналізовано навантаження площинного 

характеру в п’яти модельних ландшафтах: Кобилецькому, Добжанському, 

Парашківському, Магійському та Буковецькому. Саме ці ландшафти були 

обрані через те, що для них характерні типові риси геологічної будови, 

рельєфу, гідрокліматичних умов, ґрунтово-рослинного покриву та 

морфологічної структури, а також характерні мінімальні, середні і 

максимальні антропогенні навантаження. 

У процесі дешифрування були виділені такі земельні угіддя: ліси, луки, 

зруби, рілля, забудова і дороги з твердим покриттям, ґрунтові дороги 

(господарські шляхи і прогони). 

Найбільшого антропогенного навантаження площинного характеру 

зазнає Кобилецький та Добжанський ландшафти, оскільки тут окрім типових 

для Сколівських Бескид земельних угідь значну площу займає рілля, 

забудова і дороги з твердим покриттям.  

У Кобилецькому ландшафті домінують угіддя з лісовою рослинністю 

(рис.4.3; Додаток Ж), в основному це вторинні лісові насадження, площа 

яких становить 69,5 %. Території, зайняті луками, становлять 23,9 % (на 

сьогоднішній день їх більша частина не використовуються). Зруби займають 

незначну площу, тільки 0,8 % території, оскільки це лісові землі НПП 

«Сколівські Бескиди», головним завданням якого є охорона та збереження 

лісів. Рілля займає 2,6 %, а під забудовою і дорогами знаходиться 2,9 % 

території - тут розміщені такі села як Довге, Сопіт та Крушельниця. 

Найменший відсоток площі припадає на ґрунтові дороги та прогони 0,07 %. 
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Рис.4.3. Структура земельних угідь Кобилецького ландшафту 

 

У Добжанському ландшафті (рис. 4.4; Додаток Ж) також переважають 

площі покриті лісовою рослинністю, значно менша частка в порівнянні з 

Кобилецьким ландшафтом припадає на луки - 9,3%. Зруби та рілля займають 

незначну частину ландшафту - 1,2 % та 2 % відповідно, в той час як досить 

велика частка припадає на забудову та дороги з твердим покриттям – 10,5 %. 
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Рис. 4.4. Структура земельних угідь Добжанського ландшафту 

 

Парашківський ландшафт характеризується дещо слабшими 

антропогенними навантаженнями площинного характеру, тут домінують 

території, вкриті лісовою та лучною рослинністю (рис. 4.5; Додаток Ж). 

Проте, значно більшою є площа територій із зрубами. Це пов’язано з тим, що 

ліси даного ландшафту належать Сколівському військовому лісгоспу 

державного підприємства «Івано-Франківський військовий 

ліспромкомбінат», в якому проводяться масові вирубки лісу. Забудови та 

дороги з твердим покриттям займають 4,7 %, а найменша частка припадає на 

ріллю та ґрунтові дороги. В даному ландшафті є великий кар’єр з розробки 

пісковику верхньокрейдового віку в лісівничому урочищі «Святослав» біля 

села Коростів. В кар’єрі, який в період 1980—1990 років був найбільшим на 

Сколівщині гірничим підприємством – видобували пісковик, який 
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переробляли на щебінь. На сьогоднішній день кар’єр офіційно не 

експлуатується, лише місцеві жителі в особистих потребах видобувають 

щебінь. 

 

Рис. 4.5. Структура земельних угідь Парашківського ландшафту 

 

Найслабшого освоєння зазнали Магійський та Буковецький 

ландшафти, оскільки тут основні антропогенні впливи пов'язані з вирубкою 

лісу, його транспортуванням і лісовідновленням на місці вирубок. В процесі 

такої діяльності змін зазнав ґрунтово-рослинний покрив. 

В Магійському ландшафті (рис. 4.6; Додаток Ж) переважають 

лісовкриті території, зруби та луки. Значно меншою є площа угідь з ріллею, 

забудовою і дорогами з твердим покриттям.  
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Рис. 4.6 Структура земельних угідь Магійського ландшафту 

 

Найменшого антропогенного навантаження зазнає Буковецький 

ландшафт (рис. 4.7; Додаток Ж), оскільки тут відсутні населені пункти, 

дороги з твердим покриттям та рілля. Майже весь ландшафт покритий 

лісовою рослинністю, досить мала частка припадає на зруби та ґрунтові 

дороги. 

Якщо аналізувати особливості господарської діяльності в модельних 

ландшафтах у розрізі висотних місцевостей, то найбільше освоєною є 

місцевість терасованих днищ міжгірських долин (Кобилецький, 

Добжанський, Парашківський та Магійський ландшафти) (Додаток И). В 

даній місцевості  переважає рільництво, тут зосереджена більшість населених 

пунктів. Лісових масивів практично не залишилося, прокладена густа сітка 

доріг, як з ґрунтовим так і з твердим асфальтовим покриттям (рис. 4.8).  
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Рис. 4.7. Структура земельних угідь Буковецького ландшафту 

 

Рис. 4.8. Зруб в урочищі схилу г. Кичера (місцевість крутосхилого 

ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я, Росохачкінський ландшафт) 
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Найменше освоєна місцевість ерозійно-денудаційного лісистого 

середньогір'я - тут переважає лісівництво, відсутні населені пункти. 

Місцевість пронизана сіткою доріг з ґрунтовим покриттям, які 

використовуються, в основному, для транспортування деревини. В 

Буковецькому ландшафті для всіх місцевостей характерне тільки лісівництво, 

інші види господарської діяльності відсутні. 

Аналіз господарської діяльності по стріях (Додаток К) показав, що в 

усіх модельних ландшафтах найбільш освоєні стрії поверхонь низьких терас і 

заплав складених піщано-галечниковим алювієм з сирими сіровільшняками 

та буково-ялицевими раменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах (місцевість 

терасованих днищ міжгірських долин (рис. 4.9)) та крутих і сильноспадистих 

схилів та гребенів хребтів складених невапнистим пісковиковим флішем з 

вологими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових 

малопотужних ґрунтах (місцевість ерозійно-денудаційного лісистого 

низькогір’я). Найменш освоєні стрії гребені хребтів поздовжнього 

простягання і круті пригребеневі схилискладені вапнистим пісковиковим 

флішем з вологими сураменями та вологими яворовими субучинами на 

світло-бурих гірсько-лісових малопотужних ґрунтах (місцевість ерозійно-

денудаційного лісистого середньогір’я) та круті і сильноспадисті схили та 

гребені хребтів складені невапнистим пісковиковим флішем з вологими 

смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових малопотужних 

ґрунтах (місцевість ерозійно-денудаційного лісистого низькогір’я). 
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Рис. 4.9. Лісогосподарська діяльність у місцевісті терасованих днищ 

міжгірських долин (Липовальський ландшафт) 

 

Земельні угіддя з точки зору антропогенного ландшафтознавства 

розглядаються як антропогенні ландшафти, а з позицій вчення про 

антропогенні модифікації ПТК – це є певний стан антропогенної зміненості, 

модифікованості ландшафтних комплексів. Оскільки в мажах ПТК. 

(особливо вищих рангів) є кілька земельних угідь, тобто кілька видів 

антропогенних модифікацій, тому актуальною є інтегральна оцінка їхньої 

антропогенної кодифікованості. 

Вихідною основою аналізу антропогенної модифікованості ландшафтів 

і висотних місцевостей Сколівських Бескид стали укладені нами ландшафтна 

карта масштабу 1: 50 000 на рівні висотних місцевостей (див. розділ 3,  

рис. 3.6), карта фізико-географічного районування регіону (див. розділ 3,  

рис. 3.8), та карта земельних угідь (див. рис. 4.2), яка відображала три 

основні види антропогенних навантажень – лісівництво, луківництво і 
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селитьба. Тобто до уваги бралися три основні типи земель, а саме – заліснені 

території, території покриті лучною рослинністю та забудова. Остання карта 

була створена у програмному забезпеченні ArcGIS з використанням 

топографічних карт масштабу 1:50 000 та космознімків роздільної здатності 

20*20 м. На основі розрахунків площ земельних угідь була визначена 

антропогенна модифікованість ландшафтів  в умовних балах за методикою  

А. В. Мельником, Г. П. Міллером, 1993 з доповненням (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Антропогенна модифікованість ландшафтів Сколівських Бескид (в 

умовних баллах) 

Ландшафт 

Антропогенна модифікація 

Загальна 

модифікованість Біотична 
Біо-

мікрокліматична 

Біо-літо-

ґрунтово-водно-

мікрокліматична 

1.Ясненський 63,3 67,2 15,5 146 

2.Високоверхський 80 37,4 11,5 128,9 

3.Магурський 69,7 56,2 11 136,9 

4.Студеногірський 68,7 50 31,5 150,2 

5.Шимонецький 98,4 3,2 - 101,6 

6.Росохачкінський 98,3 3,4 - 101,7 

7.Старошебельський 79,7 40,6 - 120,3 

8.Плішківський 86,1 16,6 27,5 130,2 

9.Менчілський 93,8 8,2 10,5 112,5 

10.Скубенецький 100 - - 100 

11.Магійський 93,7 8,8 9,5 112 

12.Звабунський 41,7 47,8 52 141,5 

13.Кичеирський 84,5 28,6 6 119,1 

14.Похарський 95,8 6,8 4 106,6 

15.Переківський 94,8 10,4 - 105,2 

16.Кжеменецький 95,9 7,6 1,5 105,0 

17.Кремінянський 85,3 28,6 2 115,9 

18.Красноширський 76,2 32,6 17,5 126,3 

19.Буковецький 99,5 1,0 - 100,5 

20.Буківський 59,9 70,6 - 130,5 

21.Липовальський 81,8 19,8 41,5 143,1 

22.Серединський 93,9 12,2 - 106,1 

23.Спароський 55,4 60,6 31,5 147,5 
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Продовження табл. 4.3 

24.Великоверхський 77,6 43 4,5 125,1 

25.Парашківський 71,7 47,4 23 142,1 

26.Зелем'янський 94,1 6,2 14 114,3 

27.Чорносихленський 94,9 12,2 - 107,1 

28.Кобилецький 69,8 47,2 33 150,0 

29.Добжанський 78,9 18,2 59,5 156,6 

30.Ключківський 79,7 33,4 18 131,1 

31.Широкий 57,7 67 19 143,7 

32.Церковищський 78,5 40,4 6,5 125,4 

 

В цілому всі ландшафти Сколівських Бескид характеризуються 

слабкою антропогенною модифікованістю – загальний умовний бал їхньої 

перетвореності коливається в межах 100-200. Проте між ландшафтами 

спостерігаються значні відмінністі у стадії їхньої перетвореності:  

14 ландшафтів Сколівських Бескид знаходяться на І стадії модифікації, 9 – на 

ІІ стадії та 9 – на ІІІ стадії. 

Найбільш антропогенно зміненими є Добжанський, Буківський, 

Кобилецький та Ясненський ландшафти, яким властива ІІІ стадія слабкої 

антропогенної модифікованості. Це означає, що з посиленням антропогенних 

навантажень, ці ландшафти перейдуть до категорії помірної 

модифікованості. Найменш зміненими є Скубенецький та Буковецький 

ландшафти, яким властива І стадії слабкої антропогенної модифікованості. 

Більш детальне вивчення антропогенної модифікованості ландшафтів 

(на рівні висотних місцевостей (Додаток Л) та стрій (Додаток М), 

проводилося в тих самих п’яти модельних ландшафтах Добжанському, 

Кобилецькому, Парашківському, Магійському та Буковецькому з 

використанням космознімків високої роздільної здатності 5*5 м станом на 

2017 рік (табл. 4.4).  

За площею, в модельних ландшафтах, домінує біотична модифікація, 

на другому місці біотично-мікрокліматична і незначна частка припадає на 

біо-літо-ґрунтово-водно-мікрокліматичну (табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4 

Розподіл антропогенних модифікацій у модельних ландшафтах Сколівських Бескид 

Вид 

антропогенної 

модифікації 

Земельні угіддя* 

Кобилецький Добжанський Парашківський Магійський Буковецький 

Площа 

угідь,% 

Оцінка 

модиф-

ції 

Площа 

угідь,% 

Оцінка 

модиф-

ції 

Площа 

угідь,% 

Оцінка 

модиф

-ції 

Площа 

угідь,% 

Оцінка 

модиф-

ції 

Площа 

угідь,% 

Оцінка 

модиф-ції 

Біо-

мікрокліматична 

Ліси І групи 18,7 5,6 40,3 12,1 33,2 9,9     

Ліси ІІ групи 51,2 30,7 38,5 23,3 36,9 22,1 88,4 53,1 92,6 55,6 

Зруби** 0,8 0,8 1,2 1,2 10,7 10,7 6,4 6,4 6,1 6,1 

Біо-

мікрокліматична 

Гірські вторинні 

луки 
11,8 17,7 4,7 7,1 6,4 9,6 3,3 4,9 0,7 1,1 

Сіножаті і 

пасовища 
11,6 23,2 4,5 9 4,7 9,4 0,9 1,8   

Біо-ґрунтово-

мікрокліматична 
Рілля 2,6 7,8 2 6 0,2 0,6 0,05 0,2   

Біо-ґрунтово-

водно-

мікрокліматична 

Господарські 

шляхи і прогони 
0,07 0,3   0,5 2 0,1 0,4 0,6 2,4 

Біо-літо-ґрунтово-

водно-

мікрокліматична 

Сільська 

забудова 
2 8,6 2,5 10,7 4,2 18,1 0,5 2,2   

Міська забудова   5,6 25,8       

Автодороги з 

твердим 

покриття і 

залізниця 

0,9 4,5 1,2 6 0,4 2 0,1 0,5   

Загальна антропогенна 

модифікованість 
100 99,2 100 101,2 100 84,4 100 69,5 100 65,2 
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Максимального антропогенного навантаження, а відповідно, і найбільш 

модифікованим є Добжанський ландшафт, оскільки тут окрім типових для 

Сколівських Бескид земельних угідь значну площу займає рілля, забудова і 

дороги з твердим покриттям. Тому, для прикладу, більш детально розглянемо 

особливості його антропогенної кодифікації (табл. 4.5) 

Таблиця 4.5 

Розподіл антропогенних модифікацій у Добжанському ландшафті  

Вид і підвид антропогенної 

модифікації 

 

Земельні угіддя 

Площа земельних 

угідь 
Оцінка модифікації 

в (ум. балл) 
км² % 

 

Біотична 

Слабка Ліси І групи 1524, 3 40,3 32,1 

Середня Ліси ІІ групи 1398, 8 38,5 29,3 

Сильна Зруби 42,9 1,2 1,2 

Біо-

мікрокліматична 

Слабка 
Гірські вторинні 

луки 
172,7 4,7 12,1 

Сильна 
Сіножаті і 

пасовища 
170,8 4,5 11,9 

Біо-ґрунтово-

мікрокліматична 
Сильна Рілля 52,1 2,0 6 

Біо-ґрунтово-

водно-

мікрокліматична 

Сильна 

 

Господарські 

шляхи і прогони 
- - - 

 

Біо-літо-

ґрунтово-водно-

мікрокліматична 

Слабка 
Сільська 

забудова 
135,8 2,5 20,7 

Середня Міська забудова 136,2 5,6 35,8 

Сильна 

Автодороги з 

твердим 

покриття і 

залізниця 

62,3 1,2 7,5 

Загальна антропогенна модифікованість 3695, 9 100 156,6 

 

Аналіз антропогенних модифікацій в Добжанському ландшафті 

показав, що найбільшу площу займає слабка біотична модифікація (80 % від 

загальної площі ландшафту), яка пов’язана з лісами І категорії. Біо-

мікрокліматична модифікація займає 9,3 % ландшафту. При цьому майже 

половина ландшафту характеризується слабкою біотичною модифікацією, а 

найвища сильна спостерігається на гірських вторинних луках, сіножаттях і 
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пасовищах. Біо-ґрунтово-мікрокліматичний вид модифікацій займає 

незначну площу ландшафту 1, 2 % і представлений одним підвидом А 

(рілля). Біо-ґрунтово-водно-мікрокліматична модифікації в даному 

ландшафті відсутня. Значною за площею (9 %) у Добжанськогму ландшафті є 

біо-літо-ґрунтово-водно-мікрокліматична модифікація. 

Ландшафтна структура Добжанського ландшафту представлена трьома 

індивідуальними висотними місцевостями, які належать до двох видів: 

місцевості ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я (А), яка 

представлена одним контуром і місцевість терасованих днищ міжгірських 

долин – представлена двома контурами (Б1, Б2).  

Ці висотні місцевості в цілому характеризуються різними категоріями 

антропогенної модифікованості: дуже слабка (66, 3 ум бали) має місце у 

місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого низькогір’я (А), 

слабка (195,5 ум. балли) та сильна (344,3 ум. балли) – у місцевості 

терасованих днищ річкових долин Б1 та Б2 відповідно (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Розподіл антропогенних модифікацій у висотних місцевостях 

Добжанського ландшафту  

Вид і підвид 

антропогенної 

модифікації 

Антропогенна модифікованість висотних місцевостей 

А* Б1 Б2 

Площа 

модифіка

ції,% 

Оцінка 

модифік

ації,ум. 

балл 

Площа 

модифіка

ції,% 

Оцінка 

модифі

кації,у

м. балл 

Площа 

модифіка

ції,% 

Оцінка 

модиф

ікації,у

м. балл 

Біотична 

Слабка 36,2 10,9     

Середня 52,2 31,3 48,8 29,3 19 11,4 

Сильна 1,4 1,4     

Біо-

мікрокліма

тична 

Слабка 2,8 4,2     

Сильна 
5,2 10,4 20,7 41,4 13,4 26,8 

 

Біо-

ґрунтово-

мікрокліма

тична 

Сильна 0,9 2,7 8,3 24,9 2,1 6,3 
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Продовження табл. 4.6 

Біо-літо-

ґрунтово-

водно-

мікрокліма

тична 

Слабка 0,9 3,9 15,9 68,4 8,6 36,9 

Середня     52,6 241,9 

Сильна 0,3 1,5 6,3 31,5 4,2 21,0 

Загальна антропогенна 

модифікованість 
100 66,3 100 195,5 100 344,3 

* А-Б – індекси висотних місцевостей, див. розділ 3, рис. 3.6. 

 

4.3. Локальні антропогенні навантаження 

 

Ще одна група антропогенних впливів пов'язана з господарськими 

об’єктами, яка отримала назву антропогенні навантаження локального 

характеру. Вони в свою чергу діляться на точкові та лінійні і на карті 

зображуються у вигляді крапок, пунсонів, ліній тощо. До них належать 

промислові, сільськогосподарські та інші підприємства, транспортні шляхи, 

трубопроводи (газо- і нафтопроводи), лінії електропередачі та зв’язку. Саме 

вони зумовлюють забруднення шкідливими хімічними речовинами 

ландшафтні комплекси Сколівських Бескид. Найбільш екологічно 

небезпечними є викиди в атмосферне повітря, від промислових підприємств і 

автотранспорту, які впливають на здоров’я населення (викликають алергію, 

хронічні хвороби органів дихання, серцево-судинної та нервової системи).  

Найпоширенішими лінійними антропогенними об’єктами в 

Сколівських Бескидах є автомобільні дороги, залізниця, нафтопровід та лінії 

електропередач, які суттєво впливають на якість екологічної ситуації регіону 

(рис. 4.10).  

Основним забрудником атмосферного повітря в регіоні є транспортно-

дорожній комплекс, оскільки гази, які виділяються внаслідок спалювання 

палива у двигунах внутрішнього згоряння, містять більше 200 найменувань 

шкідливих речовин, у тому числі канцерогени [61, 62]. Підсилює процес 
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забруднення атмосферного повітря неякісне асфальтне покриття, що 

призводить до збільшення викидів під час гальмування і пересування на 

малих швидкостях [35].  

Довжина автомобільних доріг загального користування у Сколівських 

Бескидах становить 256 км. Найбільше транспортне навантаження пов’язане 

з автомагістраллю Київ-Чоп та рядом інших доріг які з’єднують між собою 

населені пункти регіону. Дороги  в основному прокладені  вздовж річок в 

урочищах низьких терас і високих заплавах в місцевості терасованих днищ 

міжгірських долин. Вони часто руйнуються і під час проходження паводків і 

повеней. В межах Сколівських Бескид довжина залізниці становить біля 24 

км на відтинку Сколе-Тухля, яка з’єднує Львів і Мукачево. 

 

Рис. 4.10. Основні антропогенні об’єкти лінійного характеру у 

висотних місцевостях Сколівських Бескид 
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Із прокладанням та експлуатацією автодоріг і залізниць пов’язана ціла 

низка негативних екологічних наслідків. Автодороги є одним із джерел 

утворення пилу у приземному шарі, хімічний склад і кількість якого залежать 

від матеріалів дорожнього покриття – найбільша його кількість утворюється 

на ґрунтових та гравійних дорогах [202]. Для будівництва доріг 

використовуються покриті лісом землі на яких знищується рослинний і 

ґрунтовий покрив, а також відбувається руйнування літогенної основи ПТК. 

Все разом призводить до незворотних змін природних територіальних 

комплексів. 

Через Сколівські Бескиди проходить нафтопровід «Дружба» – на 

відтинку Сколе-Козьова довжина його становить 33,7 км. Внаслідок 

будівництва трубопроводу порушені не лише ландшафтні комплекси 

терасованих річкових долин, а й урочища крутих схилів, зворів, водозбірних 

лійок, гребенів хребтів. Трубопровідні навантаження активізують розвиток 

негативних фізико-географічних процесів таких як зсуви, лінійна ерозія, 

вітровали, буреломи. Однак найбільша екологічна небезпека обумовлена 

аваріями на трубопроводі. Витік нафтових продуктів знищує флору і фауну, 

забруднює поверхневі вод та ґрунти. Іноді аварії супроводжуються 

пожежами, при яких в атмосферу потрапляють токсичні продукти згоряння 

[202]. 

Високовольтні лінії електропередач створюють вплив на екологічні 

умови природних територіальних комплексів (довжина їх у Сколівських 

Бескидах становить 192,3 км). Лінії електропередач надвисокої напруги є 

джерелами потужних електромагнітних полів, які існують навколо фазних 

проводів лінії, дію яких на собі відчуває в основному біота [202]. 

Електромагнітні поля створюють пряму екологічну загрозу для населення. В 

Сколівських Бескидах наявні лінії електропередачі з напругою двох класів – 

330 кВ та 500 кВ. Лінії другого класу проходять через урочища днища 
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долини річок Опір та Оряви на ділянці Сколе-Козьова, де розміщено кілька 

населених пунктів.  

Значними джерелами забруднення атмосферного повітря виступають 

котельні. Найбільші з них розміщені в м. Сколе та на навчально-спортивній 

базі зимових видів спорту «Тисовець», яка знаходиться за 30 км на південний 

захід від м. Сколе. В загальному атмосферне повітря Сколівських Бескид 

характеризується як чисте – у 2017 р до атмосферного повітря потрапило 

0,016 тис.т. забруднюючих речовин (у порівнянні з іншими регіонами цей 

показник дуже низький) [63]. Однак рівень забруднення повітря в урочищах, 

в яких розміщені котельні, та суміжних ландшафтних комплексах є 

критичним, тому для покращення екологічних умов  необхідна реконструкція 

котельнь та встановлення загорож вздовж автомагістралі Київ-Чоп. 

Значний негативний вплив на поверхневі та підземні води мають 

промислові об’єкти та населені пункти. Найбільше забруднення водних 

об’єктів відбувається комунальними підприємствами та окремими 

домогосподарствами. У 2016 р скид стічних вод після очисних споруд у 

Сколівських Бескидах становив 0,081 млн.м³ [63]. В порівнянні з 

попередніми роками цей показник значно зріс, що свідчить про погіршення 

екологічного стану водних об’єктів. В Сколівських Бескидах центральне 

постачання води має місце лише в м. Сколе та на базі «Тисовець», а 

водовідведення неочищених або недостатньо очищених стоків відбувається у 

р. Опір та потік Тисовець відповідно. Забруднення від приватних 

домогосподарств незначне – найчастіше проявляється у засміченні берегів 

річок побутовими відходами.  

В Сколівських Бескидах повсюдний характер має трелювання лісу по 

річках, яке хоч і не призводить до якісних змін води, але згубно впливає на 

водну фауну. В загальному якість питної води в регіоні відповідає санітарним 

нормам [63].  
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В Сколівських Бескидах на сьогоднішній день гостро стоїть проблема 

захоронення побутових відходів. В межах району функціонує офіційне 

сміттєзвалище у с. Дубина, але даний полігон потребує дооблаштування, 

тому наразі не може приймати весь обсяг відходів [63]. Майже в кожному 

населеному пункті є несанкціоновані сміттєзвалища, де відсутні необхідні 

споруди та технології захоронення сміття, що у свою чергу призводить до 

забруднення ПТК.  

В останні десятиліття Сколівські Бескиди стають важливим 

туристично-рекреаційним районом, формування і розвиток якого значною 

мірою пов’язано зі створенням у 1999 році національного природного парку 

(НПП) «Сколівські Бескиди» (площа 35 684 га). Відповідно, питання 

розвитку рекреації і туризму є актуальним напрямком наукових досліджень у 

регіоні [66, 78, 81, 92, 129]. Важливим завданням у зв’язку з цим є 

застосування ландшафтного підходу до наукового обґрунтування розвитку 

рекреації і туризму, з’ясування ландшафтної різноманітності існуючих 

туристичних маршрутів, обґрунтування нових туристичних шляхів та 

вияснення їхнього впливу на ПТК тощо [7, 196]. 

В Сколівських Бескидах працівниками відділу розвитку рекреації і 

туризму Сколівської райдержадміністрації та співробітниками НПП 

«Сколівські Бескиди» розроблено та промарковано два еколого-пізнавальні 

маршрути (мають значну протяжність і розраховані на два і більше днів), сім 

еколого-пізнавальних стежок (короткі, розраховані на один день, маршрути 

які створені з метою екологічної просвіти населення), три автомобільні 

маршрути, один велосипедний маршрут та один кінний маршрут (рис. 4.11) 

[18,101]. 

Всі наявні туристичні маршрути прокладені в ландшафтах центральної 

частини Сколівських Бескид, на території НПП «Сколівські Бескиди», одним 

із завдань якого є створення умов для відпочинку та оздоровлення населення.  
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Рис. 4. 11. Туристичні маршрути в Сколівських Бескидах  

Туристичні маршрути. І. Наявні еколого-пізнавальні маршрути: а) м. Сколе–г. 

Парашка–с. Майдан; б) с. Корчин–водоспад Гуркало– г. Парашка–м. Сколе. Пропоновані 

еколого-пізнавальні маршрути: в) с. Мита–г. Високий Верх–с. Майдан; г) с. Лосинець–с. 

Кіндратів–с. Ластівка. ІІ. Наявні еколого-пізнавальні стежки: д) с. Коростів–г. Перекіп; 

е) с. Коростів–г. Парашка; є) с. Коростів–г. Секул; ж) с. Коростів–урочище Плішка; з) м. 

Сколе–г. Лопата–с. Кам'янка; и) с. Дубина–водоспад Кам’янка–урочище Журавлине; і) 

туристична база Гуцулка–урочище Бучина. Пропоновані еколого-пізнавальні стежки: ї) 

с. Козьова–г. Магура–спортбаза Тисовець. ІІІ. Наявні автомобільні маршрути: к) м. 

Сколе–с. Коростів–НСБ Тисовець; л) м. Сколе–с. Коростів–смт. Славськ. Пропоновані 

автомобільні маршрути: м) с. Новий Мізунь–с. Вишків; н) м. Сколе–с. Корчин–с. 

Рибник. IV. Наявні велосипедні маршрути: о) м. Сколе–с. Коростів–смт. Славськ. V. 

Наявні кінні маршрути: п) с. Мита–г. Високий Верх–с. Мита. 

Природні територіальні комплекси. 1 –32 – ландшафти (назви подано в розділі 

ІІІ рис. 3.8) А-Г – висотна місцевість, 1-23 –  стрії (назви подано в розділі ІІІ рис. 3.6). 

Межі: 24 – ландшафтів; 25 – ландшафтних стрій. 26 – територія національного 

природного парку «Сколівські Бескиди». 27. Річки. 
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Нами розроблено і охарактеризовано ландшафтну едукаціну стежку в 

національному природному парку «Сколівські Бескиди», яка дає уявлення 

про ландшафтне різноманіття парку і ландшафтного району Сколівські 

Бескиди загалом . 

Одним із найцікавіших і найпопулярніших маршрутів на території 

національного природного парку «Сколівські Бескиди» є еколого-

пізнавальний маршрут «м. Сколе – г. Парашка – с.Майдан». На особливу 

увагу заслуговує ділянка цього маршруту від м. Сколе до г. Парашка, що 

характеризується значною ландшафтною різноманітністю, яка була обрана 

нами для розробки ландшафтної едукаційної стежки “На гору Парашка”. 

На основі проведених нами польових ландшафтних досліджень було 

укладено ландшафтну карту з розгорнутою легендою і позначено на ній 

ландшафтну стежку із зупинками та таблиця з переліком зупинок. 

Ландшафтна карта виконана на топографічній основі дозволяє орієнтуватися 

в просторі та читати особливості рельєфу і гідрографічної сітки (рис. 4.12). В 

таблиці подаються скорочені назви природних територіальних комплексів 

рангу ландшафтних місцевостей, стрій та урочищ і перелік та назви зупинок 

із зазначенням їхньої висоти над рівнем моря (табл. 4.7). 

Початок стежки знаходиться за 100 км від міста Львова, протяжність 

маршруту біля 10 км, тривалість екскурсії – 6-7 годин, кількість зупинок – 17. 

