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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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 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); 
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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 вирішення екологічних 

проблем і поліпшення екологічної ситуації в Сколівських Бескидах. 

Методи дослідження. Теоретико-методичною основою дослідження є 

фундаментальні положення сучасного ландшафтознавства, ландшафтної 

екології, геоекології та екологічної географії, які висвітлені у працях 

вітчизняних науковців: К. І. Геренчука, М. Д. Гродзинського, В. М. Гуцуляка, І. 

П. Ковальчука, О. М. Маринича, А. В. Мельника, Г. П. Міллера, В. М. Пащенка, 

В. М. Петліна, Л. П. Царика, П. Г. Шищенка та ін. Для збору і опрацювання 

матеріалів та написання роботи, використовувалися такі методи: польового 

ландшафтного картографування; аерокосмічний; порівняльний; 

геоінформаційний; кількісний статистичний аналіз та ін. Опрацювання всіх 

даних здійснювалося у програмному забезпеченні ArcGIS 9.3 з використанням 

допоміжних програм SAS Planet, Corel, Exel та ін. 

Вихідними матеріалами для дослідження були: 1) топографічні, кадастрові, 

геоморфологічні, геологічні, кліматичні карти, карти рослинності та структури 

землекористування масштабу 1 : 50 000 на всю територію Сколівських Бескид, 

топографічні карти та плани лісонасаджень масштабу 1 : 25 000 на ключові 

ділянки; 2) космознімки роздільної здатності 20*20 м та 5*5 м; 3) статистичні 

дані та дані лісотаксаційних обстежень; 4) результати власних середньо- (1:50 

000) та великомасштабних (1:25 000) польових досліджень. 

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; 
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- 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; 

- 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. 

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. 
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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 

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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

У першому розділі дисертації «Теоретичні засади еколого-

ландшафтознавчого аналізу гірських територій» проаналізовано попередні 

напрацювання у сфері еколого-географічних (геоекологічних) досліджень. 

Здійснено детальний аналіз існуючих підходів до вирішення екологічних 

проблем та обґрунтовано доцільність використання еколого-

ландшафтознавчого підходу, який передбачає дослідження сучасного стану 

ландшафтних комплексів з точки зору екологічних проблем людини, і являє 

собою поєднання ландшафтознавчого та екологічного підходів. Об’єктом 

еколого-ландшафтознавчих досліджень гірських територій виступають 

різнорангові природні територіальні комплекси – ландшафти, висотні 

місцевості, стрії, урочища і фації, суб’єктом – людина з її екологічними 

потребами, а предметом – взаємодії людини з ландшафтними комплексами, їхні 

екологічні властивості і екологічний стан, ландшафтно-екологічні проблеми та 

наукові основи їх вирішення. 
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Еколого-ландшафтознавче дослідження реалізується за певною 

програмою-алгоритмом, який передбачає послідовне вирішення таких основних 

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 (рис. 1).  

У другому розділі «Методика еколого-ландшафтознавчих досліджень» 

викладено методики і методичні прийоми, які застосовувалися для: 

дослідження ландшафтної структури території; аналізу і оцінки антропогенних 

навантажень на ландшафтні комплекси (демографічне навантаження, 

антропогенні впливи площинного характеру та локальні антропогенні 

навантаження); оцінки ступеня антропогенної модифікованості ПТК; 

з’ясування 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 та ін. 

Картографування природних територіальних комплексів (ландшафтів, 

місцевостей, стрій, підурочищ, простих урочищ і фацій) їхніх антропогенних 

змін та негативних екологічно несприятливих фізико-географічних процесів 

здійснювалося за методикою Г. П. Міллера (1974), О. М. Федірка (1988), А. В. 

Мельника і Г. П. Міллера (1993). 

Оцінка демографічного навантаження на ПТК проводилась за методикою 

А. В. Мельника (1999) з власними доповненнями, які полягають у виділенні у 

межах категорій навантаження стадій, кожна з яких характеризується певною 

густотою населення в межах того чи іншого ландшафтного комплексу.  

