
КАТАЛОГ ТИПІВ ОСЕЛИЩ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ

ПРИРОДНі тА АНтРОПОГЕННі ЧИННИКИ 
ОСЕЛИЩНОГО РіЗНОМАНіттЯ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАт

і ЗАКАРПАтСЬКОЇ НИЗОВИНИ

Формування оселищної різноманітності регіону є результатом взаємодії багатьох природних та 
антропогенних чинників. Важливе значення для її формування має загальне різноманіття живої 
та неживої природи, яке сформувалося в процесі природного розвитку ландшафтів регіону, а та-
кож їх подальша трансформація внаслідок антропогенного впливу, починаючи від доісторичних 
часів і закінчуючи суспільними чинниками сьогодення. Цей вплив є потужним фактором форму-
вання антропогенних оселищ, які за природних процесів розвитку регіону ніколи б не утворили-
ся – оселищ техногенних та урбаністичних комплексів, агроландшафтів тощо. 

Урахування всіх цих особливостей природного й антропогенного ландшафтного та екоси-
стемного різноманіття є дуже важливим для подальшого розуміння закономірностей форму-
вання певного різноманіття типів оселищ у регіоні, а також для подальшої оцінки їх природоо-
хоронного статусу та обґрунтування принципів екологічного менеджменту.

КАРПАТСЬКИЙ ЕКОРЕГІОН 
ТА УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ

Українські Карпати є частиною Карпат-
ського екорегіону – великого природно-
територіального комплексу, виділеного на 
підставі геолого-геоморфологічних, біогеогра-
фічних, природно-історичних та екологічних 
критеріїв, який охоплює Західні, Східні та Пів-
денні Карпати як частини єдиної Карпатської 
гірської системи, включно з гірським масивом 
Апусені й Трансильванським плато (Ruffini 
et al., 2006; Zingstra et al., 2009) (Рис. 1). Кар-
патський екорегіон, площа якого становить 
понад 213 тис. км², простягається територією 
восьми держав (Табл. 1). Однією з міждержав-
них угод щодо співпраці між цими країнами є 
Карпатська конвенція, принципи й документи 
якої офіційно визнають Карпати “...унікальним 
природним скарбом визначної краси та еколо-
гічної цінності, важливим центром біорізнома-
ніття, головним водозбором великих річок, не-
обхідним середовищем існування та притулком 
для багатьох видів рослин і тварин, які знахо-
дяться під загрозою зникнення, та найбільшою 
у Європі територією з незайманими лісами...” 
(UNEP, 2003). Більша частина Карпатського 
екорегіону, за виключенням Українського та 
Сербського секторів, розташована у межах Єв-
ропейського Союзу (ЄС) і підпадає під єдині 
стандарти європейського природоохоронного 
законодавства та менеджменту.

Українські Карпати, попри відносно не-
велику площу (близько 10% від загальної 
площі екорегіону), займають особливе міс-
це. По-перше, вони є широким екокоридором 
між великими масивами південно-східних та 
північно-західних Карпат (див. Рис. 1), який 
забезпечує міграцію особин різних видів тва-
рин і розповсюдження видів рослин, зокрема в 
ході довготривалого флороценогенезу і, таким 
чином, має вирішальний вплив на підтримання 
біорізноманіття усього Карпатського екорегіо-
ну, а також інших регіонів Центральної та Пів-
денної Європи (Створення…, 2010). По-друге, 
Українські Карпати самі є надзвичайно цінним 
осередком біотичного та ландшафтного різно-
маніття – наприклад, тут збереглися найбільші 
у Європі площі букових пралісів (Праліси..., 
2003; Ужанський…, 2007), а також традиційні 
способи ведення сільського господарства, які 
сприяли формуванню й забезпечують існу-
вання цінних оселищ – насамперед, пасовищ 
і сіножатей. По-третє, в Українських Карпа-
тах розташовані верхів’я великих річкових 
систем: Тиси, Дністра, Пруту та Сяну. Таким 
чином, ця територія є автономною гідроло-
гічною системою, стан якої впливає на якість 
води й режим річок нижче за течією – на єв-
ропейських рівнинах. По-четверте, оскільки 
на територію Українських Карпат не розпо-
всюджуються стандарти й можливості приро-
доохоронного менеджменту ЄС, які визначені 
Директивою про оселища (Council…, 1992), 
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.Рис. 1. Карта Карпатського екорегіону (Zingstra et al., 2009)