Маршрут спланований таким чином, щоб на зупинках під час екскурсії 

можна побачити взаємозалежність між природними компонентами, які 

зумовлюють утворення різних ПТК, межі природних комплексів і чинники, 

які їх зумовлюють, причини виникнення і наслідки стихійних процесів і 

явищ у гірських територіальних комплексах, оцінити привабливість і 

перцепційні риси ландшафтного мікрорайону Парашка.   
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Рис. 4.12 Ландшафтно-едукаційна карта едукаційного полігону «Парашка» на 

топографічній основі 
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Таблиця 4.7 

Ландшафтна едукаційна стежка “На гору Парашка” 

 

Номер 

зупинки 

Урочище Назва зупинки Висота 

н.р.м. м 

Ландшафтна місцевість: терасоване днище долин річки Опір 

Ландшафтна стрія: поверхні низьких терас складені суглинисто-піщано-галечниковим алювієм 

1 Поверхня першої тераси (39)  Залізнична станція «Сколе» 450 

2 Поверхня другої тераси (39)  Відслонення алювіальних 

відкладів 

460 

3 Поверхня другої тераси (38) Межа місцевостей 470 

Ландшафтна місцевість: крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте середньогір’я 

Ландшафтна стрія: круті і дуже круті схили складені вапнистим пісковиковим груборитмічним флішем 

4 Крутопадаючий гребень відрогу хребта 

(25) 

Лінійна ерозія  490 

5 Крутопадаючий гребень відрогу хребта 

(25) 

Межа фацій і урочищ 530 

6 Крутопадаючий гребень відрогу хребта 

(25) 

Ботанічний об'єкт  

(вікова ялиця) 

590 

7 Крутопадаючий гребень відрогу хребта 

(25) 

Ботанічний обєкт (березняк) 650 

8 Вирівняна ділянка гребеня відрогу хребта 

(23а) 

Ботанічний об'єкт (екзотичний 

бук) 

790 

9 Крутопадаючий гребінь відрогу хребта 

(25) 

Вітровал 810 

10 Водозбірна лійка південно-східної 

експозиції (29) 

Джерело 880 

11 Випукла ділянка гребеня відрогу хребта 

(23) 

Оглядовий пункт № 1  920 

Ландшафтна стрія: круті і дуже круті схили та гребені відрогів хребтів, складені вапнистим пісковиково-

глинисто-мергельним тонкоритмічним флішем 

12 Гребень крутопадаючого відрогу хребта 

(15) 

Оглядовий пункт № 2  1030 

13 Водозбірна лійка східної експозиції (20) Оглядовий пункт № 3 1120 

Ландшафтна стрія: гребені хребтів, водозбірні лійки та круті і дуже круті схили відрогів хребтів складені 

вапнистим пісковиковим груборитмічним флішем 

14 Куполоподібна вершина (1) Оглядовий пункт № 4 

г. Оброслий верх 

 

1177 

15 Куполоподібна вершина (1) Оглядовий пункт № 5 

г. Зелена 

1217 

16 Куполоподібна вершина (1) Оглядовий пункт № 6 

г. Тимкін Верх 

1227 

17 Куполоподібна вершина (1) Оглядовий пункт № 7 

г. Парашка 

1268 
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Основні характерні риси ландшафтної едукаційної стежки “На 

гору Парашка”. Стежка складається з 4-х відмінних за ландшафтною 

структурою частин, які приурочені до різних ландшафтних стрій. Вона 

розпочинається в ландшафтній місцевості терасованого днища річки Опір, 

ландшафтній стрії поверхонь низьких терас складених суглинисто-піщано-

галечниковим алювієм. Для ознайомлення з ландшафтними урочищами даної 

місцевості і стрії передбачено три зупинки. Перша зупинка, яка є початковим 

пунктом стежки, дає уявлення про урочище першої тераси та його 

господарське використання, друга – про геолого-геоморфологічну основу 

урочища другої тераси і його межу з урочищем першої тераси, третя про 

межу між ландшафтними місцевостям, а відповідно і стріями і урочищами.  

Відслонення суглинисто-піщано-галечникового алювію (зупинка 2) дає 

уявлення про потужну ерозійно-акумулятивну діяльність річки Опір та її 

приток, яка власне і обумовила формування місцевості терасованого днища 

річки, придатного для заселення і господарської діяльності. Місцевість 

терасованого днища річки де розміщене м. Сколе має характер міжгірської 

улоговини, що зумовлено літологію порід, які тут розмиває річка Опір, тому 

тут сформувався мікроклімат сприятливий для зростання плодових культур. 

Місцевість має різноманітне, переважно селитебне і транспортне 

антропогенне навантаження. 

Загалом ландшафтна едукаційна стежка “На гору Парашка” переважно 

репрезентує місцевість крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого 

середньогіря, яка складене трьома ландшафтними стріями і 37-ма видами 

ландшафтних урочищ (див. рис. 4.12, табл. 4.7). Наступні вісім зупинок (4-

11) приурочені до ландшафтної стрії крутих і дуже крутих схилів складених 

вапнистим пісковиковим груборитмічним флішем. Зупинка 4 присвячена 

лінійний ерозії, яка інтенсивно розвивається в урочищах крутих схилів і 
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крутих відрогів хребтів у місцях прокладки стежок і доріг. На зупинці 5 слід 

звернути увагу на чітку межу між ландшафтними урочищами. 

На зупинці 5, на основі спостережень і порівняння рельєфу, гірських 

порід, які виходять на денну поверхню, рослинного покриву можна зробити 

висновок про визначальний впливу на формування природних 

територіальних комплексів складу гірських порід і рельєфу. 

Зупинки 6-8 пов’язані з цікавими ботанічними об’єктами в урочищі 

круто падаючого відрогу хребта: гіганською ялицею (Picea) віком біля 200 

років і діаметром 2,5 м, не типовим для лісистого середньогіря Українських 

Карпат березовим лісом (приурочений до смуги масивних товстошаруватих 

пісковиків у межах стрії) та екзотичним буком (його екзотичність також 

пов’язана з масивними пісковиками, які створюють бідні екологічні умови). 

На зупинках 7 і 8 спостерігачі аналізують умови зростання березових і 

букових деревостанів виявляють чинники, які зумовили масове поширення 

незвичайних дерев у стилі «лісовий бонсай». 

На зупинці 9 можна спостерігати на західному навітряному схилі прояв 

буреломів у ялиновому деревостані, а на підвітряному схилі східної 

експозиції - корінний неушкоджений ліс. Вразливість лісу на навітряних 

схилах зумовлена не тільки характерною для ландшафтної місцевості 

циркуляцією повітряних мас, але й антропогенною зміною видового складу 

лісу: замість вирубаних мішаних ялицево-букових лісів насаджено 

монодомінантні ялинові.  

Зупинка 10 приурочена до єдиного, на протязі всього маршруту на г. 

Парашка, джерела в урочищі водозбірної лійки південно-західної експозиції, 

а зупинка 11 – до галявини в урочищі гребеня відрогу хребта. Це є перший 

оглядовий пункт на маршруті з якого відкривається вид на г.Парашка. 

Маршрут між зупинками 4 і 11 проходить через урочища, покриті 

лісом, і на всьому його відтинку спостерігачам пропонують прийоми 



148 

 

 

 

когнітивного оцінювання привабливості лісових ПТК, мікроклімат яких 

зумовлені передусім характером рослинного покриву: його щільністю, 

ярусністю, ступенем освітленості, кольоровою гамою, палітрою світлотіней, 

запахами, а такою поширенням дерев химерної форми.  

При сприйнятті лісового ландшафтного комплексу (фації чи урочища) 

людина оцінює його передусім за складністю та загадковістю його образу. 

Разом ці риси визначають оцінку привабливості ландшафту [45а]. Лісові 

урочища ландшафтного мікрорайону Парашка, через які проходить 

ландшафтна едукаційна стежка, можна віднести до складних, остільки їм 

притаманні галявини, середня щільність стояння дерев, поширення дерев 

різної форми, кольору та висоти. Урочища характеризуються доброю 

освітленістю, багатою палітрою кольорів, грою світлотіней, стійкими 

запахами листяного опаду. Загадковості лісовим урочищам надає звивиста 

стежка маршруту, мозаїчне тло якої складене з коріння дерев, уламків 

гірських порід, листового і хвойного опаду. Цієї ж риси їм надають і 

химерної форми вікові буки та коріння вивернутих дерев. 

Третя ділянка маршруту проходить у ландшафтній  стрії крутих і дуже 

крутих схилів та гребенів відрогів хребтів, складених вапнистим 

пісковиково-глинисто-мергельним тонкоритмічним флішем. На зупинці 12 

яка є оглядовим пунктом на вторинній луці відкривається вид на 

гіпсометрино розміщені урочища попередньої стрії. Зупинка 9 знаходиться в 

межах вторинної полонини в пригребеневій частині хребта Парашки в 

урочищі водозбірної лійки східної експозиції. Вона має значний візуально-

наочний потенціал: з цього відкритого місця можна спостерігати ландшафтну 

структуру північно-східного макросхилу ландшафтного мікрорайону 

Парашки.  

У перцептивному плані на зупинці 9 є нові можливості для естетичної 

оцінки гірського краєвиду: до горизонту відкриваються чотири його плани з 
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яких на першому – домінують чорничники з тирличами, поодинокі смереки 

прапоровидної форми, на другому, третьому і четвортому - пологі горби, 

вкриті переважно буковим лісом, а на горизонті видніється ледь помітний 

силует міста Стрий. На цій зупинці, як і на решті зупинок до кінця маршруту 

аж до вершини Парашки, спостерігачів вражає висока естетична гармонія 

гірського краєвиду. 

Четверта ділянка маршруту пов’язана з ландшафтною стрією гребеня 

хребта Паршка, водозбірних лійок та крутих і дуже крутих схилів відрогів 

хребта складених вапнистим пісковиковим груборитмічним флішем. Із 

зупинок 14-17, які є оглядовими пунктами і пов’язані з урочищами 

куполоподібних вершин, зокрема з фаціями випуклих поверхонь вершин, 

можна спостерігати не лише простягання ландшафтних стрій місцевості 

крутосхилого лісистого середньогіря, але й місцевість терасованих днищ 

долин рік Опір і Стрий, сусідні ландшафтні мікрорайони з якими межує 

ландшафтний мікрорайон Парашки – Великоверхський, Зелемянський, 

Добжанський та інші.  

Розроблена нами ландшафтно-едукаційна стежка дає уявлення про 

конкретні ПТК, ландшафтну структуру території і її ландшафтне 

різноманіття в цілому – з одного боку, та про властивості всіх природних 

компонентів (гірських порід і рельєфу, поверхневих вод, атмосферного 

повітря, рослинного покриву, тваринного світу та рунтів) – з другого. Крім 

того вона дозволяє аналізувати вплив господарської діяльності людини на 

природу і оцінювати сучасний стан ПТК.  

Також, на території Сколівських Бескид промарковано два 

автомобільні маршрути – «м. Сколе – с. Коростів – смт. Славськ» 

(протяжність 24,3 км) та «м. Сколе – с. Коростів – НСБ Тисовець», які 

приурочені до ландшафтної місцевості терасованого днища річки Опір. Крім 

того доцільно промаркувати ще автомаршрути – в днищах річок Стрий («м. 
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Сколе – с. Корчин – с. Рибник») протяжністю 25,3 км і Мізунка («с. Новий 

Мізунь – с. Вишків») довжиною 27,7 км.  

У ландшафтній місцевості терасованого днища річки Опір проходить 

велосипедний маршрут довжиною 24,3 км. Він розпочинається в м. Сколе і 

закінчується у смт. Славське. На території Сколівських Бескид промарковано 

також один кінний маршрут (11,2 км), який розпочинається в с. Мита, 

проходить вздовж хребта Високий Верх і закінчується в с. Мита. Маршрут 

перетинає дві місцевості – крутосхилого лісистого середньогір’я і низькогір’я 

та два ландшафти – Високоверхський і Старошебельський. 

В ландшафтних комплексах вздовж еколого-пізнавальних маршрутів і 

стежок має місце інтенсивне туристично-рекреаційне навантаження. 

Максимальне навантаження спостерігається впродовж теплого періоду року, 

а саме з травня по вересень. Воно призводить до витоптування рослинного 

покриву та розвитку лінійної ерозії. На маршрутах спостерігається значне 

засмічення території (в більшій мірі це спричинено відсутністю обладнаних 

місць для збору сміття). 

Значний вплив на ПТК Сколівських Бескид чинить основний центр 

туризму в регіоні навчально-спортивна база «Тисовець», а також центри, які 

знаходяться поблизу Сколівських Бескид – «Славське», «Дзвенів», та 

«Плай».  

Поселення Тисовець вперше згадується в історичних документах 1538 

р., його назва походить від дерева – тис [14]. В минулому «Тисовець» 

розбудовувався як військовий об’єкт (танкодром), але в силу політичних 

причин будівництво було припинено. В 70-х роках будівництво відновили, 

але не як військовий об’єкт, а як навчально-спортивну базу, на якій 

проходили навчання спортсмени Олімпійського резерву, проводились 

Всеукраїнські та Міжнародні олімпіади. На сьогоднішній день НСБ 

«Тисовець» фактично втратила статус одного з центрів зимових видів спорту 
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в Україні. Така ситуація спричинена недостатнім фінансуванням, застарілим 

обладнанням та появою нових гірськолижних комплексів («Дзвенів», 

«Плай»), які за таку ж ціну можуть запропонувати якісніші умови 

відпочинку. На територію бази знаходяться два трампліни 75 та 90 м, які 

сьогодні не функціонують і потребують капітального ремонту. Для змагань 

їх не використовують уже близько 10 років. 

Окрім гірськолижних спусків на території НСБ «Тисовець» 

функціонують траси для бігових лиж (5, 10 і 15 км), де тренуються 

олімпійські збірні з лижних гонок та біатлону. Також є сауни та інші об’єкти 

відпочинку. До послуг туристів 9 котеджів, з різними умовами. Активно 

розвивається приватний сектор, який представлений декількома садибами. 

 

Висновок до розділу 4 

 

Сколівські Бескиди є одним із відносно слабо заселених регіонів в 

Українських Карпат. В його межах наявно 36 населених пунктів, з яких 35 це 

села і тільки одне місто Сколе. Загалом тут проживає 22 876 осіб, з яких 16 

564 – сільські жителі, 6 312 – міські, середня густота населення - 19,9 

осіб/км². Демографічне навантаження по ландшафтах розподіляється дуже 

нерівномірно: в 7-ми ландшафтах воно відсутнє взагалі, у ]-тьох слабке 

(густота населення до 50 осіб/км²), в одному – помірне (55,4 осіб/км²), і в 

одному – дуже сильне (204,4 осіб/км²). 

Найбільші антропогенні впливи на ландшафтні комплекси пов’язані з 

навантаженнями площинного характеру, серед яких переважає лісівництво 

(поширене на 81,5% від площі регіону), на другому місці знаходиться 

луківництво (15,2 %), і на третьому – будівництво і експлуатація забудови та 

доріг (3,3 %). Детальне дослідження антропогенних навантажень 

площинного характеру в п’яти модельних ландшафтах, які характеризуються 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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різними (максимальними, середніми і мінімальними) ступенями освоєння 

показало, що у всіх цих ландшафтах частка лісових земель є найвищою і 

становить більше 69 %. Тобто, лісогосподарська діяльність є основним 

чинником формування екологічної ситуації в регіоні. Наявність великих 

площ зрубів, які в окремих ландшафтах займають 10 % від їхньої площі 

свідчать про значну інтенсивність лісорозробок. В найбільш перетворених 

модельних ландшафтах луки максимально займають до 24 % площі і 

використовуються для випасання великої рогатої худоби та сінокосіння. 

Найбільші антропогенні навантаження пов’язані з рільництвом і забудовою – 

вони максимально, в окремих ландшафтах, складають до 10 % їх площі. 

Аналіз господарської діяльності в модельних ландшафтах у розрізі висотних 

місцевостях показав, що найбільш освоєною є висотна місцевість 

терасованих днищ міжгірських долин - тут знаходиться більшість населених 

пунктів, прокладена густа сітка ґрунтових доріг та доріг з асфальтним 

покриттям, а найменш – місцевість крутосхилого ерозійно-денудаційного 

лісистого середньогір’я. 

Бальна оцінка антропогенної модифікованості ландшафтів Сколівських 

Бескид свідчить, що їм властива слабка антропогенна модифікованість, вона 

має значення в межах 100-200 умовних балів, при максимально можливих 

500 ум. б. Проте ландшафти характеризуються різною стадією 

перетвореності: 14 знаходяться на І-ій стадії модифікації (100-120 ум.б), 9 – 

на ІІ стадії (121-140 ум. б) та 9 – на ІІІ стадії (141-160 ум. б). Найбільш 

антропогенно зміненими є Добжанський, Буківський, Кобилецький та 

Ясненський ландшафти, яким властива ІІІ стадія слабкої антропогенної 

модифікованості (141-160 ум. б). Щодо антропогенної модифікованості 

висотних місцевостей, то найбільше модифікованими є місцевості 

терасованих днищ міжгірських долин (173 ум. б.), а найменше – місцевість 

крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я (40 ум. б.). 
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Локальне антропогенне навантаження пов’язане в Сколівських Бескид 

представлене транспортною мережею, нафто- і газопроводами, лініями 

електропередач і має місце переважно в урочищах місцевості терасованих 

днищ міжгірських долин, з ним пов’язане техногенне забруднення ПТК. В 

останні десятиріччя спостерігається активізація антропогенних навантажень 

на ландшафтні комплекси вздовж туристичних шляхів. 

Найбільшого негативного впливу, від локальних навантажень зазнають 

місцевості терасованих днищ міжгірських долин рік Стрий, Опір, Сукіль, 

Крушельниця і Лужанка. В зоні підвищеного екологічного ризику 

знаходяться, сьогодні, населені пункти розміщені в урочищах терасованого 

днища річки Опір, такі як м. Сколе, села Святослав, Тухля, Нижня Рожанка, 

оскільки тут проходять лінії електропередач, нафтопровід та основна 

автомагістраль регіону, дорога міжнародного значення Київ-Чоп. Дещо 

меншого впливу зазнають урочища вздовж річки Стрий на відтинку с. 

Корчин–с. Крушельниця–с. Ластівка – тут проходять лінії електропередач та 

автодороги.  

Перспективним напрямом господарської діяльності є рекреація, яка 

активно розвивається на території НПП «Сколівські Бескиди». Тут 

облаштовано для туристів 7 еколого-пізнавальних стежок та 2 еколого-

пізнавальні маршрути. В ландшафтних комплексах вздовж маршрутів 

спостерігається погіршення екологічних умов –  витоптування, лінійна ерозія, 

інтенсивне засмічення території.  

Найбільшим ландшафтним різноманіттям характеризуються два 

найдовші пішохідні туристичні еколого-пізнавальний маршрути на території 

НПП «Сколівські Бескиди»: «м. Сколе–г. Парашка –с. Майдан» довжиною 23 

км (проходить в межах двох ландшафтів, п’яти індивідуальних місцевостей, 

що належать до трьох видів та 10 стрій (об’єднуються в 6 видів)) і «с. 

Корчин–вод. Гуркало–г. Парашка–м. Сколе» довжиною 17,3 км 
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(розміщується у двох ландшафтах, чотирьох індивідуальних місцевостях, що 

належать до трьох видів та 12 стрій (7 видів)). 

Для всестороннього пізнання ландшафтного різноманіття Сколівських 

Бескиид нами пропонується дві ландшафтно-пізнавальні стежки «На гору 

Парашку» і «На гору Високий Верх» та еколого-пізнавальну стежку «с. 

Козьова – г. Магура – НСБ Тисовець», що дасть можливість ознайомитися з 

низькогірними і середньогірними ландшафтними місцевостями і стріями ще 

трьох ландшафтів – Плішківського, Магурського і Високоверхського.  
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РОЗДІЛ 5 

ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ У СКОЛІВСЬКИХ 

БЕСКИД 

 

 

5.1. Лісопатологічні явища та всихання деревостанів 

 

Однією з найбільших екологічних проблем в Сколівських Бескидах і у 

Карпатах є всихання ялини європейської (Picea abies) або смереки. Тенденції 

всихання ялинових насаджень спостерігаються також в лісах Польщі, 

Німеччини, Чехії, Ромунії та інших країнах [163]. Дана екологічна проблема 

набула в останні роки в Сколівських Бескидах масового характеру, масового 

всихання зазнають похідні ялинники, які характеризуються особливо 

низькою стійкістю до хвороб і шкідників [37]. Загалом у Сколівських 

Бескидах близько 82 % деревостанів охоплені груповим, куртинним та 

суцільним всиханням [163]. Воно відзначається різноманітністю ознак та 

характером патологічних змін, які відбуваються в лісостані, і разом з тим, 

мають певні спільні риси. Стан, що склався в похідних ялинниках вимагає 

розробки ландшафтно обгрунтованих заходів, направлених на відтворення 

стійких корінних деревостанів та стійкості лісових ПТК в цілому. 

Детальні ландшафтні дослідження поширення лісопатологічних явищ і 

всихання ялини ми проводили на ключовій ділянці, яка охоплює басейн р. 

Рибник Майданський [6]. Даний басейн був вибраний в якості ключової 

ділянки для досліджень лісопатологічних процесів з огляду на те, що: 

представлені в басейні ПТК, є репрезентативними для Сколівських Бескид; 

басейн відображає характерні для Сколівських Бескид антропогенні зміни в 

ландшафтних комплексах; більша половина ПТК басейну з 1999 року 

функціонує у заповідному режимі. 
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Лісопотологічні процеси з ландшафтознавчої точки зору – це 

порушення взаємозв'язків між біотичними і геоматичними компонентами 

ПТК, які ведуть до виникнення кількісних і якісних лісопатологічних 

організмів, порушення структури біокомпонента і змін самого комплексу 

[180]. Процеси всихання ялинових насаджень з одного боку є наслідком 

лісопатологічних процесів, а з другого – їх чинником.  

Аналіз літературних джерел [37, 53, 131, 163, 177, 188] дозволяє 

виділити п’ять основних причин, які призводять до всихання ялини. Перша 

пов’язана з масовим культивуванням ялини європейської за межами її 

природного ареалу [131] на місці смереково-ялицево-букових та чисто 

букових лісів. Тому насадження ялини ослаблені і легко піддаються різним 

впливам. Друга стосується культивування чистих ялинових насаджень. 

Процес всихання ялинових насаджень підсилює наявність ялинових 

монокультур у не властивих для породи групах типів лісу, передусім у 

яличинах і бучинах [53]. Третім чинником всихання деревостанів вважають 

зниження повноти насаджень лісогосподарськими заходами (встановлено, що 

зниження повноти ялинових насаджень до 0,8 і нижче активізує розвиток 

кореневої губки) [163]. Ще однією причиною всихання є культивування 

екотопів ялини із низькою біологічною здатністю. Для насаджень 

використовували привозне насіння гостролускатої ялини, яка є нестійкою до 

карпатських умов [37, 180]. Важливим чинником є також і кліматичні зміни. 

У зв'язку із глобальним потеплінням і змінами клімату вцілому, лісові 

екосистеми, які є найбільш уразливими до кліматичних змін і монокультури 

ялини починають всихати. 

Проведені нами на ключовій ділянці ландшафтно-лісопатологічні 

дослідження передбачали вирішення таких завдань: складення ландшафтної 

карти басейну на рівні місцевостей, стрій та урочищ; картування основних 

площ всихання ялини європейської та обрахунки їхніх площ; вивчення 
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лісової фітопатології, яка призводять до всихання ялинових насаджень  

(рис. 5.1) на території дослідження; з’ясування ландшафтної приуроченості 

основних вогнищ всихання. 

 

Рис. 5.1. Всихання ялини європейської в басейні Рибника 

Майданського (урочище крутого водозбірного схилу північно-східної 

експозицій) 

 

В басейні домінує місцевість крутосхилого ерозійно-денудаційного 

лісистого середньогір’я ( займає 5 060,5 га, що становить 61,8 % його 

території) в межах якої наявно 7 видів стрій. Нижче подаємо аналіз 

поширення лісопатологічних явищ в розрізі стрій і урочищ.  

Стрія І – гребені хребтів поздовжнього простягання і круті 

пригребеневі схили складені вапнистим пісковиковим флішем з вологими 

сураменями та вологими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-

лісових малопотужних ґрунтах (площа 929,3 га що становить 11,4 % 

території місцевості). Вона займає найвищі гіпсометричні рівні – гребінь 

хребта Серединного з вершиною Виднога (1132 м), а токож два безіменні 
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хребти з вершинами Щавина (1035 ) та Полонинка (906 м) з їхніми 

пригребеневими схилами. В межах стрії станом на 2007 р. (рис. 5.2, табл. 5.1) 

ялинові насадження були уражені опеньком лісовим (233,1 га, що становить 

25,1 % площі стрії) та кореневою губкою (15,8 га, 1,7 %), а в 2012 році (рис. 

5.3, табл. 5.2) площа уражених деревостанів опеньком лісовим зросла до 

255,35 га (27,5 %), також виявлені деревостани ушкоджені раком ялиці 5,1 га 

(0,5 %).  

Вогнища всихання приурочені до наступних простих урочищ: круті 

слаборозчленовані схили південно-східної експозиції (6) зайняті 

середньовіковими породами ялини європейської, зрідка молодняками в яких 

розвитку набули коренева губка та опеньок лісовий; круті слаборозчленовані 

схили північно-західної та західної експозицій (7) – зайняті 

середньовіковими та пристигаючими насадженнями ялини європейської, які 

ушкоджені опеньком лісовим; верхні частини водозбірних лійок північно-

східної експозиції (8) – зайняті пристигаючими насадженнями ялини 

європейської, що ушкоджені опеньком лісовим; водозбірні лійки південно-

західної і західної експозицій (9) – зайняті середньовіковими та стиглими і 

перестиглими породами ялини європейської, які ушкоджені опеньком 

лісовим. Стрія ІІ – гребені хребтів поздовжнього простягання, круті 

пригребеневі схилита крутосхилі відроги хребтів складені вапнистим 

середньоритмічнимаргілітово-пісковиково-мергельним флішем з вологими 

сураменями та вологими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-

лісових ґрунтах. Стрія поширена на висотах 800-900 м і займає площу 1824,2 

га, що становить 22,3% площі басейну. 
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Рис. 5.2. Лісопатологічна ситуація в ПТК басейну р. Рибник 

Майданський станом на 2007 р (укладено на основі даних планів 

лісонасаджень [140, 141]) (назви ПТК див. розділ 3, рис. 3.6) 
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Таблиця 5.1 

Розподіл лісопаталогій по висотних місцевостях і стріях басейну  

р. Рибник Майданський станом на 2007 рік (укладено на основі даних 

лісопатологічних обстежень) 
Індикс  Площа стрії 

Всього уражено 

Площа уражених насаджень 

стрії га % 
Опеньк лісовий Коринева губка 

Короїд 

типограф 

га % га % га % га % 

А. Крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте середньогір'я 

І 929,3 11,4 248,5 26,7 233,05 25,1 15,8 1,7 -  -  

ІІ 1824,2 22,3 326,6 17,9 301 16,5 6,1 0,3 20,5 1,1 

ІІІ 18,7 0,2 -  - -   - -  -  -   - 

IV 157,8 1,9 50,2 31,8 42,6 27,0 7,6 4,8  - -  

V 1664,5 20,3 739,1 44,4 617,1 37,1 122 7,3 -  -  

VІ 72,9 0,9 7,1 9,7 5,3 7,3 1,8 2,5 -  -  

VІІ 391,8 4,8 104,4 26,6 19,7 5,0 84,7 21,6 -   - 

Всього 

по 

місцев. 

5059,2 61,8 1475,9 29,2 1218,8 117,9 238 38,3 20,5 0,4 

Б. Крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте низькогір'я 

VІІІ 271,6 3,3 78,1 28,8 78,1 28,8 -   -  - -  

ІХ 1105,3 13,5 274,7 24,9 234,4 21,2 33,7 3,0 6,6 0,6 

Х 1212,1 14,8 516,8 42,6 396,5 32,7 120,3 9,9 -  -  

ХІ 53,8 0,6 12,8 23,8 12,8 23,8 - - -  -  

ХІІ 60,8 0,8 15,5 25,5 11,8 19,4  -  - 3,7 6,1 

ХІІІ 80,7 1,0 15,7 19,5 15,7 19,5 - - - - 

Всього 

по 

місцев. 

2784,3 34,0 913,6 32,8 749,3 145,3 154 13,0 10,3 6,7 

В. Терасовані днища міжгірських долин 

ХІV 342,1 4,2 57,7 16,8 49,5 14,5 -   - 8,2 2,4 

Всього 

по 

місцев. 

342,1 4,2 57,7 16,8 49,5 14,5 - - 8,2 2,4 

Всього 

по 

басейн

у 

8185,6 100 2447,2 29,9 2017,6 24,6 392  4,8  39 0,5 

 

В межах стрії станом на 2007 р. було уражено опеньком лісовим 

насадження на площі 301 га (16,5 % площі стрії), кореневою губкою – 6,1 га 

(0,3 %) та короїдом типографом –20,5 га (1,1 %), а в 2012 опеньком лісовим – 

433,9 га (23,8 % площі стрії), кореневою губкою –12,2 га (0,7 %) та короїдом 

типографом без змін –20,5 га (1,1 %). Вогнища всихання приурочені до 
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наступних простих урочищ: круті схили відрогів гребенів хребтів південно-

західної експозиції (15) – зайняті середньовіковими породами, які уражені 

опеньком лісовим; водозбірні лійки північно-західної експозиції (21) – 

зайняті середньовіковими та пристигаючими породами ялини європейської, 

які ушкоджені опеньком лісовим та короїдом типографом; водозбірні лійки 

південної і південно-західної експозицій (23) – зайняті стиглими і 

перестиглими породи ялини, які ушкоджені опеньком лісовим та кореневою 

губкою. 

Стрія ІІІ – крутосхилі відроги хребтів і круті пригребеневі схили 

складені вапнистим тонкоритмічним аргілітово-пісковиковим флішем з 

вологими сураменями та вологими яворовими субучинами на світло-бурих 

гірсько-лісових потужних ґрунтах, площею 18,7 га що становить 0,2 % 

басейну. В межах даної стрії уражених деревостанів у 2007 р. не виявлено, а 

в 2012 р – 58,3 % стрії (10,9 га) вже уражені опеньком лісовим. Уражені два 

види урочищ: Вершини (5) –зайняті середньовіковими породами ялини, які 

уражені опеньком лісовим; сідловини (26) – зайняті середньовіковими 

породами ялини, які уражені опеньком лісовим. 