Дослідження антропогенних навантажень площинного характеру на ПТК, 

таких як лісівництво, луківництво, рільництво і селитьба здійснювалося на 

основі аналізу космознімків роздільної здатності 20*20 та 5*5 метрів, 

отриманих із навігаційної програми SAS Planet за 2017 рік. Кількісне 

оцінювання антропогеної модифікованості ландшафтних комплексів 

Сколівських Бескид проводилося за методикою А. В. Мельника (1993), яка було 

нами деталізована – зокрема, в межах категорій антропогенної модифікованості 

ми виділили ще стадії, які більш детально розкривають ступінь зміненості ПТК.  

Аналіз локальних антропогенних навантажень пов’язаних з 

автомагістралями, нафто- і газопроводами, лініями електропередач, проводився 

шляхом дешифрування космознімків та аналізу статистичних даних, які 

характеризують забруднення атмосферного повітря та поверхневих вод. 

Поліпшення екологічної ситуації в досліджуваному районі пов’язано з 

оптимізацією наявної мережі об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ). Для 

аналізу природо-заповідних об’єктів Сколівських Бескид, використовувалася 

низка показників таких як: загальна кількість об’єктів ПЗФ, показник 

заповідності 
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Рис. 1 Алгоритм еколого-ландшафтознавчого аналізу гірських територій 
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другої категорії, показник щільності об’єктів природно-заповідного фонду та 

індекс інсуляризованості. 

У третьому розділі «Ландшафтні передумови формування екологічної 

ситуації у Сколівських Бескидах» охарактеризовано природні чинники 

формування сучасної екологічної ситуація в Сколівських Бескидах. Просторова 

диференціація всього комплексу природних екологічних умов життєдіяльності 

людини в Сколівських Бескидах відображена в їхній ландшафтній структурі 

(рис. 2), яку формують чотири види висотних місцевостей, 23 види стрій та біля 

130 видів простих учорищ. За площею домінує місцевість крутосхилого 

ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я, яка 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 укладеної нами ландшафтної карти 

Сколівських Бескид в масштабі 1:50 000, галузевих карт і космознімків 

дозволив здійснити детальне їхнє ландшафтознавче районування, згідно якого 

виділено 32 ландшафти, кожний з яких характеризується специфічним 

природним екологічним потенціалом.  

 
Рис. 2 Ландшафтна карта Сколівських Бескид 

Легенда до рис. 2 

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. Стрії: 1. 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. 2. Гребені хребтів 

поздовжнього простягання, круті пригребеневі схили та крутосхилі відроги хребтів складені 
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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 малопотужних ґрунтах. 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. Система 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 невапнистим 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-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 
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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 яворовими букняками 

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-

смерековими лісами на бурих гірсько-лісових потужних ґрунтах. Стрія. 23. Поверхні 

низьких терас і заплав складені піщано-галечниковим алювієм з сирими сіровільшняками та 

буково-ялицевими раменями на бурих гірсько-лісових потужних ґрунтах. Межі: 24 – 

місцевостей; 25 – стрій; 26 – ключових ділянок. 27 – річки. 

* В назвах місцевостей і стрій подається сучасний рослинний покрив 

Четвертей розділ «Антропогенні чинники формування ландшафтно-

екологічної ситуації у Сколівських Бескидах» присвячений дослідженню 

антропогенного навантаження на природні територіальні комплекси регіону. 

Зокрема, з’ясовано ступінь демографічного навантаження, антропогенного 

навантаження площинного та локального характеру на ландшафти, місцевості 

та стрії.  

Сколівські Бескиди є одним із відносно слабозаселених регіонів в 

Українських Карпатах. 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 

осіб – сільські жителі, 6 312 осіб – міські, а середня густота населення 

становить 20 осіб/км². Демографічне навантаження по ландшафтах 

розподіляється дуже нерівномірно: в 7-ми ландшафтах 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). 