 Таблиця 1. 
Розподіл площі Карпатського екорегіону 

поміж державами
№ Держава Площа (км²) Площа (%)
1 Румунія 114866 53.8
2 Словаччина 35341 16.6
3 Україна 21824 10.2
4 Польща 18046 8.5
5 Сербія 8382 3.9
6 Угорщина 7937 3.7
7 Чеська Республіка 6345 3.0
8 Австрія* 606 0.3

Загалом: 213347 100
* Не є членом Карпатської Конвенції

Водною рамковою Директивою (Directive…, 
2000), Постановою щодо підтримки сільського 
розвитку (Council…, 2005), а реалізація вітчиз-
няних природоохоронних заходів є недоскона-

лою (Nijnik, van Kooten, 2000; Kuemmerle et al., 
2009; Проць та ін., 2010), то вони залишаються 
доволі вразливою ланкою у системі охорони 
природи й довкілля екорегіону.

ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ ОСЕЛИЩНОГО РІЗНОМАНІТТЯ 
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ
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РЕЛЬЄФ, ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА 
ТА МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ

Українські Карпати належать до східної час-
тини Карпатської дуги й займають площу 21 824 
км² (разом з острівними низькогір’ями та вулка-
нічними горбогір’ями прилеглих рівнин). Вони 
представлені серіями низьких (до 1000 м н.р.м.) 
і середньовисоких (до 1500-2061 м н.р.м.) па-
ралельних хребтів, які простягаються з північ-
ного заходу на південний схід. Гірські хребти 
суб-перпендикулярно розділені долинами осно-
вних річок, які розтікаються на північний схід 
і південний захід від головного карпатського 
вододілу, що пролягає серединними, переважно 
зниженими, хребтами. Північно-східний макро-
схил Українських Карпат належить до басейнів 
Дністра, Прута та Сяну, а південно-західний ма-
кросхил – басейну Тиси. 

На північному сході Українські Карпа-
ти межують з Передкарпатською височи-
ною, яка представлена чергуванням роз-
логих вододільних поверхонь (400-500 м 
н.р.м.), сформованих давнім (пліоценовим-
середньоплейстоценовим) алювієм, і ши-
роких річкових долин (250-350 м н.р.м.) з 
переважно пологими схилами. На Передкар-
патській височині, безпосередньо біля краю 
гір, розташовані кілька острівних флішових 
низькогір’їв, які підносяться до 870 м н.р.м. 
На південному заході Українські Карпати об-
межує Закарпатська (Тисенська) низовина 
(переважно 100-120 м н.р.м.), перекрита пере-
важно голоценовим алювієм Тиси та її при-
ток. Плоский рельєф низовини ускладнений 
куполоподібними підняттями острівних вул-
канічних горбогір’їв, які сягають 300-560 м 
н.р.м. (Природа..., 1968).

Згідно із сучасними геотектонічними уявлен-
нями (Тектоническая..., 1986; Kruhlov, 1998), 
Українські Карпати розглядають як систему 
тектонічних покривів Альпійсього орогенезу, 
насунутих один на одного з південного захо-
ду, і які складаються переважно з осадових 
відкладів, зім’ятих у складки. Тут виділяють 
п’ять основних структурно-формаційних зон: 
1. Передкарпатський прогин; 2. Флішові Кар-
пати; 3. Мармароську зону, яка складається з 
Мармароського кристалічного масиву та зони 

Мармароських стрімчаків; 4. Зону Пенінських 
стрімчаків; 5. Закарпатський прогин.