Стрія ІV – гребені хребтів та круті пригребеневі схили південно-

західної експозиції складені середньоритмічним пісковиково-аргілітовим 

флішем з вологими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових 

малопотужних ґрунтах, площею 72,9 га, що становить 0,9 % басейну. 

Деревостани в межах стрії в 2007 р. були ушкоджені опеньком лісовим –  

5,3 га (7,3 %) та кореневою губкою – 1,8 га (2,5 %), а в 2012 площа 

ушкоджених деревостанів опеньком лісовим зросла до 6,6 га (9,1 %). Уражені 

насадження зустрічаються на сідловинах (29), які зайняті молодими та 

середньовіковими породами ялини, які ушкоджені кореневою губкою та 

опеньком лісовим. 
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Рис.5.3. Лісопатологічна ситуація в ПТК басейну р. Рибник 

Майданський станом на 2012 р. (укладено на основі даних планів 

лісонасаджень [140, 141] ) 
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  Таблиця 5.2 

 

Розподіл лісопаталогій в ПТК басейну р. Рибник Майданський станом на 2012 рік (укладено на основі даних 

лісопатологічних обстежень) 
 

Індекс 

стрії 

Площа стрії 

Всього уражено 

Уражені насадження 

га % 

опеньком лісовим 
кориневою 

губкою 

короїдом 

типографом 
трутовик плоский  рак ялиці 

га % га % га % га % га % га % 

А. Крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте середньогір'я 

І 929,3 11,4 260,4 28,0 255,35 27,5 -   -  - -  -  -  5,1 0,5 

ІІ 1824,2 22,3 466,6 25,6 433,9 23,8 12,2 0,7 20,5 1,1 -  -  -  -  

ІІІ 18,7 0,2 10,9 58,3 10,9 58,3 -   - -   - -   - -  -  

IV 157,8 1,9 87,1 55,2 68,6 43,5 18,5 11,7 -  -  -   - -  -  

V 1664,5 20,3 779,2 46,8 639,8 38,4 139,4 8,4 -  -  -  -  -  -  

VІ 72,9 0,9 8,4 11,5 6,6 9,1 1,8 2,5 -  -  -   - -   - 

VІІ 391,8 4,8 141,4 36,1 55,9 14,3 85,5 21,8  -  - -  -  -  -  

Всього по 

місцев. 
5059,2 61,8 1754,0 34,7 1471,05 214,8 257,4 45,1 20,5 1,1 -   - 5,1 0,5 

Б. Крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте низькогір'я 
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Продовження табл. 5.2 

VІІІ 271,6 3,3 82,0 30,2 81,2 29,9  -  - -  -   -  - 0,8 0,3 

ІХ 1105,3 13,5 322,4 29,2 278,4 25,2 27,6 2,5 6,1 0,5 10,3 0,9 -   - 

Х 1212,1 14,8 592,0 48,8 460,8 38,0 123,5 10,2 -  -  7,7 0,6 -  -  

ХІ 53,8 0,6 20,1 37,4 20,1 37,4 -  -  -  -  -  -  -  -  

ХІІ 60,8 0,8 27,3 44,9 27,3 44,9 -   - -  -  -  -  -  -  

ХІІІ 80,7 1,0 25,6 31,7 25,6 31,7 -  -  -  -  -  -  -  -  

Всього по 

місцев. 
2784,3 34,0 1069,4 38,4 893,4 207,1 151,1 12,7 6,1 0,5 18 1,5 0,8 0,3 

В. Терасовані днища міжгірських долин 

ХІV 342,1 4,2 62,6 18,3 62,3 18,2 0,1 0,03 3,9   -   - -  -  

Всього по 

басейні 
8185,6 100 2885,6 35,6  2426,8 29,6 408,6  4,9 30,5   0,4  18  0,2  5,9 

 0,

1 
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Стрія V – круті схили хребтів північно-східної експозиції складені не 

вапнистим пісковиковим флішем з вологими субучинами і вологими 

ялицевими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових середньопотужних 

ґрунтах, площею 391,8 га, що становить 4,8 % басейну. Основні вогнища 

захворювання ялини європейської в 2007 р. були пов’язані з кореневою 

губкою – 84,7 га (21,6 %) та опеньком лісовим – 19,7 га (5 %), а в 2012 р 

зросли до 85,5 га (21,8 %) – кореневою губкою та 55,9 га (14,3 %) опеньком 

лісовим. Вогнища всихання приурочені до наступних простих урочищ: 

гребені крутопадаючих відрогів хребтів південно-західної експозиції 

(31) – зайняті стиглими і перестиглими насадженнями, які ушкоджені 

кореневою губкою та опеньком лісовим; круті та сильноспадисті схили 

південно-східної і східної експозицій (32) – зайняті середньовіковими 

насадженнями, які ушкоджені кореневою губкою; круті та сильноспадисті 

схили північно-західної і північної експозицій (33) – зайняті 

середньовіковими насадженнями, які ушкоджені кореневою губкою; 

водозбірні лійки північно-східної експозиції (35) – зайняті середньовіковими 

насадженнями, які ушкоджені кореневою губкою. 

Стрія VІ – круті схили відрогів хребтів складені невапнистими 

грубошаруватими пісковиками з яворовими букняками вологого субору на 

темно-бурих гірсько-лісових слабопідзолистих малопотужних ґрунтах, 

площею 157,8 га що становить 1,9 % басейну. В межах стрії в 2007 р. 

деревостани були уражені опеньком лісовим –42,6 га (27 % площі стрії) та 

кореневою губкою –7,6 га (4,8 %), а в 2012 р. опеньком лісовим – 68,6 га 

(43,5 %) та кореневою губкою –18,5 га (11,7 %). Вогнища всихання 

приурочені до наступних видів простих урочищ: круті схили північної та 

північно-західної експозицій (39) – зайняті насадженнями ялини 

європейської молодого, середньовікового, пристигаючого та стиглого і 

перестиглого віку, які уражені як опеньком лісовим так і кореневою губкою; 

круті схили південної та південно-східної експозицій (40) – зайняті 
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насадженнями ялини європейської молодого, середньовікового, 

пристигаючого та стиглого і перестиглого віку, які уражені опеньком 

лісовим; круті схили південно-західної експозиції (41) – зайняті 

насадженнями ялини європейської молодого, середньовікового, 

пристигаючого та стиглого і перестиглого віку, які уражені як опеньком 

лісовим так і кореневою губкою; круті схили північно-східної експозиції (42) 

– зайняті насадженнями ялини європейської молодого, середньовікового, 

пристигаючого та стиглого і перестиглого віку, які уражені опеньком 

лісовим. 

Стрія VІІ – система куполоподібних вершин і невеликих хребтів 

розділених глибокими долинами потоків складені невапнистим тонко- і 

середньоритмічним аргілітово-пісковиковим флішем з вологими сураменями 

та вологими ялицевими сураменями на темно-бурих гірсько-лісових 

середньо- і малопотужних ґрунтах, площею 1664,5 що становить 20,3 % 

басейну. У межах стрії в 2007 р. деревостани були уражені опеньком лісовим 

– 617,1 га (37,1 %) та кореневою губкою –122 га (7,3 %), а в 2012 р. площа 

ушкоджених деревостанів опеньком лісовим становила – 639,8 га (38,4 %) та 

кореневою губкою – 139,4 га (8,4 %). Вогнища всихання приурочені до 

наступних простих урочищ: вершини (45) – зайняті стиглими і перестиглими 

насадженнями ялини, які ушкоджені опеньком лісовим та кореневою губкою; 

сідловини (46) – зайняті стиглими і перестиглими насадженнями ялини, які 

ушкоджені опеньком лісовим; гребені крутопадаючих відрогів хребтів 

північних експозицій (північно-західної, північної і північно-східної) (47) – 

зайняті стиглими і перестиглими насадженнями ялини, які ушкоджені 

опеньком лісовим; гребені крутопадаючих відрогів хребтів південних 

експозицій (південно-західної, південної і південно-східної) (48) – зайняті 

стиглими і перестиглими насадженнями ялини, які ушкоджені опеньком 

лісовим; дуже круті схили південної і південно-західної експозицій (49) – 

зайняті середньовіковими насадженнями ялини, які ушкоджені кореневою 
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губкою; круті схили західної і північно-західної експозицій (51) – зайняті 

пристигаючими породами, які уражені кореневою губкою; круті схили 

східної і південно-східної експозицій (52) – зайняті стиглими і перестиглими 

насадженнями ялини, які ушкоджені опеньком лісовим; круті схили північної 

і північно-східної експозицій (54) – зайняті стиглими і перестиглими 

насадженнями ялини, які ушкоджені опеньком лісовим; водозбірні лійки 

південної і південно-західної експозицій (56) – зайняті стиглими і 

перестиглими насадженнями ялини, які ушкоджені опеньком лісовим; 

водозбірні лійки східної і південно-східної експозицій (57) – зайняті 

середньовіковими насадженнями ялини, які ушкоджені опеньком лісовим. 

Місцевість крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого низькогір’я 

займає площу 2788,9 га, що становить 34 % площі басейну. В межах 

місцевості наявно 6 видів стрій. 

Стрія VІІІ – круті і сильноспадисті схили та гребені хребтів складені 

вапнистим пісковиковим флішем з вологими смереково-ялицевими 

субучинами та вологими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-

лісових малопотужних ґрунтах, площею 271,6 га, що становить 3,3 % 

басейну. В стрії виявлені деревостани які ушкоджені опеньком лісовим, в 

2007 році площа ураження становила 78,1 га (28,8 %), а у 2012 – 81,2 % (29,9) 

в урочищах куполоподібних вершин (62) – зайнятих молодими та 

середньовіковими насадженнями, що ушкоджені опеньком лісовим та 

гребенів крутопадаючих відрогів хребтів (64) – зайнятих середньовіковими 

насадженнями, що ушкоджені опеньком лісовим. 

Стрія ІХ – гребені хребтів і круті пригребеневі схили, складені 

вапнистим середньоритмічним аргілітово-пісковиково-мергельним флішем з 

вологими сураменями та вологими яворовими субучинами на світло-бурих 

гірсько-лісових середньопотужних ґрунтах, площею 1105,3 га, що становить  

13,5 % площі басейну. У межах стрії в 2007 р. деревостани були уражені 

опеньком лісовим – 234,4 га (21,2 %), кореневою губкою –33,7 га (3,0 %), 
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короїдом типографом – 6,6 га (0,6 %), а в 2012 р. площа ушкоджених 

деревостанів опеньком лісовим становила – 278,4 га (25,2 %), кореневою 

губкою – 27,6 га (2,5 %), короїдом типографом – 6,1 га (0,5 %) та виявлено 

деревостани пошкоджені трутовиком плоским – 10,3 га (0,9 %). Основні 

вогнища всихання приурочені до наступних простих урочищах: круті 

нерозчленовані схили північно-західної і західної експозицій (73) – зайняті 

середньовіковими насадженнями, які уражені короїдам типографом; круті 

схили південно-західної експозиції (74) – зайняті середньовіковими 

насадженнями, які уражені опеньком лісовим. 

Стрія Х – круті схили та гребені хребтів, складені вапнистим 

тонкоритмічним аргілітово-пісковиковим флішем з вологими смереково-

ялицевими субучинами та вологими яворовими субучинами на світло-бурих 

гірсько-лісових потужних ґрунтах, площею 1212,1 га, що становить 14,8 % 

площі басейну. Станом на 2007 в межах стрії виявлено деревостани уражені 

опеньком лісовим – 396,5 га (32,7) та кориневою губкою – 120,3 га (9,9), а в 

2012 році опеньком лісовим – 460,8 га (38 %), кориневою губкою – 123,5 га 

(10,2 %) та трутовиком плоским 7,7 га (0,6 %). Всихання спостерігається в 

наступних простих урочищах: круті схили відрогів хребтів південно-східної 

експозиції (82) – зайняті середньовіковими насадженнями ялини; круті схили 

південної і південно-східної експозиції (83) – зайняті середньовіковими 

насадженнями ялини; круті схили північної і північно-східної експозиції (84) 

– зайняті середньовіковими насадженнями ялини, які уражені опеньком 

лісовим. 

Стрія ХІ – круті і сильноспадисті схили та гребені хребтів складені 

невапнистим пісковиковим флішем з вологими смереково-ялицевими 

субучинами на бурих гірсько-лісових малопотужних ґрунтах, площею 53,8 

га, що становить 0,6 % площі басейну. У 2007 р. в межах стрії виявлені 

деревостани уражені тільки опеньком лісовим –12,8 га (23,8 %), а в 2012 

площа зросла до 20,1 га (37,4 %). Вогнища всихання приурочені до 
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наступних простих урочищ: круті схили північної і північно-східної 

експозицій (90) – зайняті середньовіковими та стиглими і перестиглими 

насадженнями ялини, які уражені опеньком лісовим; круті схили південно-

східної і східної експозицій (91) – зайняті стиглими і перестиглими 

насадженнями ялини, які уражені опеньком лісовим; водозбірні лійки 

північно-східної експозиції (92) – зайняті пристигаючими насадженнями 

ялини, які уражені опеньком лісовим. 

Стрія ХІІ – круті нижні частини схилів річкових долин складені 

невапнистими тонко- і середньоритмічним аргілітово-пісковиковим флішем з 

вологими сураменями та вологими ялицевими сураменями на темно-бурих 

гірсько-лісових середньопотужних ґрунтах, площею 60,8 га, що становить 0,8 

% басейну. Станом на 2007 р в межах стрії були виявлені уражені 

деревостани опеньком лісовим – 11,8 га (19,4 %) та короїдом типографом 3,7 

га (6,1 %), а у 2012 деревостани уражені тільки опеньком лісовим – 27,3 га 

(44,9 %). Вогнища всихання приурочені до наступних простих урочищ: 

вершини (96) – зайняті середньовіковими насадженнями ялини, які уражені 

кореневою губкою; круті схили відрогів хребтів південно-західної експозиції 

(99) – зайняті середньовіковими насадженнями ялини, які уражені кореневою 

губкою; круті схили відрогів хребтів північної і північно-східної експозицій 

(99а) – зайняті середньовіковими насадженнями ялини, які уражені 

кореневою губкою та короїдом типографом; круті слаборозчленовані схили 

водозборів північно-західної експозиції (102) – зайняті середньовіковими 

насадженнями ялини, які уражені опеньком лісовим; круті схили водозборів 

південно-східної і східної експозицій (103) – зайняті середньовіковими 

насадженнями ялини, які уражені опеньком лісовим. 

Стрія ХІІІ – круті і сильноспадисті схили річкових долин складені 

невапнистим тонкоритмічнимаргілітовим  флішем з вологими суяличниками 

та вологими буковими суяличниками на бурих гірсько-лісових потужних 

ґрунтах, площею 80,7 га, що становить 1 % басейну. В межах стрії 
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насадження уражені опеньком лісовим – 15,7 га (19,5 %), а у 2012 – 27,3,3 га 

(44,9 %). Вогнища всихання приурочені до наступних простих урочищ: 

вершини (110) – зайнятих пристигаючими породами, які уражені опеньком 

лісовим; гребені крутопадаючих відрогів хребтів (112) – зайняті 

молодняками та пристигаючими насадженнями, які уражені опеньком 

лісовим; круті схили відрогів хребтів північної і північно-східної експозицій 

(113а) – зайняті середньовіковими та пристигаючими насадженнями, які 

уражені опеньком лісовим; круті водозбірні схили північної та північно-

східної експозицій (114) – зайняті середньовіковими породами, які уражені 

опеньком лісовим та кореневою губкою; круті схили південно-східної та 

східної експозицій (115) – зайняті стиглими і перестиглими насадженнями, 

які уражені опеньком лісовим та кореневою губкою; водозбірні лійки 

північної і північно-східної експозицій (117) – зайняті стиглими і 

перестиглими насадженнями, які уражені опеньком лісовим та кореневою 

губкою. 

В межах місцевості терасованих днищ міжгірських долин, яка займає 

площу 342,1 га (становить 4,2 % площі басейну) і представлена однією 

стрією ХІV – поверхні низьких терас і заплав складені піщано-галечниковим 

алювієм з сирими сіровільшняками та буково-ялицевими раменями на бурих 

гірсько-лісових ґрунтах виявлені деревостани уражені опеньком лісовим  –

49,5 га (14,5 %) та короїдом типографом – 8,2 га (2,4 %). Вогнища всихання 

приурочені до урочищ фрагментів середніх 5-12 метрових алювіальних терас. 

У 2007 р в межах басейну було уражено 2448,5 га ялинових насаджень, а у 

2012 – 2889,6 га, тобто на 441 га більше. Ступінь зростання ушкоджених 

дерев зростає в напрямку наближенням до урочищ днищ потоків. 

Аналіз даних лісопатологічного обстеження в басейні р. Рибник 

Майданський показує, що ареали всихання ялини охоплюють урочища схилів 

різних експозицій. Частка всихання ялинових насаджень в урочищах 

південно-східної і південно-західної експозицій дещо вища і становить по 
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27,5 %, в урочищах північно-західної експозиції – 20 % та північно-східної – 

25 %. В урочищах схилів північної експозиції характер розподілу 

пошкоджених дерев в основному одиничний та груповий [28]. Всихання тут 

проходить не значними темпами і переважно за рахунок ураження опеньком 

осіннім та кореневою губкою. В урочищах схилів південної експозиції 

характер пошкодження і всихання дерев має куртинний та суцільний 

характер [28]. 

Ліси Сколівських Бескид відзначаються значним різноманіттям у 

типологічному відношенні. Тут нараховується 24 типи лісу (50% від 

загальної кількості Карпат), представлених в тій чи іншій мірі ялиновими 

деревостанами, що становить 30,8% від усіх виділених в Карпатському 

регіоні типів лісу [163]. В басейні р. Рибник Майданський наявні урочища із 

7 типами лісу: вологі буково-ялицеві суялинники та ялинники (С₃БЛЯ); 

вологі буково-ялицеві суялинники та ялинники (Д₃БЛЯ); вологі ялицеві і 

ялицево-ялинові субучини і бучини (Д₃ЯЛБ); вологі ялицеві і ялицево-

ялинові субучини і бучини (С₃ЯЛБ); вологі ялиново-букові суялинники та 

ялинники (С₃БЯЛ); вологі суялинники (С₄Я) та вологі ялиново-букові 

суялинники і ялинники (Д₃БЯЛ). У даних типах лісу існують сприятливі 

умови для зростання ялини, проте в деяких з них має місце висока частка 

всихаючих деревостанів. Висока ступінь всихання ялини характерна для 

урочищ з типами лісу Д₃БЯЛ (41,1 %) та С₃БЛЯ (25,1%). Для урочищ з 

іншими типами лісу характерний наступний розподіл всихання: Д₃БЛЯ –  

15,7 %, Д₃ЯЛБ – 12,7 %, С₃ЯЛБ – 4,5 %, С₃БЯЛ – 0,6 % та С₄Я – 0,3 %. 

Найчастіше всихання ялини зустрічаються в урочищах з двома типами 

лісорослинних умов, а саме: – вологий сугруд C3 та вологий груд D3. Загалом 

у Сколівських Бескидах поширення всихання ялинників в урочищах 

визначається не стільки типами лісу ПТК, як типами лісорослинних умов. 
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Аналіз залежності всихання деревостанів від віку насаджень свідчить 

що найбільша частка уражених деревостанів припадає на урочища зайняті 

стиглими породами, вік яких 81-100 років (47 %), а найменше уражені 

молодняки віком до 40 років (3,1 %) (рис. 5.4, табл 5.3). 

 

Рис. 5.4. Розподіл площ всихання ялини по групах віку в басейні 

Рибника Майданського (укладено на основі даних лісопатологічних 

обстежень) 

 

Таблиця 5.3 

Розподіл площ всихання ялини по групах віку в басейні Рибника 

Майданського (укладено на основі даних лісопатологічних обстежень) 

 

 

 

 

 

 

 

Також, спостерігається пряма залежність ступеня ураження ялинових 

насаджень від повноти насадження. Чим менша повнота насадження в 

урочищі тим вищий ступінь всихання. Урочища із меншою повнотою 

насадження отримують більшу кількість тепла і вологи, що активізує 

розвиток шкідників та хворіб. 

Більшість урочищ, а саме 74,6 % від загальної площі мають слабку 

ступінь всихання (відсоток ураженої площі урочища до 20 %), середню – 24,8 

Групи віку ялини європейської 
Площа всихання 

га % 

Молодняки (до 40 р) 79,6 3,1 

Середньовікові (40-60 р) 367 14,2 

Пристигаючі (60-80 р) 340,9 13,2 

Стиглі (80-100 р) 1216,9 47 

Перестиглі (>100 р) 583,2 22,5 
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% (відсоток ураженої площі урочища до 40 %) і тільки 0,6 % урочищ 

відзначаються сильною ступінню всихання (відсоток ураженої площі 

урочища більше 40 %) (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Розподіл площ урочищ басейну Рибника Майданського за ступенем 

розвитку лісопатологій [179] 
 

 

 

 

 

З лісопатологічними явищами та сильними вітрами пов’язані вітровали 

та буреломи. Вони найбільше поширені в місцевості крутосхилого ерозійно-

денудаційного лісистого середньогір'я. Основною причиною виникнення 

вітровалів є швидкість вітру, тоді як вологість ґрунту, кількість і характер 

випадання атмосферних опадів, лісобіологічні особливості насаджень є 

підсилюючими факторами, які сприяють їх виникненню. Вітровали та 

буреломи характерні для урочищ крутих розчленованих водозбірних схилів 

південної експозиції та поперечних відгалужень основних хребтів, стрій які 

складені тонкоритмічним піщано-глинистим флішем. 

 

5.2. Небезпечні гідрометеорологічні процеси 

 

Негативні гідрметеорологічні процеси на досліджуваній території 

представлені зливовими дощами, паводками, повенями, селями. Оскільки дія 

останніх стосується руйнування та переміщення гірських порід, з чим 

пов'язано формування специфічних форм рельєфу, то деякі з них водночас 

відносять і до групи геолого-геоморфологічних процесів [110]. 

Нами була укладена ландшафтна карта та обчислено морфометричні і 

морфологічні (табл. 5.5) характеристики басейну р. Рибник Майданський та 

Ступінь розвитку 

лісопаталогії 

Площа 

га % 

Слабка 1931,4 74,6 

Середня 643,2 24,8 

Сильна 13 0,6 
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гідрологічні показники за даними гідропоста Майдан з 2002 по 2012 роки 

[32].  

Таблиця 5.5 

Морфометричні показники басейну р. Рибник Майданський 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низка негативних фізико-географічних процесів пов’язана зі 

зливовими дощами (добова сума опадів >27 мм) (Додоток Б, В). Ними є 

повадки, повені, селі, зсуви. Детальний аналіз прояву і поширення 

гідрометеорологічних процесів був проведений нами в межах ключової 

ділянки Рибник Майданський, на замикальному створі якого знаходиться 

гідропост Майдан. За даними цього гідропоста гідрометеорологічної станції 

Стрий в період 2002-2012 рр. в басейні р. Рибник Майданський було 37 днів 

із зливовими дощами, які стали причиною зсувів, паводків, селів та інших 

негативних фізико-географічних процесів (табл. 5.6) [32]. 

  

 

 

 

Назва показника Величина 

Довжина річки, км 17,4 

Коефіцієнт звивистості 1,25 

Коефіцієнт розгалуженості 8,90 

Густота річкової мережі, 

км/км² 
1,90 

Площа басейну, км² 80,85 

Коефіцієнт асиметрії 0,12 

Довжина басейну, км 14,8 

Середня ширина басейну, 

км 
5,46 

Максимальна ширина 

басейну, км 
5,12 

Середня висота басейну, м 847 

Довжина вододільної лінії, 

км 
40, 08 

Коефіцієнт компактності 0,49 

Коефіцієнт лісистості 0,89 

Коефіцієнт заболоченості 0,005 
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 Таблиця 5.6  

Зливові дощі в басейні р. Рибник Майданський за період 2002-2012 рр., 

в мм (за даними гідропоста «Майдан» [32]) 
 

Рік Дата 
Кількість 

опадів, мм 
Рік Дата 

Кількість 

опадів, мм 

2002 

16 серпня 29 

2008 

25 липня 113 

24 вересня 27 26 липня 66 

25 жовтня 36 16 вересня 31 

2003 
29 травня 50 

2009 

30 травня 27 

9 червня 79 3 липня 30 

2004 
29 липня 27 11 жовтня 29 

9 червня 79 14 жовтня 35 

2005 
10 червня 43 

2010 

17 травня 28 

9 серпня 34 27 червня 35 

2006 

22 лютого 31 4 червня 56 

15 травня 42 7 липня 30 

19 червня 34 8 липня 76 

17 липня 35 2011 7 липня 31 

2007 

23 лютого 42 

2012 

5 червня 27 

5 липня 29 10 червня 30 

12 вересня 35 10 липня 40 

13 вересня 92 

21 вересня 

 
34 

2008 

19 липня 28 

23 липня 30 

24 липня 44 

 

Найбільші суми опадів мали місце в травні, червні і липні місяці 2008, 

2009 і 2010 років. Зокрема в липні 2008 року випало 383 мм опадів, у червні 

2009 року – 180 мм, у травні 2010 року – 173 мм, у червні 2010 року – 222,8 

мм і в липні 2010 року – 218,2 мм. Оскільки опади формують поверхневий і 

підземний стік, який впливає на виникнення та перебіг небезпечних 

гідрометеорологічних явищ важливим є розрахунок і аналіз основних 

показників стоку, таких як: шар стоку, модуль стоку та коефіцієнт стоку, як 

по роках (табл. 5. 7), так і по місяцях.  
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Таблиця 5.7 

Основні характеристики стоку басейну р. Рибник Майданський  

(розраховано за даними гідропоста Майдан) [32] 

 

Роки 

Показники 

Витрата 

води,м³/с 

Об'єм 

стоку, м³ 

Модуль 

стоку,м³/с з 

1 км²  

Шар 

стоку, мм 

Коефіцієнт 

стоку  

2002 3,57 11258352 44,22 11,84 0,21 

2003 2,63 8293968 32,48 8,67 0,17 

2004 3,7 11668320 45,73 12,03 0,25 

2005 3,85 12141360 46,77 12,54 0,18 

2006 3,49 11006064 43,2 11,36 0,18 

2007 3,12 9839232 38,57 10,12 0,17 

2008 4,85 15294960 60,03 15,86 0,19 

2009 4,32 13623552 53,4 14 0,2 

2010 5,53 17439408 68,38 18,01 0,3 

2011 3,77 11889072 46,57 12,26 0,26 

2012 4,83 15231888 59,73 15,65 0,25 

Норма 3,97 12519792 49,09 12,94 0,21 
 

Інтенсивні зливові дощі, які мали місце 37 разів впродовж 

аналізованого періоду, зумовили великі суми опадів, що стало причиною 

збільшення поверхневого стоку в десятки разів, спричинили виникнення 

лінійної ерозії, зсувів, селевих потоків, значне підняття рівня води в річці та 

інтенсивний розвиток берегової ерозії.  

Зливові дощі супроводжуються раптовими підняттями рівнів води в 

ріках і проходженням паводків, які мають місце у місцевості терасованого 

днища долини річки Рибник Майданський та в урочищах днищ її найбільших 

приток що у місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого 

низькогір'я. 

На основі даних гідропоста в с. Майдан [32] ми обчислили норму рівня 

води для р. Рибник Майданський за період 2002-2012 рр, яка становить 227 

см. Різке відхилення рівня води від зазначеного показника було характерне 

для червня, липня та вересня (табл. 5.8; рис. 5.5). Тому є підстави вважати ці 

місяці повене- та паводко небезпечними. 
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Таблиця 5.8 

Середньомісячні значення рівня води за період 2002-2012 рр 

(розраховано за даними гідропоста Майдан) 

 

 

Роки 

Місяці  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2002 238 245 242 241 224 226 215 225 219 233 227 224 

2003 225 215 224 248 224 217 220 207 214 226 229 217 

2004 226 236 241 231 222 218 218 238 220 223 231 228 

2005 222 226 235 262 246 236 217 231 213 212 209 219 

2006 180 185 221 255 203 228 194 208 186 169 203 172 

2007 225 222 240 212 214 206 209 205 236 222 229 232 

2008 231 226 243 250 228 214 250 224 231 222 214 230 

2009 243 236 233 256 226 244 229 214 214 229 226 228 

2010 240 238 241 239 252 255 251 229 229 219 222 247 

2011 247 237 238 236 232 237 244 229 213 214 209 221 

2012 223 246 265 251 239 237 232 233 223 223 223 237 

 

 

Рис. 5.5. Середньомісячні значення рівня води за період 2002-2012 рр 

(розраховано за даними гідропоста Майдан) 

 

Залісненість території впливає на виникнення та тривалість 

гідрометеорологічних явищ. Аналіз стаціонарних досліджень за площинним 
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стоком [193] засвідчує, що найменший стiк спостерігається пiд покривом 

зрілого листяного лiсу. В природних територіальних комплексах зайнятих 

рідколіссям та лучною рослинністю поверхневий стік збільшується в 1,6 

рази. На крутих схилах покритих хвойним лiсом стiк збільшується вдвічі 

порівняно з листяним (зокрема, у молодому листяному лiсi – в 3,8 раза, в 

молодому хвойному лiсi – в 5,2 раза) [193]. Оскільки коефіцієнт лісистості в 

басейні становить 0,89 і тут переважають пристигаючі, стиглі і перестиглі 

породи то швидкість трансформації атмосферних опадів у схиловий стік є 

значно повільнішим.  

Найбільші зміни ландшафтних комплексів відбулися під час поводку у 

липні 2008 р., коли протягом 25-26 липня випало 179 мм опадів. Раптовий 

паводок завдав значних збитків місцевому населенню – були підтоплені 

сільськогосподарські угіддя, пошкоджено дорогу та знесено мости.  

