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ТУРИСТИЧНА КАРТА БІОСФЕРНОГО  

РЕЗЕРВАТУ«РОЗТОЧЧЯ» 

 

Галина Савка 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

Львів, Україна 

 

Біосферний резерват – територіальне утворення, яке створюється 

та контролюється Міжнародною координаційною радою в рамках 

Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера». Такий статус зобов’язує 

країн-суб’єктів впроваджувати стратегічні напрямки сталого розвитку, 

зокрема, екологічно зорієнтовано туризму та рекреації.  

Міжнародний біосферний резерват (МБР) «Розточчя» на 

українській стороні створений у 2011 році (площа 74887 га), а у 2019 – 

на польській (297015 га). Відтак, 19 червня 2019 р. він став 

транскордонним, що надало новий поштовх для розвитку 

міжнародного туризму.  

Тематика туризму та рекреації на Розточчі є досить популярною 

серед науковців. Відповідні розділи є у багатьох колективних 

монографіях. Опубліковано чимало наукових статей, а також 

туристично-краєзнавчих путівників та буклетів. Польські колеги 

видали низку карт, останні з яких: туристично-природнича масштабу 

1:75 000 [1], туристична масштабу 1: 100 000 [2], які зорієнтовані 

більше на польського туриста. Відтак є потреба у створенні 

великомасштабної туристичної карти регіону. Адже за умови 

достатнього наповнення туристична карта може бути не лише 

корисним інформаційним джерелом для туриста, але й найкращим 

засобом для популяризації краю. 

Лабораторією геоінформаційних технологій та ландшафтного 

планування Львівського національного університету імені Івана 

Франка засобами GIS сформовано базу даних туристично-

рекреаційних об’єктів української частини МБР «Розточчя» та його 

околиць, а також підготовлено відповідну туристичну карту. 

Фрагмент цієї карти на ділянку Потелич – Рава-Руська опубліковано у 

[3]. 

Розроблено класифікацію туристичних об’єктів, які поділено на 

три категорії: природні, історико-культурні, інфраструктурні. У 

категорії природних об’єктів виділено геологічні, геоморфологічні, 
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гідрологічні, лісові, орнітологічні, ландшафтно-естетичні (Табл. 1). 

Такий поділ є досить умовним, адже часто будучи розміщеними поруч 

вони сприймаються як єдине ціле, формуючи єдиний ландшафтний 

комплекс. 

На карті подано назви природних урочищ, взятих із різночасових 

карт, а також природно-заповідні території в уточнених межах. Ліси 

поділено на листяні, хвойні та мішані. 

БР «Розточчя» багатий на історико-культурні об’єкти (Табл. 2). 

Тут знаходяться археологічні, пам’ятки архітектури та 

містобудування, а також історії та культури. Найбільше їх в Крехові, 

Потеличі, Магерові, Середкевичах, Івано-Франково, Дубровиці, 

Верещиці, Немирові та ін.  

 

Таблиця 1. Природні туристичні об’єкти МБР «Розточчя» 

Геологічні (геосайти) 

Печери 
Страдчанська печера, печера Тимоша біля 

Крехівського монастиря, грот в ур. Мочари 

Виходи корінних 

порід, відслонення 

Королева гора, в ур. Столовий камінь, ур. Юзки, ур. 

Млинки, біля Крехівського монастиря, в околицях 

Дубровиці, Домажира, Верещиці, Лелехівки та ін. 

Місця знахідок морени Кар’єр біля Шкло, сх. околиця с.Верещиця 

Кар’єри 

Кам’яні: Потелич, Ниви, Дубровиця, Верещиця, 

Лозино; бурого вугілля – Дубрівка, Монастирок; 

глиняні – Лозино, Болтова Гура; піщані – Сорочі 

Лози, Зелена Гута, Лужки, Мале Передмістя, Цитуля, 

Дубрівка, Домажир, Страдч, Шкло 

Геоморфологічні 

Горби-останці 

Горби біля Зеленої Гути, Лозино, Жорниськ, 

Домажира, Страдчу, Добростанів, Верещиці, 

Лелехівки; г.Малинова, г. Таборова, г. На Кам’яному, 

г. Мельнична-Східна, г. Капелюх, г. Тучна Гора, г. 

Діл, г. Хемична, г. Побійна 

Горбогірні масиви (з 

найвищ. відн. 

перевищ.) 

Фійна–Майдан, ур.Горішня–г.Середній Горб, 

г.Кубин–г.Булава  

Прохідні 

(польодовикові 

долини) 

Страдч–Ямельня, Ставки–Верхутка, Ставки–Лозино, 

Лелехівка – хр. Великий Верх, Верещиця–Старичі, 

Добростани–Воля-Добростанська–Качмарі– 

ур.Ярина 

Гідрологічні 

Джерела 

Cвяте джерело Маруся (хут. Заглинна); джерело біля 

Крехівського монастиря; мінеральні джерела в 

Немирові та ін.: Зелена Гута, Висіч, Руда-Крехівська, 
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«Сім джерел» в Яворівському НПП, біля г. Новинки, 

ур. Широка Дебра 

Болота Ур. Заливки, ур. Чорне Болото 

Ставки 

Янівський, Майданський, Кунинські, каскад ставків 

на р. Верещиця та р. Ставчанка, ставки в Грушеві та 

ін. 

Криниці (найбільш 

глибокі) 
Дубровиця, Домажир, Майдан 

Головний 

Європейський вододіл 

По лініях Дубровиця – ур. Мочари; Кертинів – ур. 