Передкарпатський прогин, який загалом 
відповідає Передкарпатській височині, запо-
внений міоценовими та пліоценовими мола-
сами, які залягають на гетерогенному фун-
даменті, складеному з блоків зі складною 
складчасто-скидовою структурою та різним 
часом консолідації. Внутрішня зона Перед-
карпатського прогину, яка безпосередньо 
формує зовнішні гори та острівні низькогір’я 
на південному сході Українських Карпат, на-
зивається Бориславо-Покутським покривом. 
Цей тектонічний покрив розглядають як мар-
гінальну частину Флішових Карпат, яка була 
залучена до прогинання на початку неогену. 

Флішові Карпати охоплюють найбільшу 
частину гірської системи і складаються з по-
тужних товщ крейдового, палеогенового та 
нижньоміоценового флішу, монотонних за 
літологією й тектонічним стилем. Флішові 
формації утворюють кілька значних текто-
нічних покривів, у межах яких, у свою чергу, 
розрізняють дрібніші насуви – скиби та луски. 
Карпатський фліш переважно двокомпонент-
ний, тобто представлений перешаруванням 
пісковиків (алевролітів) та аргілітів, і в ньому 
досить рідко присутні вапнисті відклади. Три-
компонентний фліш, який формують пере-
шарування пісковиків (алевролітів), мергелів 
(вапняків) та аргілітів, локально трапляються 
у верхньокрейдовому розрізі. Специфічним є 
олігоценовий-нижньоміоценовий фліш. Він 
представлений бітумінозними аргілітами та 
алевролітами менілітової світи, а також темним 
мергелистим флішем дусинської світи. Іноді у 
флішових формаціях трапляються виходи міл-
ководних вапняків і магматичні гірські поро-
ди основного складу, а також глинисті (іноді з 
гіпсом) шари нижнього міоцену та крупнозер-
нисті пісковики й гравеліти. Глинисті відклади 
більш характерні для серединної частини Флі-
шових Карпат (зони Кросно), а крупнозернисті 
пісковики – для внутрішньої частини.

Мармароський кристалічний масив пред-
ставлений у межах Українських Карпат Чив-
чинською та Діловецькою частинами, які є 
периферією великого регіону, розташованого 
на території Румунії. Тут характерні метамор-
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фічні рифейські-вендські відклади (сланці, 
гнейси, мармуризовані вапняки, кварцити), 
а також осадові, вулканічні та метаморфі-
зовані мезозойські відклади – пісковики, 
конгломерато-брекчії, вапняки, доломіти та 
ефузиви, переважно основного складу. 

Зона Мармароських стрімчаків має своєрідну 
будову – тут наявні велетенські (до кількох км³), 
переважно вапнякові, відторженці-олістоліти в 
товщі соймульських піщано-глинистих відкла-
дів, які відслонюються на поверхню.

Зона Пенінських стрімчаків – вузька текто-
нічна зона, ширина якої коливається від кіль-
кох сотень метрів до кількох кілометрів. Вона, 
подібно до Мармароського поясу, відзначаєть-
ся наявністю велетенських вапнякових блоків 
юри та неокому, ум’ятих у товщу пластичних 
аргілітів і мергелів альба-маастрихта. Вапня-
кові блоки відслонюються на поверхню, утво-
рюючи стрімчаковий рельєф.

Закарпатський прогин представлений трикі-
лометровою товщею неогенових моласів, які 
перекривають дислокований доміоценовий ге-
терогенний фундамент. Тут також наявні соляні 
куполи, які іноді виходять на поверхню у межах 
Верхньотисенської (Солотвинської) улоговини. 
На Закарпатський прогин накладені неогено-
ві вулканічні утворення Вигорлат-Гутинського 
хребта та острівних вулканічних горбогір’їв За-
карпатської рівнини. Вони складені переважно 
андезито-базальтами й туфами.