Поширення та інтенсивність селевих потоків залежить від геологічної 

будови і особливостей рельєфу ландшафтних комплексів та наявності 

уламкового матеріалу, що легко розмивається [158, 159]. Сколівські Бескиди 

належать до північно-східного селенебезпечного району Українських Карпат, 

частота проходження селів становить раз на 15 років, тобто дуже рідко [158]. 

Селі характерні для урочищ крутопадаючих зворів і формуються під час 

тривалих зливових дощів. В межах ключової ділянки в басейні р. Рибник 

Майданський нами зафіксовано два місця сходження селів (рис. 5.6, 5.7), що 

приурочені до урочищ зворів, які закладені у стрії складеній піщано-

глинистим флішем верхньострийської підсвити, конуси виносу яких 

формувалися в урочищі терасованого днища річки (57, 58). Конуси виносу 

селевих потоків також наявні в басейнах р. Опір та р. Уричанки. 
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Рис. 5.6. Селевий конус винесення в урочищі терасованого днища річки 

Опір 

 

У Сколівських Бескидах мають місце поширення лавин (тут виділено 8 

лавиновищ) [175], в урочищах пригребеневих схилів, які займають найвищі 

гіпсометричні рівні [176]. Лавинні ПТК поширені локалізовано на схилах 

північно-східної та східної експозиції Росохацьких полонин та полонин г. 

Парашки. 
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Рис. 5.7 Негативні фізико-географічні процеси в ПТК басейну р. 

Рибник Майданський (урочища за О. Федірком та Б. Хомин, 2002) 
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Природні територіальні комплекси. І. Місцевість крутосхилого ерозійно-

денудаційного лісистого середньогір’я складена крейдово-палеогеновим флішем з 

переважанням чистих букових та смереково-ялицевих і ялицево-смерекових лісів на 

світло-бурих та бурих гірсько-лісових ґрунтах, Складні урочища: 1 – вузькі асиметричні 

пригребеневі поверхні основних хребтів поздовжнього (узгодженого) простягання; 2 – 

широкі поперечні відгалуження основних хребтів; 3 – низькі розширені вододільні 

відгалуження (відноги); 4 – дуже круті, місцями обривисті, обвально-осипні розчленовані 

схили північно-східної експозиції (берда); 5 – круті, сильнорозчленовані водозбірні лійки 

північних експозицій; 6 – крутосхилі сильнорозчленовані неглибокі  водозбірні лійки 

південних експозицій; 7 – крутосхилі сильнорозчленовані глибокі водозбірні лійки 

північних експозицій; 8 – нижні частини виположених сильнорозчленованих водозбірних 

схилів; 9 – круті розчленовані водозбірні схили південних експозицій; 10 – увігнуті 

сильнорозчленовані схили північних експозицій; 11 – дендровидні розгалуження 

стрімкопадаючих V-подібних долин гірських потоків (зворів) у верхніх частинах 

водозбірних лійок; 12 – днища долин основних потоків з фрагментами терас та 

прируслових відмілин; 13 – переважно короткі антропогенно спровоковані ерозійні форми. 

ІІ. Місцевість терасованих днищ міжгірських долин з переважанням сіровільхових лісів на 

намивних ґрунтах. Складні урочища: 14 – поверхні низьких терас перекритих 

суглинковими породами з пануванням сіровільхових лісів на намивних ґрунтах; 15 – 

днища долин з фрагментами низьких терас заповнених гравієвим і гальковим алювієм з 

переважанням підбілових асоціалій на намивних ґрунтах. Негативні фізико-географічні 

процеси: а) геолого-геоморфологічні: 16 – зсуви; 17 – бокова ерозія; б) гідрокліматичні: 18 

– селі; в) біотичні: 19 – вітровали одиничні; 20 – буреломи одиничні; 21 – всихання 

деревостанів. Межі: 22 – місцевостей; 23 – урочищ. 24 – річки. 25 – вершини [100]. 

 

5.3. Поширення екологічно несприятливих геолого-

геоморфологічних процесів 

 

Окрему групу екологічно несприятливих фізико-географічних процесів 

становлять геолого-геоморфологічні процеси – зсуви, осипища, площинний 

змив, лінійна ерозія та ін (рис. 5.8). Геолого-геоморфологічні процеси 

спричинюють глибокі, часто незворотні зміни в ландшафтних комплексах. 

Передумовами їх виникнення є внутрішні властивості ПТК, а також зовнішні 

природні чинники – тектонічні рухи, літологія порід, кліматичні особливості 

та антропогенні фактори (неправильна вирубка лісу, неправильне 

розорювання схилів, забір гальки з русел річок та ін) (Мельник А.В, 1999). 

Зсуви є результатом сукупної дії таких чинників як літологія і умови 

залягання гірських порід, крутизна схилів, опади, характер рослинного 

покриву та антропогенне навантаження (обезліснення схилів та їх підрізання  
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Рис. 5.8. Екологічно несприятливі фізико-географічні процеси в 

Сколівських Бескидах (назви висотних місцевостей див. розд.3, рис. 3.6) 

 

при прокладанні доріг). Найчастіше в Сколівських Бескидах зустрічаються 

зсуви, які приурочені до стику структурно-тектонічних зон, підтвердженням 

чого є ряд зсувів на межі Сколівських Бескид з Бескидським крайовим 

низькогір’ям [158]. Часто зсуви зустрічаються в урочищах схилів долин 

річок, в стріях складених аргілітовим флішем. Для зони розвитку флішових 

відкладів, до якої належать Сколівські Бескиди, характерні два типи зсувів – 

ковзання та комбіновані [158]. Зсуви ковзання можуть виникати в будь-якій 

частині схилу, основним чинником їхнього виникнення є водонасиченість 

порід. Зсуви-потоки в основному поширені в межах мінілітової та 

бистрицької світи, в яких переважають глинисті породи. Найбільш 

характерні зсуви для місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного 

лісистого низькогір'я, для стрій, які складені тонко- і середньоритмічним 



183 

 

 

аргілітовим і аргілітово-пісковиковим флішем. Вони характерні для урочищ 

нижніх частин виположених сильнорозчленованих схилів та крутих схилів 

неглибоких водозбірних лійок. Рідше зсуви проявляються у місцевості 

крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір'я [17].  

В Сколівських Бескидах нами виділено кілька небезпечних зон, в яких 

можуть проявлятися катастрофічні зсуви. Зокрема, в урочищах схилів долини 

р. Стрий (від с. Підгородці до с. Верхнє Синєвидне) та вздовж межі 

Сколівських Бескид з Бескидським крайовим низькогір’ям. Зсуви тут  при 

інтенсивних опадах або швидкому сніготаненні складають потенційну 

небезпеку житловим будинкам та дорогам.  

В місці впадіння річки Ямельниця у річку Стрийі існує загроза зсувів, 

які можуть пошкодити дорогу в с. Підгородці. У верхів'ях річок 

Крушельниця, Корчанка, Завадка є кілька старих, стабільних на даний час 

зсувів, які можуть активізуватися. Високий ризик прояву небезпечних зсувів 

є в урочищах схилів долини річки Кам'янка, в урочищах пригребеневих 

схилів гори Парашки та на схилах гори Корчанка є кілька добре виражених 

стабільних зсувів, які можуть постачати тверду складову для селевих потоків. 

Значна активізація зсувів спостерігалася в кінці липня – на початку 

серпня 2004 та 2008 років (через значні опади) (рис. 5.9), в долині річок Опір, 

Бутивля, Рибник Майданський, Кам’янка (зсуви пошкодили дорогу до с. 

Кам’янка та суттєво змінили конфігурацію водоспаду на р. Кам’янка). 
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Рис. 5.9. Зсув, який виник у 2008 с. Сопіт (місцевість крутосхилого 

ерозійно-денудаційного лісистого низькогір’я, Кобилецький ландшафт) 

 

Осипища найбільш поширені в місцевості крутосхилого ерозійно-

денудаційного лісистого середньогір'я. Виникнення їх пов'язано з 

літологічними особливостями порід та поширенням крутизною схилів. 

Приурочені вони до урочищ в межах стрій складених грубошаруватими 

різнозернистими пісковиками середньострийської підсвити та масивними 

пісковиками ямненської світи. Переважають дрібні форми осипання 

уламкового матеріалу розміром 10х15х20 см, які утворюють біля підніжжя 

схилів конуси довжиною 25-45 м, шириною 10-15 м і потужністю до 3 метрів  

(урочища схилів хребтів Парашка, Росохацькі полонини) [139].  

Інтенсивність лінійної ерозії посилюється по мірі збільшення крутизни 

та протяжності схилів та збільшення опадів (рис. 5.10) [158]. Вона має значне 

поширення в місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого 

середньогір’я в стріях складених аргілітовим флішем. Процеси лінійної ерозії 

найбільшого розвитку набувають під час зливових дощів та інтенсивного 

сніготанення, коли за порівняно короткі проміжки часу з безлісих вершин 
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хребтів стікає велика кількість води, що в десятки разів збільшує енергію 

гірських річок. 

 

Рис. 5.10. Лінійна ерозія на дорозі (еколого-пізнавальна стежка на 

 г. Парашку) 

 

Бокова ерозія проявляється в підрізанні схилів ріками складених 

податливими до вивітрювання і ерозії породами. Вона поширена в місцевості 

терасованих днищ міжгірських долин, яка складена супіщано галечниковим 

алювієм. Найбільш активний прояв має бокова ерозія у заплаві р. Стрий в 

околицях с. Новий Кропивник та с. Рибник. Особливо сильно це 

проявляється в тих місцях, де річка змінюючи напрям течії, роблять повороти 

утворюючи меандри. 

 

5. 4. Екологічний стан ландшафтних комплексів.  

 

Екологічний стан природних територіальних комплексів формується 

під впливом низки чинників, які можна об’єднати у дві групи: природні та 



186 

 

 

антропогенні. Для екооцінки ПТК нами використана екологічна класифікація 

ландшафтних комплексів [110], яка передбачає оцінку ПТК за сприятливістю 

їх природних екоумов для життєдіяльності людини, за ступенем їх 

антропогенної модифікованості, за ступенем техногенного забруднення та за 

поширенням екологічно небезпечних фізико-географічних процесів 

За сприятливістю для життєдіяльності людини природні екоумови у 

висотних місцевостяхможна поділити на дуже сприятливі, сприятливі, 

відносно сприятливі, мало сприятливі [110]. Сприятливі екоумови властиві 

для висотної місцевості терасованих днищ долин річок Стрий, Опір, Сукіль, 

Лужанка і Мізунка. Сприятливі екоумовами для людини склалися у 

місцевісті спадистосхилого ерозійно-денудаційного лісистого низькогір’я, 

відносно сприятливі – місцевісті крутосхилого ерозійно-денудаційного 

лісистого низькогір’я, і мало сприятливі – у місцевісті крутосхилого 

ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я. 

Оцінка висотних місцевостей за ступенем антропогенної 

модифікованості проводилась на основі аналізу сучасної структури 

землекористування і були виділені такі категорії антропогенної 

перетвореності – слабо-, середньо- і сильнозмінені. Слабозміненою є 

місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я, її 

площа незначна, зосереджена на схилах хребта Парашки, Росохацьких 

полонин, Чорносихленського та Красноширського хребтів. Природно 

територіальні, які характеризуються як середньозмінені займають значні 

площі в місцевостях крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого 

низькогір’я та середньогір’я. Сильнозміненою є висотна місцевость 

терасованих днищ долин річок Стрий, Опір, Сукіль, Лужанка, Рибник 

Майданський та Бутивля. 

За ступенем техногенного забруднення, згідно А. В. Мельника (1999), 

висотні місцевості в Сколівських Бескидах, можна поділити на умовно чисті, 

помірно забруднені та забруднені. Умовно чистою є місцевість ерозійно-
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денудаційного лісистого середньогір’я, яка зайнята корінними та похідними 

насадженнями, в якій відсутні антропогенні об’єкти, до помірно забруднених 

належать місцевості крутосхилого і спадистосхилого ерозійно-денудаційного 

низькогір’їв. Забрудненою є місцевість терасованих днищ міжгірських долин, 

яка зайнята населеними пунктами і дорогами (автомагістралі, залізнична 

колія, лінія електропередач).  

Експертна оцінка екологічного стану висотних місцевостей 

проводилася на основі врахування трьох попередніх оцінок, таким чином 

нами виділено три види місцевостей, які характеризуються помірно 

сприятливими, задовільними та погіршеними екоумовами (рис. 5.11). 

Помірно сприятливі екоумови спостерігаються у висотній місцевості 

крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я, основна 

частина якою зосередженна в межах НПП «Сколівські Бескиди», та в 

ландшафтному заказнику «Зелемінь», тому ПТК цієї місцевості є 

слабозмінені та умовно чисті, із негативних фізико-географічних процесів, 

мають місце осипища, вітровали та буреломи. Задовільними екоумовами 

відзначається місцевость крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого 

низькогір’я та спадистосхилого ерозійно-денудаційного лісистого 

низькогір’я, сюди належать території в яких ведеться господарське 

використання, знаходяться незначні за площею і густотою населення села. 

Місцевість є середньозміненою і помірно забруднена, із негативних фізико-

географічних процесів, тут мають місце зсуви, селі, площинна та лінійна 

ерозія та всихання ялинових насаджень. Погіршені екоумови є в місцевості 

терасованих днищ долин річок Стрий, Опір, Бутивля, Рибник Майданський, 

Крешельниця, Сукіль, Лужанка. Ландшафтні комплекси цієї місцевості 

сильнозмінені та забруднені, вони часто зазнають паводкового затоплення, 

повеней, бокової ерозії. 
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Рис. 5. 11 Ландшафтно-екологічна карта Сколівських Бескид 

Порівнюючи екологічну ситуацію у висотних місцевостях Сколівських 

Бескид у 2018 р та у 1999 р (А. В. Мельник, 1999), можна побачити значні 

зміни. Станом на 1999 рік, екологічний стан місцевостей ерозійно-

денудаційного лісистого середньогір’я та низькогір’я характеризувався, як 

помірно сприятливий, станом на сьогоднішній день він не змінилася, але в 

місцевості крутосхилого низькогір’я погіршився. Що стосується місцевості 

терасованих днищ, то її стан не змінився і залишається погіршеним. При 

цьому має місце несприятливий екологічний стан в окремих урочищах днищ 

долин річок Стрий, Опір, Орява, Сукіль та Мізунка, а станом на 2018 рік 

погіршився екостан ПТК в долині р. Бутивля, Рибник та Лужанка. Отже, 

порівнюючи екологічний стан висотних місцевостей за 1999 та 2018 роки, 

спостерігаємо тенденцію до погіршення екологічної ситуації вцілому районі. 

Завершальним етапом еколого-ландшафтознавчого дослідження є 

еколого-ландшафтознавче районування території. На підставі порівняльного 
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аналізу ландшафтної і ландшафтно-екологічної карт Сколівських Бескид, 

карти фізико-географічного районування, карт демографічного і площинного 

навантаження, кількісних даних, що характеризують екоумови висотних 

місцевостей, ми провели еколого-ландшафтознавче районування Сколівських 

Бескид.  

Згідно ландшафтно-екологічного районування Українських Карпат  

А. В. Мельника (1999), Сколівські Бескиди відносяться до Бескидсько-

Горганського ландшафтного екорайону,середньогірно-скибової області. Наші 

дослідження та аналіз космознімків і літературних джерел показали, що є 

підстави розмежовувати даний екорайон на два – Бескидський і Горганський. 

У Сколівських Бескидах, які утворюють середньогірний бескидський 

екорайон, екологічна ситуація характеризується загалом, як задовільна. 

Проте спостерігаються значні її відмінності в розрізі по ландшафтах 

(ландшафтних підрайонах). За подібними характеристиками екоумов і 

екостанів ландшафтних комплексів ми їх об’єднали у чотири ландшафтно-

екологічні підрайони, назви яким дані за назвами найбільших населених 

пунктів у їх межах (рис. 5.12).  

Найбільш сприятлива екологічна ситуація має місце в Зубрице-

Мислівському еколандшафтному підройоні, який включає середньогірні 

ландшафти, і місцевості які є слабозмінені і відзначаються сприятливими 

сучасними екоумовами. В його межах знаходяться декілька невеликих 

населених пунктів – Зубриця, Мислівка, Коростів, незначна протяжність 

автодоріг, і основним видом антропогенних навантажень є лісокористування. 

Значна частина підрайону входить до НПП «Сколівські Бескиди», основним 

із завдань якого є охорона цінних та унікальних ПТК. Тут, промарковано ряд 

еколого-пізнавальних стежок, які активно використовуються. Основним 

джерелом забруднення ПТК є НСБ «Тисовець». Ландшафтно-екологічна 

ситуація в цьому екопідрайоні є помірно сприятливою. 
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Рис. 5. 12 Ландшафтно-екологічне районування Сколівських Бескид 

 

Либохоро-Тухлянський ландшафтно-екологічний підрайон є 

найменший за площею. Він представлений одним ландшафтом – 

Красноширським, тут домінують низькогірні висотні місцевості, що 

посприяло високій щільності заселення, розвитку рекреації та туризму, як в 

літній так і зимовий період. Для даного екопідрайону характерні повені, 

паводки, зсуви та всихання ялинових насаджень. Ландшафтно-екологічна 

ситуація характеризується, як задовільна. 

Козаківко-Сколівський підрайон включає низку низькогірних 

ландшафтів, ландшафтні комплекси які є заселені спостерігаються у 

місцевостях терасованих днищ річкових долин. Тут основними видами 

антропогенних навантажень є рільництво та селитьба, особливо в долині 

річки Стрий. Найбільшим джерелом забруднення виступає м. Сколе та 

сміттєзвалище в с. Дубина. В даному підрайоні значного розвитку набуло 
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лісокористування, що активізувало поширення таких негативних фізико-

географічних процесів, як зсуви, повені, паводки та бокова ерозія. 

Ландшафтно-екологічна ситуація в цьому екопідрайоні є задовільною. 

В Лосинецько-Ясеницькому еколандшафтному підрайоні склалася 

відносно найгірша екологічна ситуація у Сколівських Бескидах. Він охоплює 

низькогірні ландшафти, висотні місцевості підрайону характеризуються як 

сильнозмінені та середньозмінені, тут багато населених пунктів, висока 

густота населення та великий відсоток розораних територій. Із негативних 

фізико-географічних процесів, тут мають місце зсуви, всихання ялинових 

насаджень, повені, паводки, селі. Ландшафтно-екологічна ситуація в цьому 

екопідрайоні є вбільшості є задовільною, а в долині річки Стрий - 

погіршеною. 

Аналіз еколандшафтних підрайонів показав, що в цілому Сколівські 

Бескиди слабозмінений район, прете спостерігається значна різниця 

екологічної ситуації по ландшафтних підрайонах. Найгірша екосутуація 

склалася в Лосинецько-Ясенинському екопідрайоні, оскільки він 

характеризується найбільш сприятливими екоумовами, для проживання 

людей, відповідно і найбільш антропогенно перетворений. 

 

Висновки до розділу 5 

 

Сучасна ландшафтно-екологічна ситуація у Сколівських Бескидах 

характеризується сукупністю ландшафтно-екологічних проблем, пов'язаних 

із негативними фізико-георафічними процесами та різноманітністю 

екологічних умов у ландшафтах і висотних місцевостях. 

Основними чинниками формування негативних фізико-географічних 

процесів і пов’язаних з ними екологічних проблем є властивості природних 

територіальних комплексів, особливості кліматичних умов та господарська 

діяльність людини. 
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Однією з найбільших екологічних проблем у Сколівських Бескидах є 

всихання ялини європейської (Picea abies), що пов’язано з її низькою 

стійкістю до хворіб і шкідників характеризуються похідні ялинники. 

Проведені нами детальні ландшафтні дослідження поширення 

лісопатологічних явищ у басейні річки Рибник Майданський показали, що: 1) 

більшість вогнищ всихання ялини європейської зосереджено в місцевості 

крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я і приурочені 

до стрії, представленою системою куполоподібних вершин і невеликих 

хребтів розділених глибокими долинами потоків складені невапнистим 

тонко- і середньоритмічним аргілітово-пісковиковим флішем; 2) найчастіше 

вогнища всихання приурочені до урочищ гребенів, вершин та сідловин; 3) 

ступінь і площа лісопатологічного ушкодження прямопропорційна від 

складності ландшафтної структури; 4) лісопатологічні процеси активніше 

розвиваються на межі ПТК вищих рангів (стрій, місцевостей, ландшафтів); 5) 

найчастіше всихання ялинових насаджень приурочено до урочищ південно-

східних і південно-західних експозицій; 6) спостерігається стійка тенденція 

до збільшення уражених ялинових насаджень в урочищах досліджуваного 

басейну (за 5 років площа ураження збільшилася із 2448,5 (30 %) га до 2889,3 

га (36%), тобто на 440, 8 га). Аналіз залежності всихання деревостанів від 

типу лісорослинних умов свідчить, що частіше всихання зустрічається в 

урочищах вологих сугрудів та вологих грудів, вік насаджень яких становить 

81-100 років.  

Окрема група екологічних проблем у Сколівських Бескидах пов’язана з 

гідрометеорологічними процесами, перш за все з зливовими дощами (добова 

сума опадів >27 мм), які зумовлюють повені, селі, зсуви. В басейні р. Рибник 

Майданський в період з 2002 по 2012 рр. було 37 днів із зливовими дощами, 

які стали причиною паводків, повеней та селів, які створили підвищену 

екологічну небезпеку в урочищах днищ долин потоків з фрагментами терас  в 

місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір'я 
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(річки: Мала Ріка, Крушельниця, Яблінка Велика та інших), а також в 

урочищах місцевості терасових днищ міжгірських долин річок Стрий, Опір 

та Рибник Майданський. Аналіз даних гідропоста с. Майдан 

гідрометеорологічної станції Стрий показав, що різке відхилення рівня води 

від норми, яка для р. Рибник Майданський становить 227 см, спостерігається 

в червні, липні та вересні. Є підстави вважати ці місяці повене та паводко 

небезпечними у регіоні. 

Селева небезпека властива для урочищ крутопадаючих зворів і 

терасованих днищ річкових долин під час тривалих зливових дощів. 

Свідченням цього є конуси виносу селевих потоків наявні в урочищах днищ 

річок Опір, Уричанка та р. Рибника Майданського, де селеві процеси 

проявляються найактивніше. 

В Сколівських Бескидах нами виділено кілька небезпечних зон, в яких 

можуть проявлятися катастрофічні зсуви. Зокрема, в урочищах схилів долини 

р. Стрий (від с. Підгородці до с. Верхнє Синєвидне) та вздовж межі 

Сколівських Бескид з Бескидським крайовим низькогір’ям. Зсуви тут  при 

інтенсивних опадах або швидкому сніготаненні складають потенційну 

небезпеку житловим будинкам та дорогам.  

Виникнення осипищ у Сколівських Бескидах пов'язано з літологічними 

особливостями порід та крутизною схилів і приурочені вони до урочищ стрії 

складеної грубошаруватими різнозернистими пісковиками. Переважають тут 

дрібні форми осипання уламкового матеріалу розміром 10х15х20 см, які 

утворюють біля підніжжя схилів конуси довжиною 25-45 м, шириною 10-15 

м і потужністю до 3 метрів. 

Лінійна ерозія в досліджуваному регіоні має повсюдне поширення в 

урочищах крутих схилів вздовж лісових доріг, туристичних маршрутів. 

Бокова ерозія найактивніше проявляється у днищі р. Стрий в околицях с. 

Новий Кропивник та с. Рибник.  

Кожна з висотних місцевостей характеризується своїм набором 
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негативних фізико-географічних процесів і відповідно певною сукупністю 

екологічних проблем. Для місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного 

лісистого середньогір'я найчастіше характерні осипища, селі, вітровали, 

буреломи, лісопатологічні явища та всихання похідних смерекових 

деревостанів. У місцевості спадистосхилого ерозійно-денудаційного 

лісистого низькогір'я поширені зсуви, вітровали, буреломи, лісопатологічні 

явища та всихання деревостанів. У місцевості терасованих днищ міжгірських 

долин – зливові дощі, паводки та бокова ерозія.  

Аналіз сприятливості екоумов для проживання людей висотних 

місцевостей показав, що найсприятливіші умови спостерігаються у висотній 

місцевості терасованих днищ міжгірських долин річок Стрий, Опір, Сукіль та 

Лужанка, а найгірші – місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного 

лісистого середньогір’я. В Сколівських Бескидах нами виділено 4 

ландшафтно-екологічні підрайони, кожний з яких характеризується певними 

екоумовами, природним екопотенціалом та ступенем модифікованості.  
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РОЗДІЛ 6 

НАУКОВІ ЗАСАДИ ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 

В РЕГІОНІ  

 

 

6.1. Ландшафтознавчі основи раціонального природокористування 

та вирішення екологічних проблем 

 

Питання збереження і раціонального використання ландшафтних 

комплексів сьогодні набувають першочергового значення. На міжнародному 

рівні це задекларовано у «Програмі дій. Порядку денному на XXI століття» 

та «Європейській ландшафтній конвенції». Питання охорони ландшафтних 

комплексів в Україні регулюються рядом Законів, прийнятих Верховною 

Радою України: “Про охорону навколишнього природного 

середовища”(1991) [149], Закон України «Про ландшафти» (2012) [148] та ін. 

Головною передумовою вирішення екологічних проблем Сколівських 

Бескид є раціональне використання природних умов і ресурсів на основі 

ландшафтознавчого підходу. Раціональне природокористування передбачає 

бережливе, ощадливе, технологічно досконале й науково обгрунтоване 

використання природних умов і ресурсів, що забезпечувало б їх охорону, 

відтворення і збагачення та спрямоване на формування високопродуктивних, 

економічно ефективних і екологічно сприятливих для людей культурних 

ландшафтих комплексів [110]. 

Раціональне природокористування передбачає оптимальну організацію 

території на основі вчення про ландшафти і повинно опиратися на концепцію 

ландшафтного планування [98], метою якого є забезпечення сталого розвитку 

території [199, 200]. Розробка наукового ландшафтного плану на територію 

Сколівських Бескид повинна бути спрямована на оптимізацію структури 

землекористування і, перш за все, раціональне ведення лісокористування. 
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При цьому слід враховувати специфіку природних умов, контури 

ландшафтних комплексів як локального рівня, так і властивості і межі 

регіональних ландшафтних одиниць, а також сучасну екологічну ситуацію. 

Удосконалення системи природокористування повинно також 

супроводжуватися заходами, спрямованими на охорону ландшафтних 

комплексів та реалізацію системи ландшафтно-екологічного моніторингу. 

Суттєве поліпшення екологічої ситуації в Сколівських Бескидах 

можливе завдяки дотриманню ландшафтних принципів раціонального 

використання гірських територій, головними серед яких є принципи: 

територіальної диференціації, комплексності, підпорядкованості, типології, 

поєднання, односторонніх зв’язків (Г. П. Міллер, 1974). Принцип 

територіальної диференціації (дискретності) передбачає враховування 

існуючих природних територіальних комплексів, оскільки кожний з них 

володіє набором певних природних екологічних умов, ресурсів та процесів 

(відповідно, контури ПТК конкретного виду можна розглядати як ареали цих 

умов, ресурсів та процесів). Принцип комплексності полягає у: 1) вивченні 

комплексного об’єкта - ПТК, який відзначається багатогранністю 

властивостей, зв’язок між якими зумовлює його єдність; 2) пізнанні багатьох 

властивостей ландшафтних комплексів у їхніх взаємозв’язках; 3) пізнання 

ПТК вищих рангів  шляхом аналізування комплексу одиниць нижчих рангів, 

які його складають. Принцип підпорядкованості (субординації) полягає у 

врахуванні ієрархії ПТК, тобто їхньої послідовності в ряді основних 

категорій територіального поділу земної поверхні. Зокрема для гірських 

ландшафтів актуальним є врахування ієрархії їх морфологічних одиниць, яку 

утворюють орокліматичні сектори, висотні місцевості, літогенетичні стрії, 

складні урочища, підурочища, прості урочища, ланки і фації (Міллер, 1974). 

Принцип типології передбачає об’єднання ПТК певного рангу в типологічні 

категорії – види, роди, класи, типи. Принцип поєднання (комбінування) 

полягає у вивченні і врахуванні взаємозв’язків між територіально суміжними 
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ландшафтними комплексами. Принцип односторонніх зв’язків, або 

однонапрямленості визначального впливу, вказує на переважання в горах 

міграційних потоків від ПТК вищих гіпсометричних рівнів до нижчих. 

Застосування вище згаданих принципів націлює на пізнання ландшафтної 

організації досліджуваної території й оптимальне використання конкретних 

ПТК, що в кінцевому рахунку веде до раціонального (збалансованого) 

природокористування. 

Активний розвиток екологічно несприятливих фізико-географічних 

процесів у ландшафтних комплексах Сколівських Бескид зумовлює їхню 

деградацію, у зв’язку з чим вони втрачають здатність виконувати ті чи інші 

соціально-економічні, в тому числі і екологічні (середовище відтворювальні) 

функції, що зумовлює виникнення ландшафтно екологічних проблем. 

Вирішення цих проблем повинно опиратисяна систему заходів 

спрямованих на попередження негативних фізико-географічних процесів. В 

зв’язку з цим актуальною є розробка таких заходів диференційовано по 

ландшафтних комплексах. Оскільки їхнє поширення має чітку ландшафтну 

зумовленість (табл. 6.1).  

Таблиця 6. 1 

Заходи щодо попередження екологічно несприятливих фізико-

географічних процесів в ландшафтних комплексах Сколівських Бескид 

 

Стрії 

Екологічно 

несприятливі фізико-

географічні процеси 

Заходи щодо їх 

вирішення 

Висотна місцевість крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого 

середньогір'я (А). 

Гребені хребтів та їх 

верхні частини схилів 

(складені сильновапнистим 

різноритмічним флішем) 

Вітровали, 

буреломи, осипища. 