Найбільші антропогенні впливи на ландшафтні комплекси пов’язані з 

навантаженнями площинного характеру, серед яких переважає лісівництво 

(поширене на 81,5% території регіону), на другому місці знаходиться 

луківництво (15,2 %) і на третьому – будівництво і експлуатація будівель та 

доріг (3,3 %). 

Детальне дослідження антропогенних навантажень площинного характеру 

в п’яти модельних ландшафтах, які характеризуються різним (максимальним, 

середнім і мінімальним) ступенем освоєння показало: у всіх цих ландшафтах 

частка лісових земель є найвищою і становить більше 69 % (при цьому площа 

зрубів в окремих ландшафтах становить 10 % від їхньої площі, що свідчать про 

значну інтенсивність лісорозробок); в найбільш перетворених модельних 

ландшафтах луки максимально займають до 24 % площі; рільництво і забудова 

максимально складають до 10 %  площі ландшафтів.  

Бальна оцінка антропогенної модифікованості всіх ландшафтів 

Сколівських Бескид свідчить, що їм властива слабка антропогенна зміненість, 

яка оцінюється в межах 100-200 умовних балів (при максимально можливих 500 

ум. б). Проте ландшафти характеризуються різною стадією перетвореності: 14 

знаходиться на І-ій стадії модифікованості (100-120 ум.б), 9 – на ІІ-ій стадії 
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(121-140 ум. б) та 9 – на ІІІ-ій 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 

зміненою є місцевість терасованих днищ міжгірських долин (173 ум. б.), а 

найменше – місцевість крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого 

середньогір’я (40 ум. б.). 

Найбільшого негативного впливу від локальних антропогенних 

навантажень зазнає місцевість терасованих днищ міжгірських долин рік Стрий, 

Опір, Сукіль, Крушельниця і Лужанка. В зоні підвищеного екологічного ризику 

знаходяться 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 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 в Сколівських 

Бескидах є рекреація, яка активно розвивається переважно на території НПП 

«Сколівські Бескиди». Тут облаштовано для туристів 7 еколого-пізнавальних 

стежок та 2 еколого-пізнавальні маршрути, однак в ландшафтних комплексах 

вздовж маршрутів спостерігається погіршення екологічних умов – 

витоптування травяного покриву, лінійна ерозія, інтенсивне засмічення 

території.  

Для всестороннього пізнання ландшафтного різноманіття Сколівських 

Бескид нами пропонується ще дві ландшафтно-пізнавальні стежки – «На гору 

Парашку» і «На гору Високий Верх», що дасть можливість ознайомитися з 

низькогірними і середньогірними ландшафтними місцевостями і стріями 

регіону.  

У п’ятому розділі «Ландшафтно-екологічна ситуація у Сколівських 

Бескидах» висвітлено результати аналізу поширення екологічно несприятливих 

фізико-географічних процесів, з’ясовано особливості екологічних умов для 

проживання людей у висотних місцевостях і ландшафтах та екологічну 

ситуацію в окремих ландшафтно-екологічних підрайонах регіону.  

Сучасна ландшафтно-екологічна ситуація у Сколівських Бескидах 

характеризується сукупністю ландшафтно-екологічних проблем, пов'язаних із 

негативними фізико-георафічними процесами, основними чинниками 

формування яких є властивості природних територіальних комплексів, 

особливості кліматичних умов та господарська діяльність людини. 