Оскільки Українські Карпати сформовані 
переважно осадовими відкладами, які добре 
піддаються денудації , то вони мають “м’який” 
рельєф – тут характерні хребти з куполопо-
дібними вершинами, розділеними пологими 
сідловинами, та з переважно спадистими-
крутими (15-30º) флювіально-денудаційними 
схилами, які мають прояви гравітаційних про-
цесів – дефлюкції та зсувів. Стрімчаковий ре-
льєф трапляється рідко й приурочений головно 
до Мармароської та Пенінської тектонічних 
зон. Північно-східні привершинні схили хреб-
тів, які сформовані в головах тектонічних на-
сувів, переважно крутіші за південно-західні. 
Однак, загалом південно-західний макросхил 
Карпат, який належить до басейну Тиси, має 
глибше розчленування, ніж північно-східний, 
через нижчий базис ерозії річок. Схили та вер-

шини хребтів вкриті шаром континентальних 
елювіально-колювіальних відкладів, власти-
вості яких значною мірою визначаються осо-
бливостями корінних гірських порід, які за-
лягають нижче. Днища долин – флювіально-
акумулятивні з добре вираженим комплексом 
низьких (до 40 м над рівнем річища) цоколь-
них терас, складених переважно гравійно-
галечниковим алювієм. Нівальні форми рельє-
фу та відклади – нівальні ніші, лавинні лотки, 
кам’яні розсипи (ґреготи) – спостерігаються у 
верхніх частинах хребтів, які підносяться по-
над 1500 м н.р.м. На кількох найвищих хребтах 
у південно-східній частині Українських Карпат 
– на Чорногорі, Свидовці, Мармароші та в Чив-
чинах – на північно-східних схилах є плейсто-
ценові гляціальні форми – реліктові льодовико-
ві цирки та трогові долини з нагромадженнями 
валунної морени (Природа..., 1968). 

Українські Карпати здавна відомі покла-
дами гідрокарбонів: нафти, газу, озокериту, 
бурого вугілля. Основні запаси нафти та озо-
кериту знайдені у Внутрішній зоні Передкар-
патського прогину, а газу – в його Зовнішній 
зоні. Зі сланців менілітової світи можна ви-
добувати нафту, газ і бітум. Перспективи га-
зоносності має також Закарпатський прогин. 
Буре вугілля представлене невеликими по-
кладами низької якості у моласових товщах 
обох прогинів. Також, у Внутрішній зоні Пе-
редкарпатського прогину виявлені потужні 
родовища калійних солей, а у Закарпатському 
прогині – кам’яної солі. На Мармароському 
масиві та в Закарпатському прогині, зокрема 
на Вигорлат-Гутинському хребті та острівних 
горбогір’ях, трапляються руди кольорових 
металів (свинцю, цинку, барію (барит), золо-
та), марганцю, боксити та алуніти, кіновар, а 
також каолін. Гірські породи регіону придат-
ні для використання як будівельні матеріали. 
Тут слід згадати пісковики Флішових Карпат, 
доломіти та мармур Мармароського масиву, 
вапняки Пенінської зони, андезити, базальти 
й туфи Вигорлат-Гутинського хребта. У дни-
щах річкових долин великі поклади гальки, 
гравію та піску (Голубец и др., 1988).

Українські Карпати також багаті джерелами 
мінеральних вод різних типів – переважно вуг-
лекислих і гідрокарбонатних, часто з умістом 
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Таблиця 2. 
Середня місячна та середня річна температура повітря (ºС) на вибраних метеостанціях регіону 

Українських Карпат за період 1961-1990 років (за: Метеорологический..., 1961-1990).