Закріплювати урочища 

осипищ посадкою лісу, проводити 

очисні рубки. 

Середні частини 

крутих схилів (складені 

безвапнистим груборитмічним 

флішем). 

Вітровали, 

буреломи, осипища. 

Закріплювати урочища 

осипищ  посадкою лісу, проводити 

очисні рубки, розчищати дерева, як 

нагромадились внаслідок вітровалів 

і буреломів . 
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Продовження табл. 6.1 

Висотна місцевість крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого низькогір'я (Б). 

Нижні частини крутих 

схилів (складені безвапнистим 

тонкоритмічним флішем). 

Всихання 

ялинових насаджень, 

вітровали, буреломи, 

зсуви, селі, лінійна 

ерозія. 

Відновлювати корінні ліси 

на місці посохлих 

деревостанів;своєчасно проводити 

рубки в урочищах з ураженими 

насадженнями; першочергово 

проводити лісозахисні заходи в 

урочищах південних схилів; 

зменшувати повноту насадження не 

нище 0,8; в проводити моніторинг за 

основними шкідниками і 

збудниками хвороб; обмежити 

підрізання обвально-осипних схилів 

при прокладанні дороги. 

Висотна місцевість спадистосхилого ерозійно-денудаційного лісистого низькогір'я (В). 

Гребені хребтів та 

пологі схили (складені 

слабовапнистим 

тонкоритмічним флішем).  

Всихання 

ялинових насаджень, 

вітровали, буреломи, 

зсуви, лінійна ерозія. 

На місці посохлих 

деревостанів відновлювати корінні 

ліси; своєчасно проводити рубки в 

урочищах з ураженими 

насадженнями; першочергово 

проводити лісозахисні заходи в 

урочищах південних схилів; 

зменшувати повноту насадження не 

нище 0,8, в урочищах крутих схилів; 

припинити всі види рубок, окрім 

санітарних; обмежити підрізання 

обвально-осипних схилів при 

прокладанні дороги; створювати 

дренажні системи та підпірні стінки. 

Висотна місцевість терасованих днищ міжгірських долин (Г). 

Терасовані долини рік 

(складені піщано-

галечниковим алювієм). 

Повені, паводки, 

бокова ерозія 

Не проводити суцільні 

рубки; застосовувати інженерно-

технічні заходи - будувати дамби, 

берегозахисні і регулювальні 

споруди 

 

Оцінюючи ландшафтно-екологічну ситуацію пов’язану з поширенням 

негативних фізико-географічних процесів у тих чи інших ландшафтних 

комплексах, важливо мати на увазі не окремі процеси, а всю їх сукупність – 

адже дуже часто спостерігається їх накладання і взаємопідсилення 

Наприклад, зливові дощі в умовах трансформованого рослинного покриву 

(вирубка та ін.) викликають лінійну ерозію, яка разом з надмірним 
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зволоженням спричиняє селеві і зсувні явища, які в свою чергу можуть бути 

підсилені прокладанням доріг, або іншими антропогенними впливами.  

Раціональне лісокористування з урахуванням особливостей 

ландшафтної структури Сколівських Бескид є необхідною передумовою 

попередження розвитку багатьох несприятливих фізико-географічних 

процесів. При цьому важливим є правильна організація рубок, розчистка 

русел річок від залишків деревини і конусів виносу селевих потоків, а також 

застосування низки лісомеліоративних заходів - насадження лісу в урочищах 

стрімких зсувних та осипних схилів, збереження лісових насаджень та 

створення водоохоронних зон в урочищах низьких терас вздовж русел річок. 

Зокрема, збільшення площі лісонасаджень за рахунок заліснення 

урочищ крутих осипних схилів або створення водоохоронних прируслових 

зон в місцевості терасованих днищ міжгірських долин сприятимуть 

зменшенню максимальних витрат паводків (а отже зменшенню підтоплень), 

підвищать стійкість схилових ПТК і зменшать можливість розвитку 

ерозійних процесів, а також збільшать стійкість лісових насаджень проти 

вітровалів. Розміщення лісосік з урахуванням ландшафтної структури 

території і пануючого напрямку вітрів поряд із застосування повітряної 

трельовки лісу, сприятимуть зменшенню вітровалів та ерозійних процесів, 

зменшать об’єм твердого стоку і можливість розвитку селів. 

Серед заходів спрямованих на зменшення інтенсивності процесів 

всихання ялини європейської в Сколівських Бескидах доцільно: зменшувати 

повноту ялинових насаджень максимально до 0,8, оскільки нижча повнота 

сприяє розвитку збудників хвороб; не проводити санітарні рубки на межі 

ПТК рангу стрій, оскільки ці ділянки є найбільш вразливими для 

лісопатологій; першочергово проводити лісозахисні заходи в урочищах 

схилів південної експозицї, оскільки тут швидше проходить процес всихання; 

проводити моніторинг за основними шкідниками і збудниками хвороб. 
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Для попередження виникнення негативних геолого-геоморфологічних 

процесів необхідно дотримуватися наступних заходів: припинити всі види 

рубок, окрім санітарних в урочищах крутих схилів; закріпити ПТК осипищ та 

зсувів посадкою лісу; обмежити підрізання урочищ обвально-осипних схилів 

при будівництві доріг; створити протизсувні лісосмуг шириною до 30 м при 

прокладанні доріг; створити дренажні системи та підпірні стінки в місцях 

важливих господарських об’єктів (доріг, будинків, тощо), не 

використовувати урочища селенебезпечних зворів і днищ річок для 

транспортування лісу [10]. 

Для боротьби з паводками і селями, які затоплюють 

сільськогосподарські угіддя і руйнують мости, дороги, житлові та інші 

будівлі необхідно застосовувати інженерно-технічні заходи – будувати 

дамби, берегозахисні і регулювальні споруди.  

На туристичних маршрутах необхідно встановлювати інформаційно-

попереджувальні знаки, стенди, які будуть інформувати рекреантів про 

можливість виникнення того чи іншого негативного фізико-географічного 

процесу. Наприклад такі знаки необхідно встановити на початку еколого-

пізнавальної стежки «На гору Парашку», яка проходить вздовж річки 

Красної, адже тут частим явищем є селі та зсуви; на початку маршруту «На 

водоспад Кам’янка», адже при зливових дощах є ймовірність виникнення 

повені, яка активізує бокову ерозію і як наслідок підмивання дороги. 

 

6.2. Оптимізація мережі природоохоронних територій 

 

Важливим напрямком на шляху вирішення екологічних проблем і 

поліпшення екологічної ситуації в досліджуваному регіоні є оптимізація 

існуючих природо-заповідних обєктів (ПЗО) і створення нових. 

Площа природно-заповідного фонду (ПЗФ) в Сколівських Бескидах 

становить 386,5 км² (рис. 6.1), тобто 33,6% від загальної їхньої площі, яка 
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становить 1149,5км². Нами було розраховано ряд показників, які 

характеризують стан заповідності досліджуваної території: показник 

заповідності другої категорії Sзаг=356,84*100/1149,5=31%; показник 

щільності об'єктів природно-заповідного фонду 

Sпзф=386,46*100/1149,5=33,6%; показник щільності природно-заповідних 

об'єктів Н=21/1149,5=1,8 об/100км²; Іт=0,9/386,5=0,002 ІN=7/21=0,3 

І=0,002+0,3/2=0,2. 

Нами також був розрахований індекс інсуляризованості природно-

заповідних об’єктів, який показує, що на досліджуваній території наявні 

екологічно нестабільні незначні за площею об’єкти, які не виконують своїх 

функцій (табл. 6. 2).  

Таблиця 6.2 

Кількісна оцінка природно-заповідних об’єктів СколівськихБескид 

Загальна 

площа ПЗФ, 

км² 

ПЗО<50 ПЗО>50 Загальна 

кількість 

обєктів 

Індекс 

інсуляризова

ності (І) ПЗО 
Площа,

км² 

Кількість 

одиниць 

Площ

а,км² 

Кількість 

одиниць 

386,5 0,9 14 385,6 7 21 0,2 

 

В Сколівських Бескидах об’єкти природно-заповідного фонду 

розміщені дуже нерівномірно (табл.6.3, рис.6.1). Найбільша їх кількість 

зосереджена в центральній частині досліджуваного району. Є ряд 

ландшафтів у яких немає об’єктів природно-заповідного фонду, а саме: 

Ясненський, Студеногірський, Шимонецький, Менчілський, Буковецький, 

Буківський, Спароський, Чорно-сихленський, Широкий. Серед ландшафтів 

найбільший відсоток заповідності мають ландшафти Високоверхський, 

Похарський, Перекіпський, Великоверхський, Парашківський, 

Зелем'янський, та Ключківський ландшафти, оскільки в них значну площу 

займає НПП «Сколівські Бескиди» (табл. 6.4). Решта ландшафтів мають 

заповідність менше 2%, що пов’язано з розміщенням на їх території дуже 

малих природно-заповідних об’єктів. 
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Таблиця 6.3 
Природно-заповідні об’єкти Сколівських Бескид (укладено за матеріалами НПП «Сколівські Бескиди», ДП 

«Сколівське лісове господарство») 

№ п/п Назва об’єкта Категорія об’єкта 
Площа, 

га 

Місцезнаходження 

(ландшафти) 

Рік 

створен

ня 

1 “Сколівські Бескиди” 
Національний природний 

парк 
35684,0 

Великоверхський, Магурський, Росохацький, 

Старошебельський, Плішківський, Похарський, Перекіпський, 

Кжеменецький, Липовальський, Серединський, 

Великоверхський, Парашківський, Кобилецький, Добжанський, 

Ключківський, Зелем’янський, Креміннянський. 

1999 

2 Зелемінь Ландшафтний ЗК* 1496,0 Зелем’янський 1991 

3. Віковий дуб Ботанічна ПП** 0,03 Добжанський 1984 

4 Віковий дуб 2 Ботанічна ПП 0,03 Добжанський 1984 

5. Платан кленолистий Ботанічна ПП 0,03 Добжанський 1984 

6. Глід червонолистий Ботанічна ПП 0,06 Добжанський 1984 

7. Магнолія Суланжа Ботанічна ПП 0,05 Добжанський 1984 

8. Група вікових дубів Ботанічна ПП 0,15 Добжанський 1984 

9 Водоспад на річціКам'янка Гідрологічна ПП 3,7 Ключківський 1984 

10 Водоспад “Туркало” Гідрологічна ПП 0,1 Парашківський 1984 

11 Болото Ширкавець Гідрологічна ПП 0,1 Церковишський 1975 

12 Джерело мінеральної води Гідрологічна ПП 0,01 Красноширський, 1999 

13 Кремінь Заповідне урочище 324,5 Креміннянський 1991 

14 Димківці Заповідне урочище 9,4 Красноширський 1984 

15 Дубинське Заповідне урочище 605,0 Ключківський 1984 

16 Маківка Заповідне урочище 397,0 Скубенецький 1991 

17 Гатчин Звір Заповідне урочище 57,0 Церковишський 1988 

18 Грегіт Заповідне урочище 29,0 Церковишський 1988 

19 Кропивник Заповідне урочище 35,0 Церковишський 1988 

20 Тисова Гора Заповідне урочище 1,9 Кжеменецький 1988 

21 Парк школи-інтернату м. Сколе Пам’ятка природи 3,0 Добжанський 1984 

Всього 38646,0   

*ЗК – заказник 

** ПП – пам’ятка природи 
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Рис. 6.1. Природно-заповідні об’єкти Сколівських Бескид (укладено за 

матеріалами НПП «Сколівські Бескиди», ДП «Сколівське лісове господарство») 
 

Таблиця 6.4 

Розподіл природно-заповідних об'єктів по ландшафтах Сколівських Бескид 

Назва ландшафту 

(індекс ландшафту) 

Площа природно-

заповідних об’єктів, 

км² 

Відсоток від 

площі ландшафту 

Відсоток від всієї 

площі Сколівських 

Бескид 

Високоверхський (2) 23,5 41,1 1,9 

Магурський (3) 7,2 62,1 0,6 

Росохачкінський (6) 8,2 33,1 0,4 

Старошебельський (7) 14,4 100 0,9 

Плішківський (8) 5,9 43,8 0,3 

Похарський (9) 21,5 74,4 1,9 

Скубинецький (10) 3,9 25,3 0,3 

Перекіпський (15) 36,8 100 3,2 

Кжеменецький (16) 13,8 35,1 1,2 

Кремінянський (17) 17,3 20,2 1,1 

Красноширський (18) 0,1 0,1 0,01 
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Продовженн табл. 6.4 

Липовальський (21) 10,5 86,7 0,9 

Видногівський (22) 24,1 100 2,1 

Великоверхський (24) 39,2 85 3,4 

Парашківський (25) 54,5 76,8 4,6 

Зелем'янський (26) 46,6 61,2 4,1 

Кобилецький (28) 9,2 17,9 0,6 

Добжанський (29) 18,5 42 1,3 

Ключківський (30) 27,5 33,1 2,4 

Церковишський (32) 3,8 3,6 0,1 

Разом 38646,0 - 33,6 

Сколівські Бескиди відзначаються значним ландшафтним різноманіттям 

[9], наявністю ПТК з раритетними і червонокнижними видами рослин і тварин, 

які потребують охорони. Існуючі, на сьогоднішній день, природоохоронні 

об’єкти не можуть в повному обсязі забезпечити належного охоронного 

режиму для того щоб зберегти унікальні бескидські ландшафтні комплекси. В 

зв’язку з цим, актуальним є питання оптимізації наявної мережі 

природоохоронних об’єктів, збільшення їх площ за рахунок створення нових 

об’єктів [15].  

Найбільшим природоохоронним об’єктом в досліджуваному регіоні є 

НПП «Сколівські Бескди». Територія парку не в повній мірі репрезентує 

ландшафтне різноманіття, наукову і рекреаційну цінність ландшафтних 

комплексів Сколівських Бескид. Тому, є необхідність оптимізувати 

функціональне зонування цього найбільшого і найважливішого об’єкту 

природно-заповідного фонду регіону. Парк створений 11 лютого 1999 р. і в 

адміністративному відношенні розміщений на території Львівської областів 

межах трьох адміністративних районів - Сколівського (землі, передані із 

Сколівського держлісгоспу (ДЛГ) – 13639 га, Сколівського військового 

лісгоспу – 10982 га та Дрогобицького ДЛГ – 7696 га), Дрогобицького 

(Дрогобицький ДЛГ – 2012 га) і Турківського (Сколівський ДЛГ – 1355 га) 

[100]. 
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Використовуючи ГІС-технології, ми провели порівняльний аналіз 

карти сучасного функціонального зонування парку, ландшафтної карти [10] 

та картосхеми поширення раритетних рослин [123]. В результаті ми 

з’ясували розподіл функціональних зон по висотних місцевостях та прийшли 

до висновку, що сучасне функціональне зонування парку має ряд недоліків 

(рис. 6.2, 6.3 а): воно здійснене на основі врахування лише меж лісових 

кварталів і не враховує межі ландшафтних місцевостей, стрій та урочищ; 

заповідна зона безпосередньо межує з господарською і таке сусідство не 

забезпечує охорони цінних ландшафтних комплексів на належному рівні; 

чимало раритетних рослин, які потребують суворого охоронного режиму, 

поширені в межах господарської зони; згідно вимог, Міжнародного союзу 

охорони природи, заповідна зона і зона регульованої рекреації повинна 

становити не менше 75 % площі парку, а при сучасному зонуванні на них 

припадає тільки 34 %, в той час як найбільшу частину парку займає 

господарська зона 64,3 % [16]. 

 

Рис. 6.2. Функціональне зонування НПП «Сколівські Бескиди» [151] і 

поширення раритетних рослин (за Л. І. Мілкіною та ін. 2011) 
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Функціональні зони: 1 – заповідна, 2 – регульованої рекреації, 3 – стаціонарної 

рекреації, 4 – господарська. 5 – раритетні рослини. 6 – ключова ділянка дослідження 

«Росохацькі полонини». Межі: 7– місцевостей; 8 – зон. 9 – річки. Висотні місцевості: А – 

крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте середньогір’я; Б - крутосхиле ерозійно-

денудаційне лісисте низькогір’я; В – спадистосхиле розійно-денудаційне лісисте 

низькогір’я; Г – терасовані днища міжгірських долин. 
 

Беручи до уваги ландшафтні принципи природокористування та 

враховуючи ландшафтну структуру території НПП «Сколівські Бескиди» на 

рівні урочищ, ми пропонуємо низку уточнень до функціонального зонування 

його території. По-перше, в центрі заповідного масиву парку розташована 

територія Сколівського військового лісгоспу, що віднесена до господарської 

зони, в якій проводиться традиційна господарська діяльність із заготівлею, 

трелюванням та вивезенням деревини. Це суперечить вирішенню ряду 

завдань природоохоронного, наукового і рекреаційного характеру, які 

покладені на національний парк. Ця частина господарської зони межує із 

заповідною, таке сусідство негативно впливає на процеси функціонування 

ПТК у заповідній зоні. Тому, необхідно збільшити площу заповідної зони за 

рахунок господарської зони, узгодивши її межі з межами урочищ. Заповідна 

зона при сучасному зонуванні займає урочища схилів, в той час як урочища 

гребенів та пригребеневих поверхонь не взяті до уваги. Враховуючи принцип 

односторонніх зв’язків, ми пропонуємо включити до заповідної зони 

урочища гребеневих та пригребеневих поверхонь, які поширені на хребтах 

Росохацькі полонини та Парашка. В урочищах Росохацьких полонин 

трапляються рідкісні види рослин і тварин, які занесені до Червоної книги 

України. Із рідкісних рослин тут ростуть арніка гірська, дзвоники карпатська, 

любка дволиста та ін. На полонинах можна побачити зубра, кота лісового, 

оленя благородного та ін. В урочищах гребенів та пригребеневих схилів 

хребта Парашки поширені арнікові біловусники, місцями їм на зміну 

приходять дуже рідкісні в Українських Карпатах угрупування з пануванням 
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арніки гірської. Якщо тут не встановити заповідний режим, то інтенсивний 

розвиток рекреації негативно вплине на ПТК які розміщені на нижчих 

гіпсометричних рівнях.  

По-друге, до заповідної зони необхідно також включити урочища 

сильнорозчленованих глибоких водозбірних лійок північних експозицій, 

увігнутих сильнорозчленованих схилів північної експозиції та нижніх частин 

виположених сильнорозчленованих водозбірних схилів. Ці урочища є 

оселищами таких раритетних рослин, як: арніка гірська, булатна довголиста, 

гронянка півмісяцева, лілія лісова, баранець звичайний, білозозулинець 

справжній, булатна червона, дзвоники розлогі ялицеві, гніздівка лісова, 

коручка широколиста та інші. 

По-третє, межі зони регульованої рекреації також доцільно узгодити з 

контурами ПТК та віднести до неї особливо цінні в екологічному та 

пізнавальному відношеннях ландшафтні урочища, в яких не можливо 

встановити заповідний режим, оскільки вони віддавна традиційно 

використовуються для господарських потреб (збирання ягід та грибів) 

місцевим населенням. Ця зона в основному буде оконтурювати заповідну і 

виконуватиме дві функції: 1) захисну (послаблюватиме антропогенний 

вплив); 2) сприятиме розвитку рекреації і туризму. 

По-четверте, зону стаціонарної рекреації також слід узгодили з межами 

ПТК. Тут знаходяться переважно урочища нижніх частин розчленованих 

водозбірних схилів в межах яких розташовані цікаві для туристів об’єкти: 

геологічна пам’ятка природи місцевого значення «Турецький камінь», 

гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення «Водоспад на річці 

Кам’янка» та «Павлів Потік» [16].  

По-п’яте, межі господарської зони необхідно провести з урахуванням 

меж ландшафтних урочищ і зменшити її до 24096 га (48,61 %). В основному  
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Рис.6.3. Сучасне (а) та пропоноване (б) функціональне зонування НПП 

«Сколівські Бескиди» в межах ключової ділянки «Росохацькі полонини» 

(урочища за О. Федірком, Б. Хомин, 2002) 
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Функціональні зони: I – заповідна, II – регульованої рекреації, III –  господарська. Межі: 

IV – урочищ; V –  функціональних зон. 

 Місцевість крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я, Урочища, 1 - 

вузькі асиметричні пригребеневі поверхні основних хребтів поздовжнього (узгодженого) 

простягання, зайняті післялісовими луками та пустищами з фрагментами свіжих 

смерекових суборів на темно-бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних 

ґрунтах; 2 - широкі поперечні відгалуження основних хребтів, зайняті смереково-

ялицевими субучинами та післялісовими луками на бурих гірсько-лісових 

середньопотужнихсередньоскелетних поверхнево оглеєних ґрунтах; 3 - дуже круті, 

місцями обривисті, обвально-осипні розчленовані схили північно-східної експозиції 

(берда), закріплені монодомінантними корінними смеречинами на темно-бурих гірсько-

лісових слабосформованихсильноскелетних ґрунтах; 4 - круті, сильнорозчленовані 

водозбірні лійки північних експозицій з смерековими ялинниками на темно-бурих гірсько-

лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах; 5 - крутосхилі сильнорозчленовані 

неглибокі  водозбірні лійки південних експозицій з яворовими бучинами на світло-бурих 

гірсько-лісових глибоких слабоскелетних ґрунтах; 6 крутосхилі сильнорозчленовані 

глибокі водозбірні лійки північних експозицій, зайняті корінними монодомінантними 

буковими смеречинами на темно-бурих гірсько-лісових середньоскелетних ґрунтах; 7 - 

нижні частини виположенихсильнорозчленованих водозбірних схилів, зайняті 

післялісовими луками та ялицевими бучинами на світло-бурих гірсько-лісових потужних 

середньоскелетних ґрунтах; 8 - стрімкі розчленовані водозбірні схили південних 

експозицій з буковими ялинниками та смерековими монокультурами на світло-бурих 

гірсько-лісових середньоскелетних ґрунтах; 9 - увігнуті сильнорозчленовані схили 

північних експозицій, що круто обриваються до основних річкових долин, слабозакріплені  

монокультурними смерековими лісонасадженнями на бурих гірсько-лісових 

слабосформованихсильноскелетних ґрунтах; 10 - дендровидні розгалуження 

крутопадаючихV-подібних долин гірських потоків (зворів) у верхніх частинах 

водозбірних лійок, слабозакріпленібуково-ялицевими смеречинами на бурих гірсько-

лісових несформованих (підвісних) сильнокам’янистих ґрунтах; 11 - днища долин  

основних потоків з фрагментами терас та прируслових відмілин порослі сіровільшняками 

на торфянисто-болотних намивних ґрунтах; 12 - переважно короткі антропогенно 

спровоковані ерозійні форми, що обриваються в долинах основних потоків, 

слабозакріплені кущовою рослинністю на бурих гірськолісових несформованих (підв 
 

 вона буде займати центральну частину парку, а саме ті території, які є 

найбільш антропогеннозміненими [16]. До її складу будуть входити лісові 

землі Сколівського військового лісгоспу та землі сільськогосподарського 

призначення – рілля, сіножаті, пасовища. 

Таким чином розподіл функціональних зон у парку буде виглядати 

наступним чином: заповідна зона збільшилася до 21,41 % (зараз 14,7 %); зона 

регульованої рекреації до 28,28 % (19,3 %); зона стаціонарної рекреації 
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залишається незмінною, а господарська зона зменшилася до 48,61 % з 64,3 % 

(рис. 6.4, табл.6.5) [16]. 

 

Рис. 6.4. Пропоноване функціональне зонування НПП «Сколівські 

Бескиди» (раритетні рослини за Л. І. Мілкіною та ін, 2011). 
Функціональні зони: 1 – заповідна, 2 – регульованої рекреації, 3 – стаціонарної 

рекреації, 4 – господарська. 5 – раритетні рослини. 6 – ключова ділянка «Росохацькі 

полонини» Межі: 7 – місцевостей; 8 – зон. 9 – річки. Висотні місцевості: А – крутосхиле 

ерозійно-денудаційне лісисте середньогір’я; Б - крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте 

низькогір’я; В – спадистосхиле розійно-денудаційне лісисте низькогір’я; Г – терасовані 

днища міжгірських долин. 
Таблиця 6.5 

Розподіл функціональних зон НПП «Сколівські Бескиди» по висотних 

місцевостях, в % [16] 

Висотні місцевості Функціональна зона Сучасне 

зонування 

Пропонованезон

ування 

Крутосхиле ерозійно-

денудаційне лісисте 

середньогір'я 

Заповідна 16,6 21,7 

Регульованої рекреації 16,8 28,9 

Стаціонарної рекреації 2,38 2,38 

Господарська 64,22 46,8 

Крутосхиле ерозійно-

денудаційне лісисте 

низькогір'я 

Заповідна - - 

Регульованої рекреації 47,3 47,3 

Стаціонарної рекреації 47,2 47,2 

Господарська 5,5 5,5 

Терасовані днища 

міжгірських долин 

 Заповідна - 4,9 

Регульованої рекреації 89,9 6,1 

Стаціонарної рекреації - - 

Господарська 11,1 - 
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Запропонована схема функціонального зонування НПП «Сколівські 

Бескиди» є на нашу думку найбільш оптимальною. При її розробці взято до 

уваги як ландшафтну структуру території так і поширення раритетних 

рослин. Перевага її полягає у тому, що вона передбачає суттєво змінити 

співвідношення площ функціональних зон відповідно до міжнародних вимог, 

а їхні межі узгоджуються з межами ПТК, що дасть можливість їх цілісно 

охороняти і раціонально використовувати. 

Серед цікавих у природоохоронному відношенні об’єктів в ПТК 

Сколівських Бескид, слід відзначити наявність мінеральних джерел, виходи 

на денну поверхню масивних пісковиків та інші. В регіоні виявлено загалом 

56 джерел мінеральних вод. Але, на жаль їх мінеральний та хімічний склад не 

досліджено. Особливої уваги заслуговують мінеральні джерела в басейні р. 

Рибник Майданський, в околицях с. Підгородці, с. Кам’янки та в урочищах 

північно-східних і південно-західних схилів хребта Парашка.  

В околицях села Крушельниця в урочищі схилу південно-західної 

експозиції зустрічаються рідкісні, для території Сколівських Бескид, масивні 

пісковики, розміром 2*3 м. Унікальність цих об’єктів полягає у тому, що 

рони розташовані один від одного на відстані 5-10 м., а в одному з каменів є 

печера. Цю території варто віднести до зони регульованої рекреації, а 

об’єктам присвоїти статус геологічної пам’ятки природи місцевого значення. 

Цікавим об'єктом в Сколівських Бескидах є лісівниче урочище 

«Кам'янистий» (басейн Малої Річки) площею 100 га. Ця територія має 

наукове (зростання цінних ялицевих лісів на кам'янистих розсипах), 

історичне (залишки криївок) та рекреаційне (тут проходять еколого-

пізнавальні стежки) значення. Тому, цю територію доцільно приєднати до 

НПП «Сколівські Бескиди». До парку слід ввести і цікаве лісівниче урочище 

«Сопіт», яке розміщене в урочищі водозбірної лійки південно-східної 
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експозиції, унікальність якого полягає у тому, що тут зростають цінні ялицеві 

насадження. 

 

Висновки до розділу 6 

 

Поліпшення екологічної ситуації в Сколівських Бескидах потребує 

реалізації низки заходів з раціонального природокористування, на основі 

ландшафтного підходу.  

Оптимізація лісокористування повинна передбачати здійснення 

лісогосподарських заходів з урахуванням властивостей і меж ПТК різних 

рангів і спрямовуватись на підвищення загальної лісистості території, 

поліпшення санітарного стану лісів, відновлення корінних букових 

деревостанів, на попередження виникнення екологічно несприятливих 

фізико-географічних процесів. Серед заходів на зменшення інтенсивності 

процесів всихання ялини європейської в Сколівських Бескидах необхідно: 

зменшувати повноту ялинових насаджень максимально до 0,8; першочергово 

проводити лісозахисні заходи в урочищах схилів південної експозицї; 

проводити моніторинг за основними шкідниками і збудниками хвороб. Для 

попередження виникнення негативних геолого-геоморфологічних процесів 

необхідно – припинити всі види рубок, окрім санітарних в урочищах крутих 

схилів; закріпити ПТК осипищ та зсувів посадкою лісу; обмежити підрізання 

урочищ обвально-осипних схилів при будівництві доріг; створити дренажні 

системи та підпірні стінки в місцях важливих господарських об’єктів (доріг, 

будинків, тощо), не використовувати урочища селенебезпечних зворів і днищ 

річок для транспортування лісу.Для боротьби з паводками і селями, які 

затоплюють і руйнують сільськогосподарські угіддя, мости, дороги, житлові 

та інші будівлі необхідно застосовувати інженерно-технічні заходи – 
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будувати дамби, берегозахисні і регулювальні споруди. В місцях, що 

володіють значним рекреаційно-туристичним потенціалом, необхідно 

встановлювати інформаційно-попереджувальні знаки, стенди, які будуть 

інформувати рекреантів про можливість виникнення того чи іншого 

негативного фізико-географічного процесу.  

Для поліпшення екологічної ситуації в регіоні потребує розвитку мережа 

природоохоронних об’єктів, площа яких на сьогодні в Сколівських Бескидах 

становить 386,5 км², тобто 33,6 %. Загальний показник заповідності складає 

31%, а показник щільності природно-заповідних об’єктів становить 1,8 

об/100 км². В регіоні нараховується 21 природно-охоронний об’єкт, 

найбільшу площу (біля 30 %) займає НПП «Сколівські Бескиди», 14 з яких 

мають площу меншу 50 км² і 7 > 50 км².  

Оскільки,  мережа природоохоронних об’єктів не може у повному обсязі 

забезпечити збереження ландшафтного і біологічного різноманіття 

Сколівських Бескид запропонована удосконалена схема функціонального 

зонування НПП «Сколівські Бескиди», яка передбачає збільшення площі 

заповідної зони за рахунок територій господарської зони, які мають багате 

видове біорізноманіття та збільшення загальної площі національного 

природного парку.  
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ВИСНОВКИ 

Проведене еколого-ландшафтознавче дослідження в Сколівських 

Бескидах, дає можливість зробити наступні висновки. 