Однією з найбільших екологічних проблем в регіоні є всихання ялини 

європейської (Picea abies), що пов’язано з її низькою стійкістю до хвороб і 

шкідників. 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, яка представлена системою куполоподібних вершин і невеликих хребтів, 



11 

 

розділених глибокими долинами потоків, складених невапнистим тонко- і 

середньоритмічним аргілітово-пісковиковим флішем; 2) вогнища всихання 

переважно приурочені до урочищ гребенів, вершин та сідловин; 3) найчастіше 

всихання ялинових насаджень має місце в урочищах схилів південно-східних і 

південно-західних експозицій; 4) спостерігається стійка тенденція до 

збільшення уражених ялинових насаджень в урочищах досліджуваного басейну 

(за 5 років площа ураження збільшилася із 2448,5 га (30 %) до 2889,3 га (36%), 

тобто на 440, 8 га).  

Окрема група екологічних проблем у Сколівських Бескидах пов’язана з 

гідрометеорологічними процесами, перш за все зі зливовими дощами (добова 

сума опадів >27 мм), які зумовлюють повені, селі і зсуви. В басейні р. Рибник 

Майданський в період з 2002 по 2012 рр. було 37 днів із зливовими дощами, що 

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 (потоки Мала 

Ріка, Крушельниця, Яблінка Велика та ін.), 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 паводконебезпечними 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, які наявні в урочищах днищ річок Опір, 

Уричанка та Рибник Майданський, де селеві процеси проявляються 

найактивніше. 

В Сколівських Бескидах нами виділено кілька небезпечних територій, 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 атмосферних 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. Приурочені вони переважно до 

схилових 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 і туристичних стежок. Бокова 

ерозія найактивніше проявляється у днищі р. Стрий в околицях с. Новий 

Кропивник та с. Рибник.  

Кожна з висотних місцевостей характеризується своїм набором негативних 

фізико-географічних процесів і, відповідно, певною сукупністю екологічних 

проблем. Для місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого 
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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, а у 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 (рис.3).  

 
Рис. 3 Ландшафтно-екологічна карта Сколівських Бескид 

 

На основі аналізу ландшафтно-екологічної карти та карти фізико-

географічного районування проведено ландшафтно-екологічне районування 

Сколівських Бескид і виділено чотири ландшафтно-екологічні підрайони, 

кожний з яких характеризується специфічними екоумовами і своєрідною 

екоситуацією (рис.4). 

Найгірша екосутуація склалася в Лосинецько-Ясенинському екопідрайоні, 

який є найбільш антропогенно перетворений. Він охоплює низькогірні 

ландшафти в яких багато населених пунктів, висока густота населення та 

великий відсоток розораних територій. Найбільш сприятлива екологічна 

ситуація має місце в Зубрице-Мислівському ландшафтному екопідрайоні, який 

включає середньогірні ландшафти. В його межах знаходяться декілька 

невеликих населених пунктів – Зубриця, Мислівка, Коростів та незначна 
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протяжність автодоріг, а основним видом антропогенних навантажень є 

лісокористування. Значна частина підрайону входить до НПП «Сколівські 

Бескиди», одним з основних завдань якого є охорона цінних та унікальних 

ПТК. Либохоро-Тухлянський ландшафтно-екологічний підрайон найменший за 

площею. Він представлений одним низькогірним ландшафтом – 

Красноширським, для якого характерна висока щільність заселення, розвинута 

рекреація і туризм, як в літній так і зимовий період. 

 
Рис. 4 Ландшафтно-екологічне районування Сколівських Бескид 

 

Козаківко-Сколівський екопідрайон включає низку низькогірних ландшафтів. 

Основними видами антропогенних навантажень тут є рільництво та селитьба, 

особливо в долині річки Стрий. Найбільшими джерелами забруднення 

виступають м. Сколе та сміттєзвалище в с. Дубина. 

У шостому розділі «Наукові засади поліпшення екологічної ситуації в 

регіоні» висвітлено основні заходи щодо покращення екологічних умов у 

Сколівських Бескидах. Так, оптимізація лісокористування на основі 

ландшафтного підходу повинна передбачати здійснення лісогосподарських 

заходів з урахуванням властивостей і меж ПТК різних рангів та спрямовуватися 

на підвищення загальної лісистості території, поліпшення санітарного стану 

лісів, відновлення корінних букових деревостанів, на попередження виникнення 

екологічно несприятливих фізико-географічних процесів. З метою 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 
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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 потоків для транспортування лісу. Для боротьби з паводками і селями, 

необхідно застосовувати інженерно-технічні заходи – будувати дамби, 

берегозахисні і регулювальні споруди.  