Назва
станції

Висота 
н.р.м. (м)

Місяці За 
рікі іі ііі іV V VI VII VIII IX X XI XII

Берегове 114 -2,7 -0,1 5,0 10,9 15,6 18,6 20,2 18,9 15,7 10,2 4,8 -0,2 9,7
Плай 1330 -6,3 -5,6 -2,4 1,7 7,4 9,4 11,2 11,2 7,8 3,5 -1,7 -5,1 2,6
Міжгір’я 401 -4,9 -2,7 1,4 6,8 12,2 15,0 16,6 15,8 12,3 7,4 2,4 -2,3 6,7
Пожижев-
ська

1429 -6,4 -5,8 -3,2 1,8 6,9 9,7 11,3 11,4 8,2 4,0 -0,9 -4,9 2,7

Славське 593 -5,8 -4,0 0,1 5,5 10,6 13,6 15,1 14,5 10,9 6,1 1,7 -3,2 5,4
Долина 472 -3,9 -2,8 1,6 7,6 12,0 15,4 17,0 16,6 13,4 8,0 2,9 -1,3 7,2
Коломия 298 -5,0 -3,4 1,1 7.8 13,1 16,2 17,6 16,9 13,3 7,8 2,6 -2,4 7,1

специфічних компонентів (брому, йоду, заліза, 
миш’яку, радону, органічних речовин). Зокре-
ма, у моласових товщах Передкарпатського 
прогину та в менілітових сланцях Сколівсько-
го покриву формуються слабомінералізовані 
гідрокарбонатні кальцієво-магнієві мінераль-
ні води з підвищеним умістом органічних ре-
човин нафтового походження типу “Нафтуся” 
(Голубец и др., 1988). 

КЛІМАТ І ГІДРОЛОГІЧНИЙ РЕЖИМ

Кліматичні фактори є одним з ключових 
чинників, які визначають особливості розпо-
ділу оселищ і різноманіття їх типів, особливо 
у гірських умовах.

Українські Карпати розташовані в області 
помірного континентального клімату з пану-
ванням трансформованих атлантичних пові-
тряних мас, які несуть надмірне зволоження 
та спричинюють нестійку весну, нежарке 
літо, відносно теплу осінь і, загалом, м’яку 
зиму. Загальні умови атмосферної циркуляції 
з переважанням західного переносу визнача-
ють Азорський, Ісландський та Сибірський 
центри дії атмосфери. Характерним є часте 
проходження циклонів із заходу, які несуть 
похолодання та зливові дощі й буревії в теплу 
пору року, а також відлиги й тумани з мокрим 
снігом і дощем узимку (Природа..., 1968).

Гірські хребти Карпат є кліматичним бар’єром, 
який відділяє теплішу Тисенську низовину від 
прохолоднішого Передкарпаття. У зв’язку з 
цим, окрім добре вираженої висотної зміни ло-
кального клімату, тут спостерігаються макроек-

спозиційні кліматичні відмінності – південно-
західний макросхил Українських Карпат є дещо 
теплішим і вологішим за північно-східний. У 
Карпатах, так само, як і на інших територіях з 
гірським рельєфом, присутня гірсько-долинна 
циркуляція повітря та схилові вітри. Тут ма-
ють місце температурні інверсії, коли, особли-
во взимку, улоговини й долини заповнюються 
холодним повітрям і температура в них стає 
нижчою, ніж на прилеглих схилах. Тому вплив 
рельєфу відображається на територіальній ди-
ференціації всіх метеорологічних елементів: со-
нячної радіації, температури, хмарності, опадів 
тощо (Сакали и др., 1985).