1. Еколого-ландшафтознавчий аналіз як прикладне ландшафтознавче 

дослідження, спрямоване на вивчення взаємодії людини і природи та 

пов’язаних з цим екологічних проблем, повинно опиратися на сукупність 

філософських (аналіз, індукція, дедукція), загальнонаукових (генетичний, 

системний, екологічний, порівняння, спостереження, моделювання) і 

конкретнонаукових (ландшафтознавчий, геосистемний, басейновий, 

геоекологічний, еколого-географічний, ландшафтно-екологічний, еколого-

ландшафтознавчий) підходах і методах та здійснюватися за конкретною 

програмою-алгоритмом, який передбачає реалізацію наступних завдань: 1) 

вивчення природних передумов формування ландшафтно-екологічної 

ситуації; 2) дослідження антропогенних чинників формування ландшафтно-

екологічних проблем; 3) аналіз ландшафтно-екологічних проблем  та оцінка 

екологічного стану ландшафтних комплексів; 4) розробка заходів з 

поліпшення ландшафтно-екологічної ситуації. 

2. Середньомасштабне еколого-ландшафтознавчого дослідження гірського 

фізико-географічного району повинно опиратися на низку методик і 

методичних прийомів спрямованих на з’ясування ландшафтної структури 

території, аналіз і оцінку антропогенних навантажень на ландшафтні 

комплекси, оцінку ступеня антропогенної модифікованості ПТК, аналіз 

особливостей прояву екологічно несприятливих фізико-географічних 

процесів. Запропоновані нами методичні розробки стосуються уточнення 

низки методик, зокрема: деталізовано оціночну класифікацію ступеня 

демографічного навантаження на ландшафти (в межах категорій виділено 

пять стадій, кожна з яких характеризується певною густотою населення); 

деталізовано методику оцінювання антропогенної модифікованості гірських 

ландшафтних комплексів (в межах категорій модифікацій виділено п’ять 
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стадій; запропоновано бланк ландшафтознавчого дослідження 

лісопатологічних процесів. Картографування та аналіз всіх показників 

доцільно проводити за допомогою сучасних ГІС-технологій. В нашому 

дослідженні використовувалося програмне середовище ArcGIS 9.31 та 

допоміжні програми Еxel, Сorel DRAW. 

3. Природними передумовами формування сучасної екологічної ситуації у 

Сколівських Бескидах є властивості ландшафтних комплексів. Ландшафтна 

структура досліджуваної території представлена чотирма видами висотних 

місцевостей (крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте середньогір’я, 

крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте низькогір’я, спадистосхиле 

ерозійно-денудаційне низькогір’я, терасовані днища міжгірських долин), 23 

видами стрій і біля 130 видами простих учорищ, що свідчить про високе 

ландшафтне різноманіття Сколівських Бескид. Аналіз існуючих схем 

районування, укладеної нами ландшафтної карти, галузевих карт і 

космознімків послужив основою для виділення в досліджуваному районі 32 

ландшафтів або ландшафтних підрайонів.  

4. Сколівські Бескиди є одним із відносно слабозаселених регіонів в 

Українських Карпатах. Демографічне навантаження по ландшафтах тут 

розподіляється дуже нерівномірно: в 7-ми воно відсутнє взагалі, у 23-ох – 

слабке (густота населення до 50 осіб/км²), в одному – помірне (55 осіб/км²) і в 

одному – дуже сильне (204 особи/км²). Бальна оцінка антропогенної 

модифікованості ландшафтів Сколівських Бескид, здійснена на основі аналізу 

антропогенних навантажень площинного характеру (лісівництво, луківництво 

та селитьба), свідчить, що їм властива слабка антропогенна модифікованість 

(оцінюється в 100-200 умовних балів, при максимально можливих 500 ум. б). 

Найбільшого негативного впливу від локальних навантажень, в тому числі й 

техногенного забруднення, зазнають місцевості терасованих днищ 

міжгірських долин рік Стрий, Опір, Сукіль, Крушельниця і Лужанка, 

оскільки тут проходять лінії електропередач, нафтопровід та дорога 
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міжнародного значення Київ-Чоп. 

5. Сучасна ландшафтно-екологічна ситуація у Сколівських Бескидах 

характеризується сукупністю ландшафтно-екологічних проблем, пов’язаних 

із низкою негативних фізико-георафічних процесів. Однією з найбільших 

екологічних проблем у Сколівських Бескидах є всихання ялини європейської 

(Picea abies), що пов’язано з її низькою стійкістю до хвороб і шкідників (82 % 

деревостанів охоплені груповим, куртинним та суцільним всиханням). В 

межах ключової ділянки «Рибник Майданський» основні осередки всихання 

приурочені до висотної місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного 

лісистого середньогір’я, переважно до урочищ гребенів хребтів та верхніх 

частин крутих схилів північної експозиції зайнятих середньовіковими 

насадженнями. Негативні геолого-геоморфологічні (зсуви, осипища) та 

гідрокліматичні (повені, паводки, селі) фізико-географічні процеси мають 

чітку приуроченість до висотних місцевостей: для місцевості крутосхилого 

ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я найчастіше характерні 

осипища, селі, вітровали, буреломи, лісопатологічні явища та всихання 

похідних смерекових деревостанів; у місцевості спадистосхилого ерозійно-

денудаційного лісистого низькогір’я поширені зсуви, вітровали, буреломи, 

лісопатологічні явища та всихання деревостанів; для місцевості терасованих 

днищ міжгірських долин – паводки та бокова ерозія. Аналіз сприятливості 

екоумов висотних місцевостей для проживання людей показав, що найліпші 

умови мають місце у висотній місцевості терасованих днищ міжгірських 

долин річок Стрий, Опір, Сукіль та Лужанка, а найгірші – місцевості 

крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я. В Сколівських 

Бескидах нами виділено 4 ландшафтно-екологічні підрайони, кожний з яких 

характеризується певним природним екопотенціалом, різним ступенем 

модифікованості ландшафтних комплексів та своєрідною ландшафтно-

екологічною ситуацією. Найліпша екологічна ситуація спостерігається в 

Зубрице-Мислівському екопідрайоні, а найгірша – Лосинецько-Ясеницькому. 
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6. Вирішення ландшафтно-екологічних проблем і поліпшення екологічної 

ситуації у Сколівських Бескидах потребує раціонального 

природокористування на основі врахування ландшафтної структури 

території, а також реалізації системи спеціальних заходів з попередження 

негативних фізико-географічних процесів. Важливе значення має також 

оптимізація територій природно-заповідного фонду. Запропоноване нами 

вдосконалене функціональне зонування НПП «Сколівські Бескиди» 

передбачає збільшення площі заповідної зони за рахунок територій, які мають 

багате ландшафтне різноманіття, та значне зменшення площі господарської 

зони. 
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Додаток А 

Розподіл схилів за експозицією у Сколівських Бескид (розраховано на основі цифрової моделі Srtm) 
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Додаток Б 

Динаміка середньодобових температур повітря (°С) і опадів (мм) в м. Сколе у 2008 р. (за даними Карпатської 

метеорологічної обсерваторії м. Стрий) 

Дата 

Місяць 
Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

t,с0 мм t,с0 мм t с0 мм t,с0 мм t,с0 мм t,с0 мм t,с0 мм t,с0 мм t,с0 мм t,с0 мм t,с0 мм t,с0 мм 
1 -3,8 

 
2,5 

 
6,8 25,92 3,8 5,21 11,5 5,71 18,8 

 
20,3 

 
19 

 
11,5 

 
13 0,01 12,3 

 
4,5 

 
2 -8 

 
5 1,01 4,3 1,74 3,5 2,91 11,5 1,11 16,3 

 
20,3 

 
22,5 

 
14,5 

 
14,8 

 
15,5 

 
7,8 2,11 

3 -9,8 
 

0 
 

6,5 5,72 6,3 
 

11 0,51 17,5 
 

19,5 
 

20,8 
 

15,8 
 

14,3 0,02 10,5 
 

5,5 1,31 

4 -16,5 
 

1,5 
 

1,3 1,93 7,3 4,72 11,8 13,12 17,3 2,61 19 
 

21,8 
 

19,3 
 

11 14,62 9,3 
 

8,8 3,82 

5 -11 
 

5,3 
 

-0,3 
 

6,8 19,72 12,3 
 

13,8 
 

18 1,52 20,3 30,21 20,3 
 

9,3 14,82 10,8 
 

10,5 7,32 

6 0,5 
 

4,3 
 

0 
 

7,5 2,62 9 3,71 17 
 

19,8 
 

18,5 
 

21,5 
 

8,8 0,01 10,5 
 

9,3 4,02 

7 -1 1,03 4,3 1,11 2 
 

8,5 8,21 8,8 
 

16 0,51 22,5 
 

16,3 
 

22,3 
 

11,3 
 

8,8 0,51 3,3 9,12 

8 0 
 

1,8 
 

3 5,31 11,3 11,71 10 1,71 19 
 

20,3 8,42 20,5 
 

20 0,01 12,5 
 

6,8 
 

2 5,92 

9 0,3 
 

2 
 

4,3 
 

12,3 
 

10,5 7,21 19,3 
 

17 7,92 19 2,42 14,5 
 

12,3 
 

9,3 
 

0 
 

10 1 
 

-1 
 

5 
 

6,8 
 

10,3 0,91 17,5 5,11 15 
 

16,8 56,71 13,8 
 

10 
 

9 
 

0,8 
 

11 1,3 
 

-3 
 

9,3 
 

12,3 
 

8,5 
 

19,5 
 

18 
 

18,5 
 

15 1,71 10,5 
 

3,8 
 

1 
 

12 4,3 
 

-4,8 
 

8,5 0,51 13 11,21 13,8 
 

17,8 5,12 20,8 
 

20,5 
 

13 4,42 11 
 

0 
 

-1 
 

13 4 
 

-3 
 

4,3 4,21 8,3 8,71 11,3 10,71 16,5 5,81 24 
 

22 
 

7,8 3,21 10,8 
 

0,8 
 

-2,3 
 

14 1,8 
 

0,3 
 

4,8 5,3 4,8 
 

12 
 

13,5 0,91 20,8 
 

22,3 
 

8 0,61 11,3 
 

5 
 

-3 
 

15 1,8 
 

-4 3,24 4,8 3,22 5,3 7,31 11,8 
 

11,8 6,21 16,5 22,52 26 
 

8,5 2,41 12,8 
 

7 
 

-1,5 
 

16 3 
 

-7,5 12,84 7 
 

6,3 12,62 17 5,21 16,8 1,61 17 4,72 23,3 
 

8,5 32,52 16,5 
 

7,3 
 

1,5 
 

17 2,5 
 

-7,8 1,52 6,3 15,62 8,5 3,21 21,3 1,41 15,8 
 

20 13,61 22 4,61 7,5 3,42 12 8,31 3,5 5,32 0,3 
 

18 4,8 
 

-5,5 1,02 1,3 11,53 10,8 11,92 22,5 
 

15,3 6,02 18,5 25,12 18,3 
 

7,8 3,42 7,8 
 

-0,3 0,53 1,8 4,82 

19 5 1,22 -2,3 1,04 -0,5 3,54 12,3 2,22 16 13,62 15,8 2,91 17 14,12 17,8 
 

6,3 9,22 8,5 
 

1 0,53 2,8 10,12 

20 6,5 2,12 0 
 

0,5 0,52 11,5 19,82 13,5 6,82 18,3 
 

19,8 
 

19,3 
 

8 20,32 6,5 
 

3,8 1,34 2,3 0,02 

21 7,8 2,92 3,3 
 

-1 0,52 10,3 
 

17,5 11,32 19,5 
 

17,8 0,81 19,8 
 

8,5 4,03 7,5 
 

3 5,41 2,8 4,12 

22 5,3 1,41 5,8 
 

4,3 4,31 9,5 2,92 14 13,22 21,3 
 

14,3 12,82 21,3 
 

8,8 0,01 7,8 
 

-1,5 6,76 0,3 1,62 

23 0 2,06 6,3 4,31 3,8 2,72 8,3 7,32 14,5 5,12 20,3 5,11 15,5 66,42 19,8 
 

10,3 1,52 6,8 2,21 -2,8 1,34 1,5 4,94 

24 -1 
 

4 
 

3 15,52 6,3 
 

15,5 0,91 19,8 5,22 16,3 64,62 16,3 28,32 10,8 1,12 6,3 4,42 -2,8 0,65 -3 6,94 

25 0,3 0,53 9,8 
 

1 
 

6 
 

15,3 1,01 19,8 
 

17,5 114,2 16 
 

9 1,72 6,5 
 

-0,3 
 

-3,3 3,64 

26 1,5 
 

5 
 

0 0,73 9,5 
 

13,5 
 

23,5 
 

17,3 56,33 16,3 
 

9,3 1,01 5,3 
 

-1 
 

-3,8 10,74 

27 1 2,26 10,3 
 

0,3 2,32 10 
 

18,3 
 

21,3 4,21 18,8 29,31 16,5 
 

8,8 
 

8,3 
 

-0,8 
 

-6,8 2,94 

28 -1,5 9,84 4 
 

1,8 
 

9 0,91 15,5 0,51 20,3 1,51 16,5 
 

18 
 

9,8 
 

10 
 

-0,05 
 

-8,3 0,42 

29 -1,5 
 

3 
 

4,5 
 

12 3,22 12,3 
 

19,8 
 

18,3 
 

18,3 2,21 10,8 
 

12,3 
 

0 
 

-9 1,02 

30 -0,5 
   

6 
 

10,3 1,61 16,3 
 

20,5 
 

18 
 

13,3 2,71 13,5 
 

18 
 

6,5 0,51 -12,3 
 

31 0,5 2,02 
  

5 
   

18,8 
   

17 
 

11,8 1,01 
  

17,8 2,61 
  

-9,8 
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Додаток В 

Динаміка середньодобових температур повітря (°С) і опадів (мм) в м. Сколе у 2015 р. (за даними Карпатської 

метеорологічної обсерваторії м. Стрий) 

Дата 

Місяць 

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

t, с0 мм t, с0 мм t, с0 мм t, с0 мм t, с0 мм t, с0 мм t, с0 мм t, с0 мм t, с0 мм t, с0 мм t, с0 мм t, с0 мм 
1 -5,5  -1,8  4,8 6,32 2,5 2,12 10 0,01 20  16,3  16  21,5  4,5  1,8  2,5 8,52 

2 -5,8  -2,5  5,3 5,42 0,8 1,71 10 5,71 19 3,21 20,8  18,3  20,5  6  2,3  1,3 0,63 

3 -1,5 0,94 -1 4,34 1 5,42 0,5 10,1 7,8  20,5  20,5  20,5  16  7  1,8  2 3,11 

4 -5 1,84 -2 3,12 0 5,13 0 2,44 10 0,01 19,8  21,3  18,8  17 4,22 10,8  1,8  3  

5 -2 2,94 -0,5 0,64 -4,3 1,12 -1,5 0,51 11,5  17,5  23  18,3 0,71 12,3 5,31 11,8 6,11 0  4,8  

6 -8 1,24 -4,5  0 1,45 1,5 0,01 17,5  17,8  21,3  18,5 2,45 9,5 25,3 11 7,92 -1,5  4,3  

7 -16  -3  -3,8  1,3  13,3 24,2 20,5  26,5  20,5 1,21 8,8 2,52 8,5 4,22 3,8  2,3  

8 -8  -4 3,34 -3  3 2,92 11  20  26  21,7  8,2 0,01 3,8  6,8  0,5  

9 -4,3  -4,8 1,44 0  5,5  11,3  19,8  17,8 9,92 21,3  8,8  4,8 0,01 4,3 0,01 0,8  

10 2,5 6,33 -3,3 2,82 -0,5  5,8  12,8 6,31 20  13,5 0,71 20,7  11  2,3  8,3 6,12 2,3 1,22 

11 0 3,21 -1,2 1,04 2  5,5  9,3 4,92 19,3  12,5 2,31 19,5  10,8  1 1,03 12 9,21 1,3  

12 0,5 0,44 -1  2,5 17,3 6,8  12,8  18,8  14,5  20,3  11 7,42 0,3 12,2 10,5  1,5 0,01 

13 1,8  -7,5  2,3 22,9 6,3 5,31 15  22,3  14,5 0,62 21,8  12,3  1 5,14 5,3  1,8 0,01 

14 1,8  -4  1,3 10,4 4,5  9 12,1 20 6,21 15 1,42 22,3  11,7  1,6  5,8 3,42 0,8  

15 0,5 4,56 -5,5  2 0,93 9  10 7,51 21,5  17,8 11,6 22,3  17,3  4,5 0,61 2,8 4,21 -1,5  

16 2  -4,3  2  9,3  11,3  16 18,4 16,8  18,8 2,31 17  5,8 2,52 4,3 5,21 -2 0,52 

17 7  -9,3  -0,8  7,8 6,01 13,3  14  16,8 4,31 19,5 3,21 23,5  7,3 3,22 6,5 1,01 -0,5  

18 7,3  -6,5  -1  4,5 1,94 12,8  13  21,3  17,8 0,01 23,5  7,3 0,01 7,5 6,52 0 3,44 

19 1,5 10,5 -0,5  0,8 5,23 4 0,42 15  13 2,31 21  13  17,5  7,3  6,3 0,41 1,3  

20 0,5 5,14 2  1,3 0,73 3,5 4,23 17  11,5 26,1 21,7 5,21 11,3  16,3 23,4 5,5 26,4 6,5 29,2 2,8 2,91 

21 1,8  1,8  1,8  3,5 5,21 14,4 11,2 10,3 4,71 18,5  11,5  13 7,11 5 5,91 1 52,3 5,5  

22 2  2  2,8 0,61 3 2,71 12 4,34 14,3 1,71 23,8 0,01 8,3  10,5  3,8 1,11 0 15,5 4,3  

23 1  5,3 0,01 -0,5  6,3  11,3 14,1 16  25,5  12,8  12,3  4,8  0 8,56 7,3  

24 1 3,52 7 0,82 4,5  8,8  12 12,3 12,3 13,9 20,8  13,8  14  6 0,01 -1,5  3  

25 0,8 0,84 4 3,82 5,5  11,3  13 16,2 11,3 18,2 23,3  15,5  16,3 1,32 5,8  -6,5  3,8  

26 -0,5 0,72 3,3 5,92 7,3  12  12,8 23,4 15  18,5 5,22 15,5 5,02 12,3 15,2 3,5  -3 3,03 5,3  

27 0,5  4 0,01 4,8  14  8,3 35,6 13,8  15,5 1,11 17,5  10 4,71 -1  -2 0,03 4,8  

28 0,5  3,3 1,91 4,8 18,5 7,8 3,11 10 1,91 16  17,8 7,31 20  8,5  -1  0,5 3,31 3,3  

29 0,8    4,8 9,01 7 3,92 9  14,3 12,2 16,3  19,3  8  1,8  0,5  -3 7,24 

30 1,4 0,41   5,8 3,12 6  13,8  15,8 2,42 15,8 0,51 22  6,3  1,8  2,5 6,31 -11 0,52 

31 3 5,64   3,3 8,52   17,3 6,21   15,3  21,8    0    -13  
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Додаток Г 

Цифрова модель рельєфу ландшафтів Сколівських Бескид і прилеглих територій (укладено на основі цифрової моделі Srtm) 
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Додаток Д 

Чинники формування природних територіальних комплексів басейну  

р. Рибник Майданський 

 

Басейн р. Рибник Майданський займає площу 80,85 км², середня висота 

над рівнем моря становить 847 м. В геологічному відношенні басейн 

складений скибами Рожанки, Зелемянки і Парашки [174]. З південного-

заходу на північний-схід в басейні залягають відклади: нижньоверховинської 

підсвіти (грубошаруваті різнозернисті пісковики), головецької світи (тонко- і 

середньоритмічний фліш: аргіліти, пісковики), нерозчленовані відклади 

палеоцен-еоцену (різнокольорові аргіліти, пісковики, алевроліти), ямненської 

світи (грубошаруваті пісковики), верхньострийської (середньоритмічний 

фліш: аргіліти, пісковики, алевроліти), середньострийської (пісковики, 

аргіліти, алевроліти) та нижньострийської (тонкоритмічний фліш: аргіліти, 

пісковики, алевроліти) підсвіт [182]. У рельєфі чітко виражені кілька 

паралельно розміщених хребтів, які приурочені до тих чи інших геологічних 

світ: наприклад хребет Високий Верх 1176 м, складений середньоритмічним 

флішем верхньоверховинської підсвіти; Росохачка і Стара Шебеля –

нерозчленованими відклади палеоцен-еоцену; Щавина і Виднога – 

пісковиками, аргілітами і алевролітами середньострийської підсвіти). За 

допомогою Гіс-технологій нами були обраховані основні морфологічні 

показники рельєфу басейну (див. табл). 

Згідно кліматичного районування Андріанова [1], басейн знаходиться в 

помірній (абсолютні висоти 450-850 м) та прохолодній (850-1250 м) зонах, 

Середньомісячна температура січня – -4,5 °С, липня – +18 °С, річна сума 

опадів коливається в межах 800-1000 мм, середня річна швидкість вітру 1,8-

2,7 м/с [101]. 
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Таблиця Д.1 

Морфологічні показники рельєфу басейну р. Рибник Майданський [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основу гідромережі басейну р. Рибник Майданський становлять  

р. Рибник Майданський (17,40 км) і її притоки: праві – Глиняний (5,90 км), 

Семенів (3,24 км), Перший Потік (2,60 км), Другий Потік (2,70 км), Ольхів 

(3,25 км), Мала Росохачка (1,87 км); ліві – Золотий Потік (3,88 км), Корчанів 

(3,69 км), Мала Плішка (1,86 км), Плайник (3,06 км), густота річкової мережі 

становить 1,9 км/км². Відповідно до кодування за Р. Хортоном [197] р. 

Рибник Майданський відповідає V порядку. У межах басейну домінуючими є 

бурі гірсько-лісові (буроземні) ґрунти. У басейні р. Рибник Майданський, за 

даними планів лісонасаджень Майданського [141] та Завадківського лісництв 

[140] НПП ‟Сколівські Бескиди”, хвойні ліси займали 53,7 % (ялина 

європейська (смерека) і ялиця звичайна – 51,5 %, сосна звичайна і модрина 

європейська – 0,5 %), листяні – 43,1 % (бук лісовий і клен-явір – 43,5 %, 

вільха сіра – 0,5 %), невелику площу басейну займали незаліснені території – 

1,7% та рідколісся – 0,9 %. У віковій структурі лісонасаджень переважають 

середньовікові породи 42,2 %, стиглі і перестиглі займали 26,4 %, 

Морфологічні показники рельєфу 

Густота горизонтального розчленування, км/км² 1,6 

Густота вертикального розчленування, м/км² 10 

Максимальна висота, м 1176 

Мінімальна висота, м 486 

Амплітуда висот, м 690 

Розподіл схилів за 

крутизною*, %: 

дуже пологі        (менше за 3°) 

пологі                   3-6° 

слабоспадисті      6-9° 

спадисті               9-12° 

сильноспадисті   12-15° 

круті                     15-30° 

дуже круті           30-45° 

обривисті             більше 45° 

 

5,1 

2,1 

3,3 

5,2 

9,2 

69 

5,1 

менше 1 
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пристигаючі – 14,6 %, молодняки – 9,4 % інші – 8 % (рис. Д.1). Також тут 

значне поширення мають рідкісні види рослин, закрема 66 червонокнижних 

видів, 15 видів занесених до Додатка ІІ CITES (Конвенція про міжнародну 

торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою 

зникнення) та один вид – з Додатка І Бернської конвенції (Мілкіна Л. І., 

2011). 

Тваринний світ басейну досить різноманітний, тут трапляються: олень 

благородний, козуля європейська, кабан дикий, лисиця, ведмідь бурий, 

тритон карпатський і гірський, саламандра плямиста, рись звичайна, нориця 

снігова, кутора мала, видра, борсук, кіт лісовий та інші види (табл. Д.2). В 

2009 р. було завезено шість особин зубра з парку диких тварин ‟Гера” 

(Німеччина) та у 2010 р. ще п’ять особин (чотири самці й одна самка) з 

Національного парку ‟Баварський ліс” (Німеччина) з метою реінтродукції. 

На сьогодні їхня чисельність становить 32 особини. 

Таблиця Д.2. 

Чисельність мисливської фауни в басейні р. Рибник Майданський  

в 2013-2017 рр. (розраховано за даними відділу мисливствознавства НПП 

«Сколівські Бескиди») 

Рік 

Вид тварин  
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2013 15 163 72 25 275 22 60 5 1 5 5 50 17   3 6 4 178 

2017 16 168 74 27 285 24 64 6 5 6 5 53 16   3 6 4 188 
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Рис. Д. 1. Видовий і віковий склад лісової рослинності басейну р. Рибник 

Майданський станом на 2008 р (укладено за даними лісаносаджень 

Приполонинського та Майданського лісництв) 

Видовий склад рослинності: 1 – смерека, ялиця, 2 – сосна, 3 - бук, 4 – вільха, 5 – смерекове 

рідколісся, 6 – букове рідколісся, 7 – луки, 8 – забудова. Групи віку лісу: 9 – молодняки, 

10 – середньовікові, 11 – пристигаючі, 12 – стиглі та перестиглі. 13 – гідрологічний пост 

«Майдан»; 14 – ріки.  
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Додаток Е 

Легенда до рис 3.9 
Місцевість крутосхилого ерозійно-денудаційного помірно-холодного і холодного 

(січень – 8,5 °С; липень +13 °С), вологого (900-1200 мм) лісистого середньогір’я з 

яворово-буковими, ялицево-смерековими і смерековими лісами* на бурих гірсько-

лісових ґрунтах. Стрія І. Круті і дуже круті схили та гребені хребтів складені 

вапнистим пісковиковим груборитмічним флішем з вологими сураменями та 

вологимияворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових малопотужних 

ґрунтах. Прості урочища. 1. Куполоподібні вершини з вторинними щучниково-

біловусовими луками та вологими чорницево-ожиковими сураменями на дерново-

буроземних та темно-бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах.  

2. Сідловини з вторинними щучниково-біловусовими луками та вологими чорницево-

ожиковими сураменями на дерново-буроземних та темно-бурих гірсько-лісових 

малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 3. Круті та дуже круті обвально-осипні 

пригребеневі схили північно-східної експозиції з вологими чорницево-ожиковими 

сураменями на темно-бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах.  

4. Гребені крутопадаючих відрогів хребтів південно-західної експозиції з вологими 

папоротевимисмереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових 

середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 5. Круті схили відрогів хребтів південно-

західної і західної експозицій з вологими чорницево-ожиковими сураменями на бурих 

гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 6. Круті слаборозчленовані 

схили південно-східної експозиції з вологими зубницевозолистими яворовими 

субучинами на світло-бурих гірсько-лісових потужних, слабоскелетних ґрунтах. 7. Круті 

слаборозчленовані схили північно-західної та західної експозицій з вологими 

зубницезазолистими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових потужних, 

слабоскелетних ґрунтах. 8. Верхні частини водозбірних лійок північно-східної експозиції з 

вологими перелісковими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових 

малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 9. Водозбірні лійки південно-західної і західної 

експозицій з вологими зубницезазолистими яворовими субучинами на світло-бурих 

гірсько-лісових потужних слабоскелетних ґрунтах. 10. Водозбірні лійки північно-західної 

експозиції з вологими чорницево-ожиковимисураменямина темно-бурих гірсько-лісових 

малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 11. Звори з вологими сіровільшняками та 

зубницезазолистими буково-ялицевими раменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

Стрія ІІ. Круті схили та гребені хребтів і відрогів, складені вапнистим 

пісковиково-глинистим середньоритмічним флішем з вологими сураменями та 

вологими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових середньопотужних 

ґрунтах. Прості урочища. 12. Вершини з вторинними щучниково-біловусовими луками 

та вологими чорницево-ожиковими сураменями на дерново-буроземних та темно-бурих 

гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах.13. Сідловини з вторинними 

щучниково-біловусовими луками та вологими чорницево-ожиковими сураменями на 

дерново-буроземних та темно-бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних 

ґрунтах. 14. Гребені крутопадаючих відрогів хребтів південно-західної експозиції з 

вологими папоротевими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових 

середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 15. Круті схили відрогів гребенів хребтів 

південно-західної експозиції з вологими чорницево-ожиковими сураменями на темно-

бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 16. Круті 

слаборозчленовані схили південно-західної експозиції з вологими зубницезазолистими 

яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових потужних слабоскелетних 

ґрунтах. 17. Круті слаборозчленовані схили південно-східної і східної експозицій з 

вологими зубницезазолистими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових 
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потужних слабоскелетних ґрунтах. 18. Круті сильнорозчленовані схили північно-західної 

експозиції з вологими зубницезазолистими яворовими субучинами на світло-бурих 

гірсько-лісових потужних слабоскелетних ґрунтах. 19. Круті слаборозчленовані схили 

північної і північно-західної експозицій з вологими зубницезазолистими яворовими 

субучинами на світло-бурих гірсько-лісових потужних слабоскелетних ґрунтах. 20. 

Водозбори південно-західної експозиції з вологими зубницезазолистими яворовими 

субучинами на світло-бурих гірськолі-сових потужних слабоскелетних ґрунтах. 21. 

Водозбірні лійки північно-західної експозиції з вологими чорницево-ожиковими 

сураменями на темно-бурих гірсько-лісових слабопотужних сильноскелетних ґрунтах. 

22. Водозбірні лійки південно-східної експозиції з вологими зубницезазолистими 

яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових потужних слабоскелетних 

ґрунтах. 23. Водозбірні лійки південної і південно-західної експозицій з вологими 

чорницево-ожиковими сураменями на темно-бурих гірсько-лісових слабопотужних 

сильноскелетних ґрунтах. 24. Звори з вологими сіровільшняками та зубницезазолистими 

буково-ялицевими раменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

Стрія ІII. Круті і дуже круті схили та гребені відрогів хребтів, складені 

вапнистим пісковиково-глинисто-мергельним тонкоритмічним флішем з вологими 

сураменями та вологими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових 

потужних ґрунтах. Прості урочища. 25. Вершини з вторинними щучниково-

біловусовими луками та вологими чорницево-ожиковими сураменями на дерново-

буроземних та темно-бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах.  