Діброва – поруч села Верещиця та ур. Бабина Долина 

Лісові 

Лісові масиви 

Старовікові букові та сосново-букові ліси на 

околицях сіл Середкевичі, Монастирок, Фійна, 

Майдан, Ставки, Верещиця, Лелехівка 

Дендрарії, сади Арборетум у с.Страдч, сад в Магерові 

Віковічні дерева, алеї 
Алея віковічних дубів (39 шт.) в Середкевичах, дуб в 

Немирові, ясен – Дев’ятирі, липи – в Крехові та ін. 

Орнітологічні 

Місця скупчення 

птахів 

«Янівські чаплі», каскад ставків у долині р. 

Верещиця 

Ландшафтно-естетичні 

Місця огляду 

панорами 

Околиці Дубровиці, ур. Горішня, горби-останці біля 

Жорниськ та Домажира; уступи біля Сорочих Лозів, 

Гірок та на захід від ур. Мочари (бліндаж Нєделіна)  

Таблиця. Історико-культурні туристичні об’єкти МБР 

«Розточчя» 

Археологічні пам’ятки 

Археологічні 

пам’ятки 

Городища 

давньоруські 

Добростани, Страдч, Крута Долина 

Поселення Шкло, Затока 

Пам’ятки архітектури та містобудування 

Господарські 

комплекси та 

окремі споруди 

Млини На р. Фійна 

Хліви Дубровиця 

Фільварки Висіч 

Місця фільварків 

"Str. Dwor", "Wysoka" – Середкевичі; 

"Okopy" – Магерів; "Lehurda", 

"Mialkowy Kat" – Яворівський 

військовий полігон 

Корчма Залужжя 

Парафіяльна школа Шкло 

Сакральні 

комплекси 
Церкви 

Великополе, Грушів, Івано-Франкове, 

Лелехівка, Шкло, Добростани, 

Домажир, Дрогомишль, Залужжя, 
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Лозино, Середкевичі, Смолин, Ставки, 

Старичі, Страдч, Руда-Крехівська 

Костели 
Івано-Франково, Магерів (два), 

Потелич 

Дзвіниці 

Великополе, Грушів, Івано-Франкове, 

Шкло, Залужжя, Смолин; 

Старе Село, Потелич (дві), Крехів 

Келії 
Монастирські келії Крехівського 

монастиря 

Кладовища 

Поховання радянських воїнів у Івано-

Франкове, між Домажиром та 

Кожичами, Дубровиця, Лозино, 

Немирів;  

Поховання німецьких воїнів – Потелич; 

 Каплиці Заглинна 

Пам’ятки 

оборонного 

будівництва 

Залишки замку, 

оточені валами 
Вороблячин 

Мури з брамами і 

вежами 

Мури з брамами і вежами в 

Крехівському монастирі 

Житлові будівлі Німецькі колонії "Einsingen" – Дев’ятир 

Пам’ятки історії та культури 

Музеї 
Краєзнавчі 

Музей культури та побуту Розточчя – 

Дубровиця (уроч. Мочари) 

Літературні Леся Мартовича – Монастирок 

Пам’ятники та 

пам’ятні місця, 

пов’язані з 

життям відомих 

людей 

Пам’ятники діячам 

історії, культури 

І. Котляревському – Лозино; 

І. Франку в Івано-Франкове; 

Б.Хмельницькому – Кунин. 

Могили діячам 

історії, культури 
Лесю Мартовичу – Монастирок 

Меморіальні 

пам’ятки, 

пов’язані з 

історичними 

подіями 

Пам’ятки історії та 

культури 

Односельчанам, які загинули в роки 

Великої Вітчизняної війни – Потелич 

 

До категорії інфраструктурних об’єктів включено 

адміністративні установи, готельно-відпочинкові комплекси, 

навчально-просвітні заклади, об’єкти ресторанного господарства, 

транспортна інфраструктура тощо. 

На карті подано туристичні маршрути, розроблені автором, 

атакож взяті з літературних та картографічних джерел, а саме: «Бір-

Кунинський – Кунин», «Життєдайні джерела Равського Розточчя», 

«Запрошуємо до Потелич», «Перлина Розточчя – г. Побійна», 
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«Потеличі – Рава-Руська», «Краєзавчим маршрутом І. Гавришкевича», 

«Головний європейський вододіл», «На г.Березняки», «На г.Булава», 

«На г.Кубин», «Страдч – Чорні озера», «Легенди Столового каменю», 

«Стежка Ів. Франка», «Від Янова – до Крехова», «Геологічна історія 

Розточчя: від крейдово-неогенових морів до давьольодовикової 

епохи», «Шляхом давнього льодовика до гейзера «Парашка»» та ін. 

Вважаємо, що МБР «Розточчя» має значний туристично-

рекреаційний потенціал, який на даний час використовується 

недостатньо. Тут можна розвивати такі види туризму: культурно-

пізнавальний, розважально-відпочинковий, релігійний, спортивний, 

лікувально-оздоровчий, науковий та ін. 
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ОПТИМАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ УРБОТУРИЗМУ  
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Зовсім недавно, 2016 р., у фаховій туристичній літературі з’явився  

новий термін - «overtourism» (англ. – надлишковий туризм). Він 

відображає виклики щодо управління зростаючими туристичними 

потоками,  зокрема у міських (урбо) дестинаціях, та вплив 

урботуризму на міста та їхніх мешканців.  Нині більше 1/2 населення 

світу живе в урбанізованих ареалах, передбачається, що до 2050 р. цей 

показник сягне 70%. Зростаюча чисельність урботуристів збільшує 