Для поліпшення екологічної ситуації в регіоні актуальним є розвиток 

мережі природоохоронних об’єктів, площа яких на сьогодні в Сколівських 

Бескидах становить 386,5 км² (33,6 %). В регіоні нараховується 21 природно-

охоронний об’єкт, серед яких найбільшу площу (біля 30 %) займає НПП 

«Сколівські Бескиди», 14 з яких мають площу меншу 50 км², а 7– більше 50 км². 

Загальний показник заповідності досліджуваної території складає 31%, а 

показник щільності природно-заповідних об’єктів становить 1,8 об/100 км².  

Існуюча мережа природоохоронних об’єктів не може у повному обсязі 

забезпечити збереження ландшафтного і біологічного різноманіття Сколівських 

Бескид. Нами запропонована удосконалена схема функціонального зонування 

НПП «Сколівські Бескиди», яка передбачає збільшення площі заповідної зони 

за рахунок територій господарської зони та збільшення загальної площі 

національного природного парку.  

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-ландшафтознавче 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. 
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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 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 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. 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 
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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. 

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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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». –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, 

Київ 2018. 

На основі польового ландшафтного картування, згідно теоретико-

методичних засад ландшафтознавчих досліджень гірських і передгірських 

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

досліджуваного району (на рівні висотних місцевостей і стрій) і карту 

ландшафтного районування в масштабі 1 : 50 000 та проаналізовано природні 

передумови формування екологічної ситуації. 

Всесторонньо вивчено антропогенні навантаження на природні 

територіальні комплекси. Охарактеризовано передумови формування та 

закономірності поширення ландшафтно-екологічних проблем, пов’язаних з 

негативними фізико-географічними процесами. Висвітлено лісопатологічну 

ситуацію в ландшафтних комплексах басейну р. Рибник Майданський на рівні 

місцевостей, стрій та урочищ.  

З’ясовано екологічний стан висотних місцевостей та запропоновано 

ландшафтно-екологічне районування Сколівських Бескид. На основі 

ландшафтознавчого підходу і результатів еколого-ландшафтознавчих 

досліджень запропоновано ряд заходів з раціонального природокористування, 

попередження екологічно несприятливих фізико-географічних процесів та  

поліпшення екологічної ситуації у Сколівських Бескидах.  

Ключові слова: Сколівські Бескиди, еколого-ландшафтознавчий аналіз, 

ландшафтна структура, висотна місцевість, стрія, ландшафт, демографічне 

навантаження, антропогенна модифікованість, негативні фізико-географічні 

процеси, екологічний стан. 

 

SUMMARY 

Burianyk O. O. Ecological and Landscape Analysis of the Skole Beskids. -
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specialty 11.00.01 Physical Geography, Geophysics and Geochemistry of the 

Landscape. – Kyiv National Taras Shevchenko University Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 
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The factors of formation of landscape complexes and their natural ecological 

potential are analyzed - geological structure and relief, climatic conditions and 

surface waters, soil-vegetation cover and animal world. On the basis of field 

mapping, according to the theoretical and methodological principles of landscape 

research of mountain and foothill areas developed by G.P. Miller (1974) made a 

landscape map of the study area at high altitude level and striays and a map of 

landscape zoning in scale 1: 50 000. It was established that the landscape structure of 

the studied area forms four types of landscape terrain and 23 species of striyas. 

The anthropogenic loads on the natural territorial complexes are studied 

comprehensively. The demographic load on the area and landscapes of the Skole 

Beskids is analyzed and it is established that the district as a whole suffers from a 

small demographic load (it is absent at all in seven landscape ares), most of the 

landscapes have a weak demographic load, and it is very strong and moderate in 

Dobzhanskyi and Stugomorgskyi only. 