26. Сідловини з вторинними щучниково-біловусовими луками та вологими чорницево-

ожиковими сураменямина темно-бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних 

ґрунтах. 27. Верхні частини водозборів південно-західної експозиції з вологими 

зубницевозалозистими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових потужних 

слабоскелетних ґрунтах.  

Стрія ІV. Гребені хребтів складені невапнистим пісковиково-глинистим 

середньоритмічним флішем з вторинними щучниково-біловусовими луками та 

вологими сураменями на дерново-буроземних та темно-бурих гірсько-лісових 

малопотужних ґрунтах. Прості урочища. 28. Вершини з вторинними щучниково-

біловусовими луками та вологими чорницево-ожиковими сураменямина дерново-

буроземних та темно-бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах.  

29. Сідловини з вторинними щучниково-біловусовими луками та вологими чорницево-

ожиковими сураменями на дерново-буроземних та темно-бурих гірсько-лісових 

малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 

Стрія V. Круті та сильноспадисті схили складені невапнистими пісковиками із 

прошарками аргілітів і алевролітів з вологими смереково-ялицевими субучинами на 

бурих гірсько-лісових малопотужних ґрунтах. Прості урочища. 30. Круті та дуже круті 

обвально-осипні пригребеневі схили північно-східної експозиції з вологими чорницево-

ожиковими сураменями на темно-бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних 

ґрунтах. 31. Гребені крутопадаючих відрогів хребтів південно-західної експозиції з 

вологими перелісковими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових 

малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 32. Круті та сильноспадисті схили південно-

східної і східної експозицій з вологими папоротевими смереково-ялицевими субучинами 

на бурих гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 33. Круті та 

сильноспадисті схили північно-західної і північної експозицій з вологими папоритивими 

смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових середньопотужних 

середньоскелетних ґрунтах. 34. Круті схили північно-східної експозиції з вологими 

папоротевими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових 

середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 35. Водозбірні лійки північно-східної 
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експозиції з вологими перелісковими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-

лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 36. Звори з вологими сіровільшняками 

та зубницезазолистими буково-ялицевими раменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

Стрія VІ. Круті схили, складені невапнистими грубошаруватими пісковиками з 

яворовим букняком вологого субору на темно-бурих гірсько-лісових 

слабослабопідзолистих малопотужних ґрунтах. Прості урочища. 37. Вершини з 

вторинними щучниково-біловусовими луками та чорницево-ожиковими смеречниками 

вологого субору на дерново-буроземних та темно-бурих гірсько-лісових малопотужних 

сильноскелетних ґрунтах. 38. Сідловини з вторинними щучниково-біловусовими луками 

та чорницево-ожиковими смеречниками вологого субору на дерново-буроземних та темно-

бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 39. Круті схили північної 

та північно-західної експозицій з перелісковими яворовими букняками вологого субору на 

світло-бурих гірсько-лісових слабопідзолистих малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 

40. Круті схили південної та південно-східної експозицій з перелісковими яворовими 

букняками вологого субору на світло-бурих гірсько-лісових слабопідзолистих 

малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 41. Круті схили південно-західної експозиції з 

перелісковими яворовими букняками вологого субору на світло-бурих гірсько-лісових 

слабопідзолистих малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 42. Круті схили північно-

східної експозиції з папоротевимм яворовими букняками вологого субору на бурих 

гірсько-лісових слабопідзолистих середньопотужних середньоскелетних ґрунтах.  

43. Водозбірні лійки північної експозиції з папоротевими яворовими букняками вологого 

субору на світло-бурих гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних ґрунтах.  

44. Звори з сіровільшняками та зубницезалозистими буково-ялицево-смеречниками 

вологого субору на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

Стрія VІІ Круті схили і куполоподібні вершини відрогів хребтів та гребені 

хребтів, складені невапнистим пісковиково-глинистим тонкоритмічним флішем з 

вологими сураменями та вологими ялицевими сураменями на темно-бурих гірсько-

лісових середньопотужних ґрунтах. Прості урочища. 45. Вершини з вторинними 

щучниково-біловусовими луками та вологими чорницево-ожиковими сураменями на 

дерново-буроземних та темно-бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних 

ґрунтах. 46. Сідловини з вторинними щучниково-біловусовими луками та вологими 

чорницево-ожиковими сураменями на дерново-буроземних та темно-бурих гірсько-

лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 47. Гребені крутопадаючих відрогів 

хребтів північних експозицій (північно-західної, північної і північно-східної) з вологими 

чорницево-зеленомоховими смерековими суяличниками на темно-бурих гірсько-лісових 

середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 48. Гребені крутопадаючих відрогів 

хребтів південних експозицій (південно-західної, південної і південно-східної) з вологими 

чорницево-зеленомоховими смерековими суяличниками на темно-бурих гірсько-лісових 

середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 49. Дуже круті схили південної і південно-

західної експозицій з вологими чорницево-зеленомоховими смерековими суяличниками 

на темно-бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 50. Круті 

пригребеневі схили північної і північно-східної експозицій з вологими папоротевими 

смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових середньопотужних 

середньоскелетних ґрунтах. 51. Круті схили західної і північно-західної експозицій з 

вологими ожиковими сураменями на темно-бурих гірсько-лісових середньопотужних 

середньоскелетних ґрунтах. 52. Круті схили східної і південно-східної експозицій з 

вологими зубницевозалозистими буковими сураменями на бурих гірсько-лісових 

середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 53. Круті схили південної і південно-

східної експозицій з вологими зубницевозалозистими буковими сураменями на бурих 

гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 54. Круті схили північної і 
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північно-східної експозицій з вологими чорницево-ожиковими сураменями на темно-

бурих гірсько-лісових середньопотужних сильноскелетних ґрунтах. 55. Дуже пологі схили 

південної експозиції з вологими ожиковими сураменями на темно-бурих гірсько-лісових 

середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 56. Водозбірні лійки південної і південно-

західної експозицій з вологими зубницевозалозистими буковими сураменями на бурих 

гірсько-лісових середньопотужних сильноскелетних ґрунтах. 57. Водозбірні лійки східної 

і південно-східної експозицій з вологими зубницевозалозистими буковими сураменями на 

бурих гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 58. Водозбірні лійки 

північно-західної експозиції з вологими зубницевозалозистими буковими сураменями на 

бурих гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 59. Верхні частини 

водозбірних лійок північної і північно-східної експозицій з вологими чорничниково-

зеленомоховими сураменями на темно-бурих гірсько-лісових малопотужних 

сильноскелетних ґрунтах. 59а. Водозбірні лійки північної і північно-східної експозицій з 

вологими чорничниково-зеленомоховими сураменями на темно-бурих гірсько-лісових 

малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 60. Днища потоків з луками, сирими 

сіровільшняками та зубницезазолистими буково-ялицевими раменями на лучно-

буроземних ґрунтах. 61. Звори з вологими сіровільшняками та зубницезазолистими 

буково-ялицевими раменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

Висотна місцевість крутосхилого ерозійно-денудаційного прохолодного (січень 

– 6,6 °С; липень +15,2 °С), вологого (800-1000 мм) лісистого низькогір’я з яворово-, 

смереково-ялицево-букових та смерекових лісів* на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

Стрія VІІI. Круті схили та гребені хребтів і відрогів, складені вапнистим 

пісковиковим груборитмічним флішем з вологими смереково-ялицевими субучинами 

та вологими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових малопотужних 

ґрунтах. Прості урочища. 62. Куполоподібні вершини з вологими перелісковими 

смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових малопотужних 

сильноскелетних ґрунтах. 63.Сідловини з вологими перелісковими смереково-ялицевими 

субучинами на бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 64. Гребені 

крутопадаючих відрогів хребтів з вологими ожиковими сураменями на темно-бурих 

гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 65. Круті увігнуті схили 

південно-східної експозиції з вологими перелісковими яворовими субучинами на світло-

бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 66. Круті схили південно-

західної і південної експозицій з вологими перелісковими яворовими субучинами на 

світло-бурих гірсько-лісових сильноскелетних ґрунтах. 67. Верхні частини водозбірних 

лійок східної експозиції з вологими перелісковими яворовими субучинами на світло-

бурих гірсько-лісових сильноскелетних ґрунтах. 68. Звори з вологими сіровільшняками та 

зубницезазолистими буково-ялицевими раменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

Стрія IХ. Круті схили та куполоподібні вершини, складені вапнистим 

пісковиково-глинистим середньоритмічним флішем з вологими сураменями та 

вологими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових середньопотужних 

ґрунтах. Прості урочища. 69. Куполоподібні вершини з вологими ожиковими 

сураменями на темно-бурих гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних 

ґрунтах. 70. Сідловини з вологими ожиковими сураменями на темно-бурих гірсько-лісових 

середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 71. Гребені крутопадаючих відрогів 

хребтів з вологими чорницево-зеленомоховими смерековими суяличниками на темно-

бурих гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 72. Круті схили 

північно-східної експозиції з вологими перелісковими яворовими субучинами на світло-

бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 73. Круті нерозчленовані 

схили північно-західної і західної експозицій з вологими папоротевими яворовими 

субучинами на світло-бурих гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних 
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ґрунтах. 74. Круті схили південно-західної експозиції з вологими папоротевими 

яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових середньопотужних 

середньоскелетних ґрунтах. 75. Круті слаборозчленовані схили південно-східної 

експозиції з вологими перелісковими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-

лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 76. Водозбірні лійки північно-східної і 

східної експозиції з вологими перелісковими яворовими субучинами на світло-бурих 

гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 77. Днища потоків з луками, 

сирими сіровільшняками та зубницезазолистими буково-ялицевими раменями на лучно-

буроземних ґрунтах. 78. Звори з вологими сіровільшняками та зубницезазолистими 

буково-ялицевими раменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

Стрія Х. Круті схили та гребені хребтів, складені вапнистим пісковиково-

глинисто-мергельним флішем з вологими смереково-ялицевими субучинами та 

вологими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових потужних ґрунтах. 

Прості урочища. 79. Вершини з вологими папоротевими смереково-ялицевими 

субучинами на бурих гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 

80.Сідловини з вологими папоротевими смереково-ялицевими субучинами на бурих 

гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 81. Гребенікрутопадаючих 

відрогів хребтів з вологими ожиковими сураменями на темно-бурих гірсько-лісових 

середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 82. Круті схили відрогів хребтів південно-

східної експозиції з вологими зубницевозалозистимияворовими субучинами на світло-

бурих гірсько-лісових потужних слабоскелетних ґрунтах. 83. Круті схили південної і 

південно-східної експозиції з вологими зубницевозалозистими яворовими субучинами на 

світло-бурих гірсько-лісових потужних слабоскелетних ґрунтах. 84. Круті схили північної 

і північно-східної експозиції з вологими зубницевозалозистими яворовими субучинами на 

світло-бурих гірсько-лісових потужних слабоскелетних ґрунтах. 85. Водозбірні лійки 

північно-східної експозиції з вологими зубницевозалозистими яворовими субучинами на 

світло-бурих гірсько-лісових потужних слабоскелетних ґрунтах. 86. Звори з вологими 

сіровільшняками та зубницезазолистими буково-ялицевими раменями на бурих гірсько-

лісових ґрунтах. 

Стрія XІ. Круті схили та гребені хребтів, складені пісковиками з прошарками 

аргілітів і алевролітів з вологими смереково-ялицевими субучинами та вологими 

буковими суяличниками на бурих гірсько-лісових малопотужних ґрунтах. Прості 

урочища. 87.Вершини з вологими чорницево-ожиковими сураменями на темно-бурих 

гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 88.Сідловини з вологими 

чорницево-ожиковими сураменями на темно-бурих гірсько-лісових малопотужних 

сильноскелетних ґрунтах. 89. Гребенікрутопадаючих відрогів хребтів з вологими 

перелісковими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових малопотужних 

сильноскелетних ґрунтах. 90. Круті схили північної і північно-східної експозицій з 

вологими перелісковими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових 

малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 91.Круті схили південно-східної і східної 

експозицій з вологими папоротевими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-

лісових середньоскелетних ґрунтах. 92. Водозбірні лійки північно-східної експозиції з 

вологими чорницево-зеленомоховими буковими суяличниками на бурих гірсько-лісових 

малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 93. Водозбірні лійки південно-східної експозиції 

з вологими чорницево-зеленомоховими буковими суяличниками на бурих гірсько-лісових 

малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 94. Днища потоків з луками, сирими 

сіровільшняками та зубницезазолистими буково-ялицевими раменями на лучно-

буроземних ґрунтах. 95. Звори з вологими сіровільшняками та зубницезазолистими 

буково-ялицевими раменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах 
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Стрія XІІ. Круті схили та гребені відрогів хребтів, складені невапнистим 

пісковиково-глинистим тонко- і середньоритмічним флішем з вологими сураменями 

та вологими ялицевими сураменями на темно-бурих гірсько-лісових 

середньопотужних ґрунтах. Прості урочища. 96.Вершини з вологими перелісковими 

смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових середньопотужних 

середньоскелетних ґрунтах. 97. Сідловини з вологими перелісковими смереково-

ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних 

ґрунтах. 98. Гребенікрутопадаючих відрогів хребтів південно-західної експозиції з 

вологими перелісковими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових 

середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 99. Круті схили відрогів хребтів південно-

західної експозиції з вологими чорницево-ожиковими сураменями на темно-бурих 

гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 99а. Круті схили відрогів 

хребтів північної і північно-східної експозицій з вологими чорницево-ожиковими 

сураменями на темно-бурих гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних 

ґрунтах. 100. Круті слаборозчленовані схили водозборів північної і північно-східної 

експозицій з вологими чорницево-ожиковими сураменями на темно-бурих гірсько-лісових 

середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 101. Круті слаборозчленовані схили 

водозборів південної і південно-західної експозицій з вологими чорницево-ожиковими 

сураменями на темно-бурих гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних 

ґрунтах. 102. Круті слаборозчленовані схили водозборів північно-західної експозиції з 

вологими чорницево-ожиковими сураменями на темно-бурих гірсько-лісових 

середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 103. Круті схили водозборів південно-

східної і східної експозицій з вологими зубницезалозистими буковими сураменями на 

бурих гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 104. Водозбірні 

лійки південно-східної експозиції з вологими підмаренковими яворовими субучинами на 

світло-бурих гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних ґрунтах.  

105. Водозбірні лійки північно-західної експозиції з вологими чорницево-ожиковими 

сураменями на темно-бурих гірсько-лісових середньопотужних середньоскелетних 

ґрунтах. 106. Водозбірні лійки південно-західної експозиції з вологими папоротевими 

смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових середньопотужних 

середньоскелетних ґрунтах. 107. Водозбірні лійки північно-східної експозиції з вологими 

папоротевими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових 

середньопотужних середньоскелетних ґрунтах. 108. Днища потоків з луками, сирими 

сіровільшняками та зубницезазолистими буково-ялицевими раменями на лучно-

буроземних ґрунтах. 109. Звори з вологими сіровільшняками та зубницезазолистими 

буково-ялицевими раменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

Стрія ХІІІ. Круті і сильноспадисті схили та днища потоків, складені 

невапнистим глинистим тонкоритмічним флішем з вологими суяличниками та 

вологими буковими суяличниками на бурих гірсько-лісових потужних ґрунтах. Прості 

урочища. 110. Вершини з вологими зубницевозалозистими смереково-ялицевими 

субучинами на бурих гірсько-лісових потужних слабоскелетних ґрунтах. 111.Сідловини з 

вологими зубницевозалозистими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-

лісових потужних слабоскелетних ґрунтах. 112. Гребені крутопадаючих відрогів хребтів з 

вологими зубницевозалозистими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-

лісових потужних слабоскелетних ґрунтах. 113. Круті схили відрогів хребтів південно-

західної експозиції з вологими чорницево-ожиковими сураменями на темно-бурих гірсько-

лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 113а. Круті схили відрогів хребтів 

північної і північно-східної експозицій з вологими чорницево-ожиковими сураменями на 

темно-бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 114. Круті 

водозбірні схили північної та північно-східної експозицій з вологими зубницезалозистими 
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буковими сураменями на бурих гірсько-лісових потужних слабоскелетних ґрунтах.  

115. Круті схили південно-східної та східної експозицій з вологими зубницезалозистими 

буковими сураменями на бурих гірсько-лісових потужних слабоскелетних ґрунтах. 

116. Круті схили південно-західної експозиції з вологими чорницево-ожиковими 

сураменями на темно-бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 

116а. Круті схили північно-західної експозиції з вологими чорницево-ожиковими 

сураменями на темно-бурих гірсько-лісових малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 

117. Водозбірні лійки північної і північно-східної експозицій з вологими 

зубницезалозистими буковими сураменями на бурих гірсько-лісових потужних 

слабоскелетних ґрунтах. 118. Водозбірні лійки північно-західної і західної експозицій з 

вологими чорницево-ожиковими сураменями на темно-бурих гірсько-лісових 

малопотужних сильноскелетних ґрунтах. 119. Днища потоків з луками, сирими 

сіровільшняками та зубницезазолистими буково-ялицевими раменями на лучно-

буроземних ґрунтах. 120. Звори з вологими сіровільшняками та зубницезазолистими 

буково-ялицевими раменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

Висотна місцевість терасованих днищ річкових долин з помірним (січень – 4,4 

°С; липень +17,9 °С), сирим (800-900 мм) кліматом, з формаціями сірої вільхи і 

буково-ялицево-смерекових лісів на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

Стрія XІV. Поверхні середніх та низьких терас, заплав і русел складені піщано-

галечниковим алювієм з сирими сіровільшняками та буково-ялицевими раменями на 

бурих гірсько-лісових ґрунтах. Прості урочища. 121. Фрагменти середніх 5-12 метрових 

алювіальних терас з луками, сирими сіровільшняками та буково-ялицевими раменями на 

бурих гірсько-лісових ґрунтах. 122. Вузьке днище долини з низькими терасами покрите 

гравієм і галькою з луками та сирими сіровільшняками на алювіально-лучних ґрунтах.  

* у назвах ПТК поданий сучасний рослинний покрив. 
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Додаток Є 

Легенда до рис. 3.10 

А. Висотна місцевість крутосхилого ерозійно-денудаційного помірно-

холодного і холодного (січень – 8,5 °С; липень +13 °С), вологого (900-1200 мм) 

лісистого середньогір’я з яворово-буковими, ялицево-смерековими і смерековими 

лісами на бурих гірсько-лісових ґрунтах. Стрія І. Гребені хребтів, водозбірні лійки та 

круті і дуже круті схили відрогів хребтів складені вапнистим пісковиковим 

груборитмічним флішем з вологими сураменями та вологими яворовими субучинами 

на світло-бурих гірсько-лісових малопотужних ґрунтах. Прості урочища.  

1. Куполоподібні вершини з вторинними чорничникво-щучниково-біловусовими луками 

на дерново-буроземних ґрунтах. 2. Сідловини з вторинними щучниково-біловусовими 

луками на дерново-буроземних ґрунтах. 3. Круті випуклі ділянки хребтів з вторинними 

чорничниково-щучниково-біловусовими луками на дерново-буроземних ґрунтах.  

4. Гребені крутопадаючих відрогів хребтівпівденно-західної експозиції з вологими 

папоротевими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових ґрунтах.  

5. Круті слаборозчленовані схили південно-західної експозиції з вологими зубницевими 

смереково-ялицевими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових ґрунтах. 6. Круті 

слаборозчленовані схили північно-західної експозиції з вологими чорницево-ожиковими 

сураменями на темно-бурих гірсько-лісових ґрунтах. 7. Круті схили південно-східної 

експозиції з вологими папоротевими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-

лісових ґрунтах. 8. Круті схили південної експозиції з вологими зубницевими буковими 

сураменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 8а. Круті схили північної експозиції 

папоротевими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових ґрунтах.  

9. Водозбірні лійки північно-західної експозиції з вологими чорницево-ожиковими 

сураменями на темно-бурих гірсько-лісових ґрунтах. 10. Водозбірні лійки південно-

західної експозиції з вологими чорницево-ожиковими сураменями на бурих гірсько-

лісових ґрунтах. 10а. Водозбірні лійки східної експозиції з вологими чорницево-

ожиковими сураменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 11. Водозбірні лійки східної 

експозиції з вологими чорницево-ожиковими сураменями на бурих гірсько-лісових 

ґрунтах. 12. Вузькі крутопадаючі долини (звори)  вологими сіровільшняками та буково-

ялицевими сураменями на фрагментарних бурих гірсько-лісових ґрунтах.  

Стрія ІІ. Круті і дуже круті схили та гребені відрогів хребтів, складені 

вапнистим пісковиково-глинисто-мергельним тонкоритмічним флішем з вологими 

сураменями та вологими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових 

потужних ґрунтах. Прості урочища. 13. Вершини з вторинними щучниково-

біловусовими луками та вологими чорницево-ожиковими сураменями на дерново-

буроземних та темно-бурих гірсько-лісових ґрунтах. 14. Сідловини з вологими 

папоротевими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових ґрунтах.  

15. Гребені крутопадаючих відрогів хребтів з вологими папоротевими смереково-

ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 16. Круті схили південної і 

південно-східної експозицій з вологими папоротевими смереково-ялицевими субучинами 

на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 16а. Круті схили південно-західної експозиції 

зубницевими буковими сураменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 17. Круті схили 

північно-східної експозиції з вологими зубницевими буковими сураменями на бурих 

гірсько-лісових ґрунтах. 18. Круті схили північно-західної експозиції з вологими 

папоротевими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових ґрунтах.  

19. Круті схили південно-східної експозиції з вологими зубницевими яворовими 

субучинами на світло-бурих гірсько-лісових ґрунтах. 20. Водозбірні лійки північно-

східної і східної експозицій з вологими папоротевими смереково-ялицевими субучинами 
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на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 21. Водозбірні лійки південно-східної експозиції з 

вологими зубницевими буковими сураменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах.  

21а. Водозбірні лійки північно-західної і північної експозицій з вологими зубницевими 

буковими сураменями на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 22. Вузькі крутопадаючі долини 

(звори) з вологими сіровільшняками та зубницевими буково-ялицевими сураменями на 

фрагментарних бурих гірсько-лісових ґрунтах. 22а. Днища потоків з вологими 

сіровільшняками та зубницевими буково-ялицевими раменями на бурих гірсько-лісових 

ґрунтах.  

Стрія ІІІ.Круті і дуже круті схили складені вапнистим пісковиковим 

груборитмічним флішем з вологими сураменями та вологими яворовими субучинами 

на світло-бурих гірсько-лісових малопотужних ґрунтах. Прості урочища.  

23. Вершини з вторинними щучниково-біловусовими луками і вологими субучинами на 

дерново-буроземних і бурих гірсько-лісових ґрунтах. 23а. Вирівняні ділянки відрогів 

хребтів з вологими субучинами на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 24. Сідловини з 

вторинними щучниково-біловусовими луками та вологими чорницево-ожиковими 

сураменями на дерново-буроземних та темно-бурих гірсько-лісових ґрунтах.  

25. Крутопадаючі гребені відрогів хребтів з вологими папоротевими смереково-ялицевими 

субучинами на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 25а. Сильноспадисті гребені відрогів 

хребтів з вологими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

26. Круті схили південно-східної експозиції з вологими зубницевими яворовими 

субучинами на світло-бурих гірсько-лісових ґрунтах. 26а. Круті схили південно-західної 

експозиції з зубницевими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

27. Круті схили східної експозиції з вологими зубницевими яворовими субучинами на 

світло-бурих гірсько-лісових ґрунтах. 28. Круті схили північно-східної експозиції з 

вологими зубницевими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових ґрунтах. 

29. Водозбірні лійки південно-східної експозиції з вологими зубницевими буковими 

сураменями на темно-бурих гірсько-лісових ґрунтах. 30. Водозбірні лійки північно-східної 

експозиції з вологими папоротевими смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-

лісових ґрунтах. 31. Вузькі крутопадаючі долини (звори) з вологими сіровільшняками та 

буково-ялицевими сураменями на фрагментарних бурих гірсько-лісових ґрунтах.  

Стрія IV. Круті і дуже круті схили складені вапнистим пісковиково-

глинистим середньоритмічним флішем з вологими сураменями та вологими 

яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових середньоскелетних ґрунтах. 
Прості урочища. 32. Круті схили північно-східної експозиції з вологими папоротевими 

смереково-ялицевими субучинами на бурих гірсько-лісових ґрунтах. 34. Вузькі 

крутопадаючі долини (звори) з вологими сіровільшняками та буково-ялицевими 

сураменями на фрагментарних бурих гірсько-лісових ґрунтах.  

Б. Висотна місцевість спадистосхилого ерозійно-денудаційного прохолодного 

(січень – 6,6 °С; липень +15,2 °С), вологого (800-1000 мм) лісистого низькогір’я з 

яворово-, смереково-ялицево-буковими та смерековими лісами на бурих гірсько-

лісових ґрунтах.  

Стрія V. Сильноспадисті і круті схили та гребені хребтів, складені 

невапнистим тонкоритмічним аргілітовим флішем з вологими суяличниками та 

вологими буковими суяличниками на бурих гірсько-лісових середньопотужних 

ґрунтах. Прості урочища. 35. Сильноспадисті схили північно-східної експозиції з 

вологими зубницевозалозистими яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових 

ґрунтах. 36. Сильноспадисті схили західної експозиції з вологими зубницевозалозистими 

яворовими субучинами на світло-бурих гірсько-лісових ґрунтах. 37. Днища потоків з 

вологими сіровільшняками та зубницевими буково-ялицевими раменями на бурих гірсько-

лісових ґрунтах.  
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В. Висотна місцевість терасованого днища річкових долин з помірним (січень 

– 4,4 °С; липень +17,9 °С), сирим (800-900 мм) кліматом, з формаціями сірої вільхи і 

буково-ялицево-смерекових лісів на бурих гірсько-лісових ґрунтах.   

Стрія ІІІ. Поверхні низьких терас складені суглинисто-піщано-галечниковим 

алювієм з сирими сіровільшняками та буково-ялицевими раменями на бурих гірсько-

лісових ґрунтах. Прості урочища. 38. Поверхні і уступи другої тераси складені 

суглинисто-піщано-галечниковим алювієм вторинними луками на дерново-буроземних 

ґрунтах. 39. Поверхні першої тераси складені піщано-галечниковим алювієм з луками та 

сирими сіровільшняками на алювіально-лучних ґрунтах (переважно забудовані).  