Термічний режим приземного шару повітря 
в Українських Карпатах у другій половині ХХ 
століття характеризують дані з кількох метео-
станцій регіону, наведені в табл 2. Аналіз се-
редніх місячних показників свідчить, що пере-
січно протягом року на кожні 100 м підняття 
температура повітря понижується на північно-
східному макросхилі (Коломия-Пожижевська) 
на 0,4 ºС, а на південно-західному (Берегове-
Плай) – на 0,6 ºС. При цьому найнижчі зна-
чення такого вертикального градієнту темпе-
ратури спостерігаються у січні (0,1 та 0,3 ºС, 
відповідно), а найвищі – у квітні-липні, коли 
вони сягають, 0,6 та 0,8 ºС, відповідно. Заува-
жимо, що, особливо взимку, має місце доволі 
інтенсивний стік холодного повітря вниз по 
схилах, який спричинює потужні температур-
ні інверсії, які можуть тривати по кілька діб 
(Сакали и др., 1985). Крім того, спостеріга-
ються досить значні коливання температури 
повітря від року до року.
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Режим зволоження характеризують дані 
щодо опадів, представлені в табл. 3. Опади 
розподіляються нерівномірно як у часі, так і 
просторі. Переважно максимум припадає на 
червень-липень, а мінімум – на січень-лютий. 
Відносно сухими є також березень і жовтень. 
Узимку опади представлені переважно снігом. 
Згідно з М. Андріановим (Природа..., 1968), 
на висотах понад 800 м н.р.м сніговий покрив 
з’являється у першій декаді листопада, а до 
кінця цього місяця набуває стійкого характе-
ру. У долинах його руйнування починається 
наприкінці лютого, а на вершинах гір затя-
гується до третьої декади березня. Інтенсив-
не танення розпочинається у квітні, а повне 
сходження снігового покриву – у третій декаді 
цього місяця. Від року до року кількість опа-
дів коливається у значних межах. 

Кількість опадів зростає з висотою, а через 
домінування західного переносу, південно-
західний макросхил отримує дещо більше во-
логи, ніж північно-східний. Тому найбільша 
кількість опадів спостерігається в централь-
ній, найбільш підвищеній, частині Україн-
ських Карпат – у верхів’ях басейнів Тересви, 
Тереблі, Лімниці та Пруту. Зауважимо, що 
загалом регіон знаходиться в області достат-
нього та надмірного зволоження – відношен-
ня випарування до опадів у середньому за рік 
становить 0,6-0,7 (Сакали и др., 1985). 

У зв’язку з надмірним зволоженням, Укра-
їнські Карпати мають густу гідромережу, 
представлену струмками, потоками та досить 
великими гірськими ріками, які практично 

не пересихають. Для річок притаманний па-
водковий режим витрат води й змішаний тип 
живлення. Льодовий покрив нестійкий, а в 
окремі роки річки зовсім не замерзають. Від 
травня до жовтня переважає дощове живлен-
ня, навесні основним джерелом є талі сніго-
ві води, а взимку – ґрунтові води. Найбільші 
витрати води спричинюють танення снігу 
та дощі навесні, а також інтенсивні дощі в 
літньо-осінній період. У середньому має міс-
це 8-10 паводків щороку, з них 1-4 – з виходом 
на заплаву (Природа..., 1972, 1981). 

Можна очікувати, що клімат і гідрологічний 
режим Українських Карпат протягом остан-
ніх десятиліть зазнає певних змін, пов’язаних 
з так званим глобальним потеплінням (Cox 
et al., 2000), які можуть відчутно вплинути 
на біоту й господарство регіону. Наприклад, 
у Західній Європі потепління за останні сто 
років спричинило збільшення оптимальної 
висоти розповсюдження видів пересічно на 
29 м за декаду. При цьому в горах темпи тако-
го збільшення є значно швидші (Lenoir et al., 
2008). На жаль, на сьогодні є лише поодинокі 
публікації, які стосуються аналізу сучасних 
змін клімату Українських Карпат на підставі 
довгих рядів метеоданих (Шубер, 2009), і це 
питання потребує ґрунтовного дослідження.

ҐРУНТИ

Різноманіття ґрунтового покриву значною 
мірою визначає оселищне різноманіття, осо-

Таблиця 3. 
Середні місячні та середні річні суми опадів (мм) на вибраних метеостанціях регіону 
Українських Карпат за період 1961-1990 років (за: Метеорологический..., 1961-1990).