On the basis of the decoding of  the cosmographs, the anthropogenic loading on 

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

scales, the degree of their anthropogenic modification is estimated. The linear 

anthropogenic objects are defined, which are 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. 

The preconditions and distribution of landscape and environmental problems 

associated with the negative physical and geographical processes are characterized. 

The distribution of the dangerous geological-geomorphological processes (landslides, 

deposits and villages) has been investigated. On the basis of the data of the 

hydrological station of Maidan, the dynamics of precipitation for the period from 

2002 to 2012 and the patterns of floods and villages have been analyzed. The forest-

pathological situation in the natural territorial complexes of the Rybnik Maidanskyi 

River basin is highlighted at the level of the localities, striyas and tracts. 

The ecological condition of high-altitude areas is determined and the landscape-

ecological zoning is proposed. We distinguished three types of terrain which are 

characterized by the moderately favorable, satisfactory and degraded eco-conditions. 

The satisfactory eco-conditions are the locality of the steep-sloping erosion-

denudation forest lowland and the sloping erosion-denudation forest lowlands, which 

include the areas where the economic exploitation are carried out, and insignificant in 

size and density of the village population. The area is half moderated and moderately 

polluted, from the negative physical and geographical processes; there are landslides, 

villages, planar and linear erosion and drying of spruce stands. The deteriorated eco-

conditions are in the terraced areas of the valleys of Stryi, Opir, Butyvlya, Rybnyk 

Maidanskyi, Krezhelnitsa, Sukil, Luzhanka. The landscape complexes of this locality 

are heavily altered and polluted, they often experience water floods and lateral 

erosion. 

On the basis of the landscape approach and the results of ecological and 

landscape studies studies, a number of measures has been proposed on the rational 

use of nature, on the prevention of environmentally unfriendly physical and 
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geographical processes and on the improvement of the ecological situation in the 

Skole Beskids. 

Key words: Skole Beskids, ecological landscape analysis, landscape structure, 

altitude, striya, landscape, demographic load, anthropogenic modification, forest-

pathological situation, negative physical and geographical processes, ecological 

status. 

 

АННОТАЦИЯ 
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Бескид. - Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук 

по специальности 11.00.01 «Физическая география, геофизика и геохимия 

ландшафтов». – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 

МОН Украины, Киев, 2018. 

На основе полевого ландшафтного картирования согласно теоретико-

методических основ ландшафтных исследований горных и предгорных 

территорий, разработанных Г. П. Миллером (1974), составлено ландшафтную 

карту исследуемого района (на уровне высотных местностей и стрий), а также 

карту ландшафтного районирования в масштабе 1 : 50 000 и проанализировано 

природные предпосылки формирования экологической ситуации. 

Всесторонне изучены антропогенные нагрузки на природные 

территориальные комплексы. Охарактеризованы предпосылки формирования и 

закономерности распространения ландшафтно-экологических проблем, 

связанных с негативными физико-географическими процессами. Раскрыта 

лесопатологическую ситуацию в ландшафтных комплексах бассейна р. Рыбник 

Майданский на уровне местностей, стрий и урочищ.  

Выяснено экологическое состояние высотных местностей и предложено 

ландшафтно-экологическое районирование Сколевских Бескид. На основе 

ландшафтного подхода и результатов эколого-ландшафтоведческого 

исследования предложен ряд мероприятий с рационального 

природопользования, предупреждения экологически неблагоприятных физико-

географических процессов и улучшения экологической ситуации в Сколевских 

Бескидах. 

Ключевые слова: Сколевские Бескиды, эколого-ландшафтоведческий 

анализ, ландшафтная структура, высотная местность, стрия, ландшафт, 

демографическая нагрузка, антропогенная модификованисть, негативные 

физико-географические процессы, экологическое состояние. 