40. Поверхні заплав і русел рік піщано-галечниковим алювієм з фрагментами лучної 

рослинності і сіровільшняків. 
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Додаток Ж 

Структура земельних угідь в модельних ландшафтах Сколівських Бескид 

 

Земельні угіддя 

Ландшафти 

Кобилецький Добжанський Парашківський Магійський Буковецький 

Площа Площа Площа Площа Площа 

га % га % га % га % га % 

Ліси 2874,2 69,5 2923,1 79,1 4789,1 71,9 4891,83 88,1 1777,5 92,6 

Луки 967,9 23,9 343,5 9,2 760,3 11,4 233,77 4,2 12,7 0,7 

Зруби 34,5 0,8 42,9 1,2 715,1 10,7 352,63 6,1 118,2 6,1 

Рілля 107,1 2,6 52,1 2 11,2 0,2 3,01 0,8  -  - 

Забудова і дороги з 

твердим покриттям 
121,4 2,9 334,3 8,5 305,5 4,9 36,08 0,7 

 -  - 

Ґрунтові дороги 3,1 
0,09  -  - 

31,6 0,9 
7,9 0,1 

10,7 0,6 

Всього 4108,2 100 3695,9 100 6835,9 100 5517,2 100 1919,1 100 
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Додаток И 

Структура земельних угідь висотних місцевостей модельних ландшафтів Сколівських Бескид 
 

Земельні угіддя 

  

  

Кобилецький Парашківський 

Висотні місцевості 

Б1 Г1 А1 Б1 Г1 Г2 

Площа Площа Площа Площа Площа Площа 

га % га % га % га % га % га % 

Ліси 2601,1 73,8 273,1 29 2743,8 82,9 1595,3 81,2 154,1 98,2 295,9 24,8 

Зруби 34,5 2,8 
  

154,6 4,6 248,9 12,7 - - 311,6 26,2 

Луки 414,6 12,7 493,3 52,2 393,2 11,7 101,8 5,2 2,7 1,8 262,6 22,7 

Рілля 29,0 3,8 78,1 8,3 2,9 0,1 - 
 

- 0,0 8,3 0,5 

Господарські шляхи і 

прогони 
1,3 0,4 1,8 0,2 7,6 0,3 9,9 0,5 - - 14,1 0,9 

Забудова і дороги з 

твердим покриттям 
22,3 6,5 99,1 10,5 8,2 0,4 8,3 0,4 - - 296,8 24,9 

Всього 3102,8 100 945,4 100 3310,3 100 1964,2 100,0 156,8 100,0 1189,3 100,0 
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Додаток И (Продовження) 
 

Земельні угіддя 

Добжанський ландшафт Магійський ландшафт 

Висотні місцевості 

Б1 Г1 Г2 А1 А2 Б1 Г1 Г2 

Площа Площа Площа Площа Площа Площа Площа Площа 

га % га % га % га % га % га % га % га % 

Ліси 2747,3 88,5 104,3 48,8 71,5 19,1 2597,1 88,6 1199,8 88,2 1051,5 89,7 26,5 64,1 16,9 77,5 

Зруби 42,9 1,4 
    

131,1 4,5 133,9 9,8 83,5 7,1 1,3 3,1 2,8 12,8 

Луки 248,7 8,1 44,3 20,7 50,5 14,3 168,6 5,1 20,1 1,4 35,7 3,1 7,3 17,6 2,1 9,7 

Рілля 26,5 0,7 17,7 8,3 7,9 1,1 2,8 0,5 - - - - - - - - 

Господарські шляхи і 

прогони 
- - - - - - 0,8 0,2 6,1 0,6 0,7 0,1 - - - - 

Забудова і дороги з 

твердим покриттям 
40,6 1,3 47,5 22,2 246,2 65,5 30,6 1,1 - - - - 6,3 15,2 - - 

Всього 3106 100 213,8 100 376,1 100 2931 100 1359,9 100 1171,4 100 41,4 100 21,8 100 
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Додаток И (Продовження)  
 

Земельні угіддя 

Буковецький ландшафт 

Висотні місцевості 

А1 А2 Б1 Б2 Б3 Г1 

Площа Площа Площа Площа Площа Площа 

га % га % га % га % га % га % 

Ліси 350 93,3 320,7 93,4 453,4 92,2 288,6 98,5 201,6 89,4 157,1 99,4 

Зруби 25,2 6,7 19,1 5,6 37,2 7,6 3,2 1,4 16,5 7,3 1 0,6 

Луки - - - - 1 0,2 1 0,1 - - - - 

Рілля - - - - - - - - - - - - 

Господарські шляхи і 

прогони 
- - 3,6 1 - - - - 7,5 3,3 - - 

Забудова і дороги з 

твердим покриттям 
- - - - - - - - - - - - 

Всього 375,2 100 343,4 100 491,6 100 292,8 100 225,6 100 158,1 100 
* А - індекси висотних місцевостей (їхні назви подані в легенді до ландшафтної карти рис. 3.6, розділ 3) 
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 Додаток К 

Структура земельних угідь у стріях модельних ландшафтів Сколівських Бескид 

Індекси  

стрій 

Категорії земель 

Ліси Зруби Луки Рілля 

Господарські 

шляхи і 

прогони 

Забудова і 

дороги з 

твердим 

покриттям 

Площа Площа Площа Площа Площа Площа 

га % га % га % га % га % га % 

Кобилецький  ландшафт 

ХІІ 1 496,5 18,3 2,8 8,5 62,1 6,5 1,6 1,7 0,2 5,6 2,1 1,7 

ХІІІ 1 568,3 20,9 21,5 65,0 59,6 6,2 - 0,0 - 0,0 - 0,0 

ХІV 1 235,2 8,7 - 0,0 54,1 5,7 1,3 1,4 - 0,0 9,3 7,7 

ХV 2 647 23,8 6,6 19,9 180 18,8 8,7 9,3 1,4 38,9 8,8 7,3 

ХVІ 1 327,1 12,0 - 0,0 95,6 10,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 

ХVІІ1 168,1 6,2 2,2 6,6 11,6 1,2 4,3 4,6 0,2 5,6 1,6 1,3 

ХХІІІ1 273,1 10,1 - - 493,3 51,6 78,1 83,1 1,8 50,0 99,1 82,0 

Всього 2715,3 100,0 33,1 100,0 956,3 100,0 94,0 100,0 3,6 100,0 120,9 100,0 

Добжанський 

XII 1203,4 37,3 27,2 63,3 35,9 10,6 - - 0,0 - - - 

XIII 316,3 9,8 1,1 2,6 11,1 3,3 - - 1,1 12,1 1 12,2 

XIV 75,7 2,3 12,1 28,1 10,9 3,2 - - - 0,0 - 0,0 

XV 786,3 24,4 - 0,0 177,9 52,7 24,4 47,6 - 0,0 - 0,0 

XVII 378,8 11,7 2,6 6,0 7,8 2,3 - 0,0 - 0,0 - 0,0 

XXIII 463,4 14,4 - 0,0 94,1 27,9 26,9 52,4 8 87,9 7,2 87,8 

Всього 3223,9 100,0 43 100,0 337,7 100,0 51,3 100,0 9,1 100,0 8,2 100,0 
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Додаток К (Продовження) 
 

Парашківський 

I 1841,2 38,4 254,3 35,6 312,1 41,0 - - - - - -- 

II 648,8 13,5 198,6 27,8 48,2 6,3 - - - - - - 

III 896,3 18,7 17,6 2,5 38,9 5,1 - - - - - - 

V 246,7 5,2 56,9 8,0 9,3 1,2 - - 1,9 8,3 - - 

XII 672,1 14,0 152,1 21,3 57,6 7,6 - - 7,8 34,1 23,2 7,4 

XIII 183,8 3,8 35,6 5,0 34,9 4,6 - - - 0,0 - 0,0 

XXIII 301,2 6,3 
 

0,0 259,3 34,1 11,2 100 13,2 57,6 290,3 92,6 

Всього 4790,1 100,0 715,1 100,0 760,3 100,0 11,2 100 22,9 100,0 313,5 100,0 

Магійський 

II 713,6 14,6 5,4 1,5 28,2 12,1 - - - - - - 

VI 3107,4 63,5 259,5 73,6 151,7 64,9 - - - - 0,6 85,7 

XIII 1036,2 21,2 87,7 24,9 32,5 13,9 - - - - - 0,0 

XXIII 34,6 0,7 
 

0,0 21,3 9,1 3,01 100 7,9 100 0,1 14,3 

Всього 4891,8 100,0 352,6 100,0 233,7 100,0 3,01 100 7,9 100 0,7 100,0 

Буковецький 

V 81,9 4,6 8,5 7,2 - - - - - - - - 

VI 586,3 33,0 32,3 27,3 - - - - 2,9 27,1 - - 

XI 179,8 10,1 19,8 16,8 2,1 16,5 - - - 0,0 - - 

XIII 273,5 15,4 30,4 25,7 0,9 7,1 - - 5,7 53,3 - - 

XXIII 656 36,9 27,2 23,0 9,7 76,4 - - 2,1 19,6 - - 

Всього 1777,5 100,0 118,2 100,0 12,7 100,0 - - 10,7 100,0 - - 

 

 
* Назви стрій подано в розділі ІІІ, рис 3.6 
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Додаток Л 

Антропогенна модифікованість висотних місцевостей Сколівських Бескид 

Антропогенна 

модифікація 

Кобилецький Парашківський 

Б1 Г1 А1 Б1 Г1 Г2 

% 
Модифіка

ція 
% 

Модифіка

ція 
% 

Модифіка

ція 
% 

Модифіка

ція 
% 

Модифіка

ція 
% 

Модифіка

ція 

Біо-

мікрокліматичн

а 

24,

8 
7,4  -  - 63 18,9 57,9 17,4 43,9 13,2 15,2 4,6 

59 35,4 25,5 15,3 19,8 11,8 23,3 14,9 56,1 33,6 9,7 5,8 

1,1 1,1 -   - 4,7 4,7 12,7 12,7 -  -  26,2 26,2 

Біо-

мікрокліматичн

а 

8,6 12,9 -   - 11,8 17,7 1,8 2,7  - -  -  -  

4,7 9,4 54,2 108,4 -  -  3,3 6,6 -  -  22,1 44,2 

Біо-ґрунтово-

мікрокліматичн

а 

0,9 2,7 8,3 24,9 -   - 0,1 0,3 -  -  0,7 2,1 

Біо-ґрунтово-

водно-

мікрокліматичн

а 

0,0

4 
0,2 0,2 0,8 0,2 0,8 0,5 2  - -  1,2 4,8 

Біо-літо-

ґрунтово-

водно-

мікрокліматичн

а 

0,7 

  

3,1 

  

8,4 

  

36,2 

  

-  

  

-  

  

0,3 

  

1,3 

  

-  

  

-  

  

17 

  

73,1 

  

0,2 1 3,4 17 -  -  0,1 0,5 -  -  7,9 12,9 

Всього 100 73,2 100 202,6 100 53,9 100 57,4 100 46,8 100 173,7 
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Додаток Л (Продовження) 

Антропогенна 

модифікація 

Добжанський Магійський 

Б Г1 Г2 А1 А2 Б Г1 Г2 

% 

Моди

фі 

кація 

% 

Моди

фі 

кація 

% 

Модиф

і 

кація 

% 

Моди

фі 

кація 

% 

Моди

фі 

кація 

% 

Моди

фі 

кація 

% 

Моди

фі 

кація 

% 

Мо

ди

фі 

ка

ція 

Біо-

мікрокліматичн

а 

36,2 10,9 
              

52,2 31,3 48,8 29,3 19 11,4 88,6 26,6 88,2 26,5 89,7 53,8 63,3 37,9 77,5 
46,

5 

1,4 1,4 - - - - 4,5 4,5 9,8 9,8 7,1 7,1 3,1 3,1 12,8 
12,

8 

Біо-

мікрокліматичн

а 

2,8 4,2 - - - - 3,7 5,5 1,5 2,3 3,1 4,7 17,6 26,4 9,6 
14,

4 

5,2 10,4 20,7 41,4 
13,

4 
26,8 2 4 - - - - - - - - 

Біо-ґрунтово-

мікрокліматичн

а 

0,9 2,7 8,3 24,9 2,1 6,3 0,1 0,3 - - - - - - - - 

Біо-ґрунтово-

водно-

мікрокліматичн

а 

- - - - - - 0,02 0,1 0,4 1,6 0,1 - - - - - 

Біо-літо-

ґрунтово-

водно-

мікрокліматичн

а 

0,9 3,9 15,9 68,4 8,6 36,9 0,7 3,01 - - - - 12,3 - - - 

- - - - 
52,

6 
241,9 - - - - - - - - - - 

0,3 1,5 6,3 31,5 4,2 21 0,3 1,5 - - - - 2,8 - - - 

Всього 100 66,3 100 195,5 100 344,3 100 45,51 100 40,2 100 65,6 100 67,4 100 
73,

7 
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Додаток Л (Продовження) 

Антропогенна 

модифікація 

Буковецький 

А1 А2 Б1 Б2 Б3 Г 

% 
Модифік

ація 
% 

Модифік

ація 
% 

Модифік

ація 
% 

Модифік

ація 
% 

Модифік

ація 
% 

Модифі

кація 

Біо-

мікрокліматична 

- -  - - - - - - - - - 

93,3 56,2 93,4 56,1 92,2 55,3 98,6 59,2 89,4 53,6 99,3 59,6 

7,7 7,7 5,6 5,6 7,6 7,6 1,1 1,1 7,3 7,3 0,7 0,7 

Біо-

мікрокліматична 

- - - - 0,2 0,3 0,3 0,5 - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

            

Біо-ґрунтово-

мікрокліматична 
- - - - - - - - - - - - 

Біо-ґрунтово-

водно-

мікрокліматична 

- - 1,1 4,4 - - - - 3,3 13,2 - - 

Біо-літо-

ґрунтово-водно-

мікрокліматична 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

Всього 100 63,9 100 66,1 100 63,2 100 60,8 100 74,1 100 60,3 
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Додаток М 

Антропогенна модифікованість стрій Сколівських Бескид 

Антропогенна 

модифікація 

Кобилецький 
 

 

XII XIII XIV XV XVI XVII XXIII 
 

 

% 
Модифі 

кація 
% 

Модифі 

кація 
% 

Модифі 

кація 
% 

Модифі 

кація 
% 

Модифі 

кація 
% 

Модифі 

кація 
% 

Модифі 

кація 

 

Біо-

мікрокліматична 

51,1 15,5 34,6 10,4 -   - 29,4 8,8 -   - 15,8 4,7 -  -   

37,2 22,3 50,8 38,3 77 46,2 47,6 28,6 75,5 45,3 19,5 31,6 25,5 15,3  

0,5 0,5 3,9 3,9 -  -  0,8 0,8 -  -  1,2 1,2  -  -  

Біо-

мікрокліматична 

5,5 8,3 10,7 16,1 6,6 9,9 9,5 14,3 24,5 36,8 2,6 3,9  - -   

5,1 10,2 -   - 13,1 26,2 11,9 23,8  - -  3,5 7 54,2 108,4 
 

 

Біо-ґрунтово-

мікрокліматична 
0,3 0,9 -  -  0,4 1,2 1,1 3,3 -  -  2,3 6,9 8,3 24,9 

 

Біо-ґрунтово-

водно-

мікрокліматична 

0,03 0,1  -  - -  -  0,2 0,8 -  -  0,9 4,5 0,2 0,8 

 

 

 

Біо-літо-ґрунтово-

водно-

мікрокліматична 

0,3 1,3 -  -  2,5 11,2 0,8 3,4 -  -  25,8 110,9 8,4 36,2 
 

 

 -  - -  -  -   - -  -   - -  -  -   - -   

0,05 0,3 -  -  0,4 2 0,2 1 -  -  15,3 76,5 3,4 17  

Всього 100 59,4 100 68,7 100 96,7 101,5 84,8 100 82,1 86,9 247,2 100 202,6 
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Додаток М (Продовження) 

Антропогенна 

модифікація 

Парашківський 

I II III V XII XIII XXIII 

% 
Модифі 

кація 
% 

Модифі 

кація 
% 

Модифі 

кація 
% 

Модифі 

кація 
% 

Модифі 

кація 
% 

Модифі 

кація 
% 

Модифі 

кація 

Біо-

мікрокліматична 

39,7 11,9 40,1 12,9 63,3 18,9 65,2 19,6 12,5 3,7 22,9 6,9 18,9 17,8 

39,5 23,7 30,1 22,3 32,9 19,7 5,4 3,2 18,4 11,1 30,3 18,2 16,1 39,4 

9,4 9,3 24,5 24,5 1,2 1,2 25,3 25,3 6,9 6,9 13,9 13,9 26,2 26,2 

Біо-

мікрокліматична 

11,4 17,1 5,3 7,9 2,6 3,9 4,1 6,2 1,3 1,9 12,4 18,6  - -  

-   - -  -   - -   - -  1,4 2,8 20,5  - 22,1 44,2 

Біо-ґрунтово-

мікрокліматична 
 -  -  -  -  - -   - -  -  -   - -  0,7 2,1 

Біо-ґрунтово-

водно-

мікрокліматична 

-   - -   - -   - -  -  0,4 1,6  - -  1,2 4,8 

Біо-літо-

ґрунтово-водно-

мікрокліматична 

-   - -   -  - -   - -  0,8 3,4 -   - 6,9 29,6 

-   - -   -  - -  -  -   - -   -  - -  -  

-  - -   -  -  - -  -  0,5 2,5  - -  7,9 12,9 

Всього 100 62 100 67,6 100 43,7 100 54,3 42,2 33,9 100 57,6 100 177 
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Додаток М (Продовження) 

Антропогенна 

модифікованість 

Добжанський 

XII XIII XIV XV XVII XXIII 

% 
Модифі

кація 
% 

Модифі

кація 
% 

Модифі

кація 
% 

Модифі

кація 
% 

Модифі

кація 
% 

Модифі

кація 

Біо-

мікрокліматична 

47,6 14,3 7,9 2,4 76,7 23  -  - 42,8 12,8  -  - 

47,5 28,5 76,4 45,8  - -  75,7 22,7 53,9 32,3 17,8 40,7 

2,1 2,1 0,3 0,3 12,3 12,3 -  -  0,7 0,7 -  -  

Біо-

мікрокліматична 

2,8 5,6 -   - 11 16,5 15,6 23,4 2,6 3,9 -  -  

 -  - 3,3 6,6  - -  5,8 11,6 -  -  31,2 68,4 

Біо-ґрунтово-

мікрокліматична 
-   - -  -   - -  2,9 8,7  - -  10,4 31,2 

Біо-ґрунтово-

водно-

мікрокліматична 

 - -  0,3 1,2  - -  -   - -   - -   - 

Біо-літо-ґрунтово-

водно-

мікрокліматична 

-   - 8,9 38,3 -   - -  -  -  -  24,5 105,3 

-   - -  -   - -   - -  -   - 13 241,9 

 - -  2,9 14,5 -  -   -  -  - -  3,1 52,5 

Всього 100 50,5 100 109,1 100 51,8 100 66,4 100 49,7 100 540 
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Додаток М (Продовження) 

Антропоге

нна 

модифіков

аніс 

Магійський 

II VI XIII XXIII 

% 
Модифі

кація 
% 

Модифі

кація 
% 

Модифік

ація 
% Модифікація 

Біо-

мікрокліма

тична 

              

95,6 57,4 87,4 52,4 90,8 54,5 59,8 35,8 

0,7 0,7 7,3 7,3 7,7 7,7 11,2 11,2 

Біо-

мікрокліма

тична 

3,7 5,5 3 4,5 1,5 -  29 43,5 

-   - 1,4 2,8 -  2,6 -   - 

Біо-

ґрунтово-

мікрокліма

тична 

-   - -   - -  -  -  -  

Біо-

ґрунтово-

водно-

мікрокліма

тична 

-  -   - -   - -   - -  

Біо-літо-

ґрунтово-

водно-

мікрокліма

тична 

 -  - 0,8 3,4 -  -   - -  

 -  -  -  - -  -   - -  

 -  - 0,1 0,5  - -  -  -  

Всього 100 63,6 100 70,9 100 64,8 100 90,5 
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Додаток М (Продовження) 

Антропоге

нна 

модифіков

аність 

Буковецький 

V VI XI XIII XXIII 

% 
Модифі 

кація 
% 

Модифі 

кація 
% 

Модифі 

кація 
% 

Модифі 

кація 
% 

Модифі

кація 

Біо-

мікрокліма

тична 

                    

87,9 52,7 94,5 56,7 89,1 53,5 88,1 52,9 99,3 59,6 

12,1 12,1 5,5 5,5 9,8 9,8 9,8 9,8 0,7 0,7 

Біо-

мікрокліма

тична 

 -  - -  -  1,1 1,7 0,3 0,5 -   - 

 -  - -  -  -  -  -   - -  -  

Біо-

ґрунтово-

мікрокліма

тична 

-   -  - -   - -  1,8 5,4 -  -  

Біо-

ґрунтово-

водно-

мікрокліма

тична 

-   - -  -  -   - -   - -  -  

Біо-літо-

ґрунтово-

водно-

мікрокліма

тична 

-   -  - -  -   -  -  - -  -  

 - -   - -  -   - -  -  -  -  

-   -  - -   - -  -   -  - -  

Всього 100 64,8 100 62,2 100 65 100 68,6 100 60,3 
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Додаток Н 

Показники ландшафтного різноманіття (за А. О. Домаранським). 

Таксономічне різноманіття (Ртакс) – сумарна кількість різноманітних 

таксономічних одиниць геокомплексів в межах окремої ландшафтно 

організованої ділянки земної поверхні, що є характерною для неї в певний 

момент часу. 

Топологічне різноманіття (мозаїчність) (Ртоп) – сумарна кількість 

ареалів різнорідних геокомплексів в межах окремої ландшафтно 

організованої ділянки земної поверхні, що характерна для неї в певний 

момент часу. 

Iндивідуальне топологічне різноманіття (Ртоп. iнд. ) – сумарна кiлькiсть 

ареалiв певного виду геокомплексiв в межах окремої ландшафтно 

органiзованої дiлянки земної поверхнi, що характерна для неї в певний 

момент часу.  

Ртоп.iнд. =E àj(à1+à2+…àn) 

де àj – сумарна кількість (від 1 до п) ареалів (а) певного виду 

геокомплексів, в межах окремої ділянки земної поверхні в певний момент 

часу. 

Таксономічна презентивність (Птакс) – ступінь вираженості 

(презентивності, представленості) за показниками площі у відсотках кожної з 

таксономічних одиниць ландшафтних комплексів (рангу фацій, урочищ, 

місцевостей, стрій) в межах окремої ландшафтно організованої ділянки 

земної поверхні, що є характерною для неї в певний момент часу. 

П такс = sj/ S0100% 

де П – показник таксономічної презентивності; sj – площі, охоплені 

окремим видом таксономічних одиниць геокомплексів; (g) в певний момент 

часу; S0 - загальна площа досліджуваної ділянки земної поверхні. 

Топологіча презентивність (Птоп) – ступінь вираженості (за 

показниками площі у відсотках) кожного з ареалів геокомплексів, у межах 
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окремої ландшафтно організованої ділянки земної поверхні, що був 

характерним для неї в певний момент часу.  

Птоп =Su/ S0 100%  

де Su – площа, охоплена окремим ареалом (а) певного виду 

геокомплексів у визначений момент часу. 

Ландшафтна диференціація (Дф) може бути: 1) рівномірною 

(розчленування території на рівновеликі за показниками площі таксони 

ландшафтних комплексів, або ділянки їх поширення); 2) нерівномірною 

(розчленування поверхні на неоднакові за площею таксони ландшафтів або їх 

ареали), що, в свою чергу, може бути нерівномірним монодомінантним та 

нерівномірним полідомінантний. 

Таксономічна дисперсність (Дтакс) (розсіяність, роздрібленість) – міра 

відхилення від середнього значення розмірів таксономічних одиниць 

геокомплексів (за показниками площ у відсотках) в межах окремої 

ландшафтно-організованої ділянки земної поверхні, що характерна для неї в 

певний момент часу. Обчислюється за статистичною формулою, де дисперсія 

є середнім арифметичним з квадратів відхилень спостережень значень 

випадкової величини (у нашому випадку – площі) від їх середнього 

арифметичного. Дтакс = (Птакс. g1 - s)
2
+…( Птакс .gn - s)

2
 / Ртакс; s = Птакс. g1+ Птакс g2 

+…+ Птакс gn  / Ртакс; 

де Дтакс = показник таксономічної дисперсності; Птакс = показник 

таксономічної презентивності певного виду геокомплексів; s = середнє 

арифметичне від показників таксономічної презентивності; Ртакс = показник 

таксономічного різноманіття. 

Топологічна дисперсність (Дтоп) – міра відхилення від середнього 

значення розмірів кожного з ареалів геокомплексів (за показниками площ у 

відсотках) у межах окремої ландшафтно-організованої ділянки земної 

поверхні, що є характерною для неї в певний момент часу.  

Дтоп = (Птакс. а1 - r)
2
+…( Птакс .аn - r)

2
 / Ртоп; 



267 

 

 

де r = Птакс. a1+ Птакс a2 +…+ Птакс an  / Ртоп; Дтоп = показник топологічної 

дисперсності; Птакс = показник топологічної презентивності певного виду 

геокомплексів; r = середнє арифметичне від показників топологічної 

презентивності; Ртоп = показник топологічного різноманіття. 

Таксономічна ентропія (Етакс.) – міра врівноваженості розмірів 

таксономічних одиниць геокомплексів (за показниками не відсоткового 

відношення площ окремих таксонів до загальної площі досліджуваної 

ділянки) у межах окремої ландшафтно організованої ділянки земної поверхні, 

що є характерною для неї в певний момент часу.  

Етакс = - Е Птакс g1 log2 Птакс g1 

де Етакс – показник таксономічної ентропії; Птакс – показник 

таксономічної презентивності певного виду геокомплексів g (1…n) у не 

відсотковому відношенні площі окремого таксону до загальної площі 

досліджуваної ділянки.  

Етакс мах = log2 gn 

де Етакс мах – показник максимальної таксономічної ентропії; gn – число 

таксономічних одиниць територіального поділу. 

Топологічна ентропія (Етоп) – міра врівноваженості розмірів кожного з 

ареалів геокомплексів (за показниками не відсоткового відношення площ 

окремих ареалів до загальної площі досліджуваної ділянки) у межах окремої 

ландшафтно організованої ділянки земної поверхні, що є характерною для 

неї в певний момент часу. 

Етоп = - Е Птоп a1 log2 Птоп a1; 

де Етоп – показник топологічної ентропії; a1 – показник топологічної 

превентивності певного ареалу геокомплексів а (1…n) у не відсотковому 

відношенні площі окремого ареалу до загальної площі досліджуваної 

ділянки. Максимальна топологічна ентропія Етоп мах = log2 an; 

Етоп мах – показник максимальної топологічної ентропії; a – число 

одиниць територіального поділу (ареалів геокомплексів).  
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Додаток П 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про 

апробацію результатів дисертації. 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації. 

1. Вовкунович О. О. Ландшафтні засади оптимізації функціонального 

зонування НПП «Сколівські Бескиди». Фізична географія та геоморфологія. 

Київ, 2013. Вип. 2(70). С. 249–258. 

2. Вовкунович О. О. Негативні фізико-географічні процеси в 

природних територіальних комплексах національного природного парку 

«Сколівські Бескиди». Геополитика и экогеодинамика регионов. 

Симферополь: Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 

2014. Том 10. Вип. 1. С. 403–407. 

3. Буряник О. О, Мельник А. В. Ландшафтне різноманіття туристичних 

маршрутів Сколівських Бескид. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6 

(6). Р. 337–350. (особистий внесок автора: проаналізовано ландшафтну 

різноманітність існуючих туристичних маршрутів і розроблено три нових 

пішохідних маршрути). 

4. Буряник О. О, Мельник А. В. Ландшафтна структура Сколівських 

Бескид. Фізична географія та геоморфологія. Київ, 2016. С. 21–30. 

(особистий внесок автора: на основі власних польових досліджень укладено 

ландшафтну карту на досліджувану територію і легенду до неї та 

охарактеризовано просторове поширення ландшафтних комплексів). 

5. Буряник О. О., Мельник А. В. Ландшафтне районування Сколівських 

Бескид. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2015. Вип. 49. С. 36–45. (особистий 

внесок автора: уточнено межі Сколівських Бескид, виявлено, закартовано і 

охарактеризовано 16 нових ландшафтів). 

6. Burianyk O. O., Melnyk A. V. Landscape-cognitive trail "To the 

mountain Vysoky Verkh" (National Park "Skole Beskids"). Journal of Education, 
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Health and Sport. 2018; 8 (8). Р. 571-586. (особистий внесок автора: складено 

ландшафтну карту ключової ділянки «Високий Верх», описано ландшафтно-

пізнавальний маршрут). 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації. 

7. Вовкунович О. О. До оптимізації функціонального зонування 

національного природного парку «Сколівські Бескиди». Географічна наука і 

практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, 

присвячені 130-річчю географії у Львівському університеті. Львів, 2013. С. 

34–38. 

8. Вовкунович О. О. Рекреаційно-туристичні маршрути в ландшафтах 

Сколівських Бескид (межиріччя Стрия і Опіру). Ландшафтознавство: стан, 

проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції 

присвяченої 70-річчю заснування кафедри фізичної географії, 60-річчю 

діяльності Львівської школи ландшафтознавства, 110-річчю з дня 

народження професора К. І. Геренчука і 80-річчю з дня народження 

професора Г. П. Міллера (Львів-Ворохта 24-27 вересня 2014). Львів: 

Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. С. 137–139. 

9. Буряник О. О. Особливості демографічного навантаження в 

ландшафтах Сколівських Бескид. Українська географія: сучасні виклики. Зб. 

наук. праць 3-х т. К.: Прінт- Сервіс, 2016. Т. ІІ. 44–45 с. 

10. Буряник О. О. Ландшафтне різноманіття Сколівських Бескид. 

Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого 

розвитку Українських Карпат: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції присвяченої 15-й річниці НПП  «Гуцульщина» (м. Косів, Івано-

Франківська область, 8-9 червня 2017 р). Косів: ПП Павлюк М. Д. 2017.  

С. 278–283. 

11. Буряник О. О. Лісопатологічні явища та всихання деревостанів в 

НПП «Сколівські Бескиди». Проблеми ландшафтознавства в контексті 

стратегії сталого розвитку та європейської ландшафтної конвенції: 
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Матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю 

Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного 

університету імені Івана Франка (Львів-Ворохта, 3-5 листопада 2017 р.). 

Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. С. 95–97. 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації. 

12. Вовкунович О. О., Мельник А. В., Шушняк В. М. Порівняльний 

гідролого-ландшафтознавчий аналіз басейнів верхів’я р. Прут та р. Рибник 

Майданський. Проблеми гірського ландшафтознавства. Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. Випуск 1. С. 41–55. (особистий внесок 

автора: проаналізовано ландшафтні, морфометричні і гідрологічні 

характеристики басейну р. Рибник Майданський та порівняно їх з 

аналогічними характеристиками р. Прут). 

13. Буряник О. О. Ландшафтні особливості поширення диких тварин у 

зимовий період у Сколівських Бескидах (на прикладі басейну р. Рибник 

Майданський). Фізична географія та геоморфологія. Київ, 2015. Вип. 4(80).  

С. 63–69. 

Брала участь у 15 наукових конференціях, а саме: 

 

1. Міжнародна наукова конференція «Географічна наука і практика: 

виклики епохи», присвячена 130-річчю географії у Львівському університеті 

(Львів, 16-18 травня 2013, безпосередня участь). 

2. Міжнародна наукова конференція «Міждисциплінарні виміри 

дослідження ландшафтів» (Київ, 18-20 вересня 2013, безпосередня участь).  

3. Міжнародна наукова конференція присвячена 70-річчю заснування 

кафедри фізичної географії, 60-річчю діяльності Львівської школи 

ландшафтознавства, 110-річчю з дня народження професора К. І. Геренчука і 

80-річчю з дня народження професора Г. П. Міллера (Львів-Ворохта, 24-27 

вересня 2014, безпосередня участь). 
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4. ХІІ з'їзд Українського географічного товариства «Українська 

географія: сучасні виклики (Вінниця, 17-21 травня 2016, заочна участь). 

5. Міжнародна наукова-практична конференція, присвячена 15-й річниці 

НПП «Гуцульщина»: «Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні 

аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат» (м. Косів, 8-9 червня 

2017, заочна участь). 

6. Міжнародний науковий семінар «Проблеми ландшафтознавства в 

контексті стратегії сталого розвитку та Європейської ландшафтної 

конвенції», присвячений 40-річчю заснування Чорногірського географічного 

стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка 

(Львів–Врохта, 3-5 листопада 2017, безпосередня участь). 

7. Сімох всеукраїнських польових школах-семінарах гірського 

ландшафтознавства (Львіський національний університет, Чорногірський 

географічний стаціонар 2012-2018, безпосередня участь).  

8. Загальнопольській науковій конференції «Zrównoważony rozwój 

Pojezierza Krajeńskіеgo» (Сенпульно Краєнське, 19-20 жовтня 2017, заочна 

участь). 