Назва
станції

Висота 
н.р.м. (м)

Місяці
За рік

і іі ііі іV V VI VII VIII IX X XI XII

Берегове 114 46 40 42 44 69 87 79 72 49 45 51 60 682
Плай 1330 123 100 99 121 147 186 182 138 117 126 141 150 1631
Міжгір’я 401 70 70 83 77 110 133 144 116 94 89 102 107 1192
Пожижев-
ська

1429 78 86 92 98 140 182 181 139 106 91 109 102 1403

Славське 593 43 48 55 65 104 134 143 102 80 62 62 67 963
Долина 472 33 35 42 69 118 137 136 98 73 51 47 46 884
Коломия 298 27 25 31 55 87 107 115 82 56 38 34 34 692

ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ ОСЕЛИЩНОГО РІЗНОМАНІТТЯ 
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ
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бливо в гірських регіонах, де навіть незначні 
відмінності в гідрологічному чи температур-
ному режимі призводять до формування різ-
них ґрунтових відмін, що у свою чергу істотно 
впливає на видовий склад рослинних угрупо-
вань, їх структуру, і, опосередковано, на видо-
вий склад гетеротрофного блоку екосистеми. 
Тому визначення типологічних ґрунтових ха-
рактеристик оселищ є важливою складовою 
їх подальшої созологічної оцінки. 

Різноманіття ґрунтів Українських Карпат 
визначається строкатістю геологічної будови, 
гідролого-кліматичних режимів та складною 
історією формування рослинності в умовах 
гірського рельєфу. Домінантним процесом 
ґрунтоутворення є кисле буроземоутворення, 
завдяки якому формуються сіалітні оглинені 
ґрунти з відсутністю диференціації профілю за 
елювіально-ілювіальним типом (Андрущенко, 
1970; Войтків, Позняк, 2009; Пастернак, 1967; 
Позняк і ін.. 1997; Природа Укр. ССР, Почвы, 
1986; Руднєва, 1960). Значні висоти гірських 
масивів зумовлюють вертикальну термічну 
поясність, яка знаходить відображення у біо-
хімічних властивостях буроземних ґрунтів.

На високогір’ї Карпат під альпійською 
трав’яною рослинністю сформувалися бу-
роземи гірсько-лучні (Cambic Leptosols). Це, 
здебільшого, короткопрофільні, сильнощебе-
нисті ґрунти з вираженим гумусовим, часто 
оторфованим, горизонтом, потужністю до 25 
см і вмістом гумусу до 9%. Нижче по схилу, 
під субальпійськими чагарниками та криво-
ліссям, залягають субальпійські кислі бурозе-
ми (Leptic Cambisols), а під моховим покри-
вом і гірською сосною – дерново-торф’янисті 
ґрунти з горизонтом напіврозкладених орга-
нічних решток, потужністю до 50 см.

У межах гірсько-лісового поясу Карпат, 
від висот 300-325 м до 1470-1500 м н.р.м., 
переважають буроземи гірсько-лісові (Leptic 
Cambisols Dystric). Вони сформувалися як під 
шпильковими, так і під листяними лісами на 
схилах різної експозиції, крутизною понад 
8-100. На пологіших схилах, де ґрунтоутворен-
ня відбувалося на елювіально-делювіальних 
та давньоалювіальних відкладах, буроземи лі-
сові поступаються буроземам глеєвоопідзоле-
ним (Природа..., Почвы, 1986). Для описаних 

ґрунтів характерні буре забарвлення ґрунто-
вої товщі, інтенсивність якого зменшується з 
глибиною, гумусово-акумулятивні процеси у 
формуванні генетичного профілю, оглинення 
його середньої частини та відсутність ознак 
постійного чи періодичного перезволожен-
ня. Фізико-хімічні властивості буроземів ви-
значаються вилуговуванням, яке починається 
одночасно з вивітрюванням гірських порід і 
постійно супроводжує процес розвитку ґрун-
тового профілю. Тому всі ґрунти буроземного 
типу, включаючи й ті, які сформувалися на 
дуже багатих основами материнських породах 
(карбонатний фліш, ефузивні породи), бідні 
на катіони кальцію, магнію та інших лужно-
земельних елементів. Натомість, буроземи ви-
різняються настільки високою кислотністю, 
що за цим показником вони не мають анало-
гів в Україні. Висока обмінна і, особливо, гід-
ролітична кислотність зумовлена виключно 
значним умістом рухомого алюмінію (30-60 
мг-екв. на 100 г ґрунту). Відмінності в морфо-
логії та властивостях великої групи буроземів 
визначаються додатковими ґрунтотворними 
процесами, які дозволяють їх класифікувати 
за ступенем оглеєння чи опідзолення, глиби-
ною залягання підґрунтя тощо.

В умовах низькогір’я та передгір’я Карпат 
дренованість підґрунтя погіршується і за учас-
ті глеєво-елювіальних процесів формуються 
підзолисто-буроземні (Stagnic Alisols) та буро-
підзолисті (Stagnic Albeluvisols) поверхнево-
оглеєні ґрунти. Підзолисто-буроземні 
поверхнево-оглеєні ґрунти є домінантним ти-
пом ґрунту Закарпатського передгір’я та приуро-
чені до розчленованих горбисто-схилових повер-
хонь давніх річкових терас зі світлими листяни-
ми лісами. Для них характерний глибокий ґрун-
товий профіль, який морфологічно поділяється 
на дві частини, верхню – гумусово-елювіальну, 
пухку, добре структуровану й гумусовану та 
нижню – глеєво-метаморфічну з зовсім інши-
ми властивостями – безгумусну, безструктурну, 
дуже щільну та слабоводопроникну. Описані 
ґрунти містять мало гумусу, у складі якого пе-
реважають фульвокислоти, як і буроземи, вони 
кислі, ненасичені основами, з високим умістом 
обмінного алюмінію (Канівець, 2001).

Буро-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти 
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поширенні на Передкарпатті, де панують ма-
теринські породи важкого гранулометричного 
складу, безстічні або слабостічні форми ре-
льєфу та надлишкове зволоження (Назаренко 
та ін., 2004). Вони займають давньотерасні 
вододіли, плато й пологі схили по периферії 
безстічних котловин з широколистяними та 
мішаними лісами. Описані ґрунти є наскрізь 
вилугувані, їм властива висока кислотність, 
однак, вони насичені кальцієм і магнієм. Сту-
пінь опідзолення, як правило, збігається зі 
ступенем оглеєння, оскільки формування від-
біленого горизонту тісно пов’язано з розви-
тком глейово-елювіальних процесів.

В Українських Карпатах представлені й 
інші типи ґрунтів буроземного генезису, 
які мають інтразональне поширення. Так, 
дерново-буроземні ґрунти (Haplic Cambisols) 
– це ґрунти післялісових лук, які утворилися 
за домінування трав’яної рослинності на міс-
ці зведених лісів і є другим за поширенням у 
Карпатах типом ґрунту (Полевой определи-
тель, 1981). За характером ґрунтоутворення, 
будовою генетичного профілю, фізичними 
та хімічними властивостями близькі до буро-
земів кислих, проте мають кілька відмінних 
рис, а саме: наявність потужного гумусово-
го, частіше дерново-гумусового, горизонту 
темно-сірого кольору, вищі вміст гумусу та 
насиченість вбирного комплексу основами. 
Дерново-буроземні ґрунти середньо забезпе-
чені рухомими формами азоту й калію, і дещо 
гірше доступним фосфором.

Особливу увагу слід звернути на структу-
ру ґрунтового покриву долин гірських рік, 
води яких, перетинаючи більшість висотних 
поясів, несуть подрібнені гірські породи і, 
виходячи на рівнину, перевідкладають їх у 
вигляді алювіальних наносів. На давніх і су-
часних алювіальних відкладах сформувалися 
лучнувато-буроземні ґрунти й різні типи алю-
віальних ґрунтів.

Лучнувато-буроземні оглеєні ґрунти (Stagnic 
Luvisols) панують на сучасних надзаплавних 
терасах і меліорованих заплавах Закарпатської 
низовини. Вони сформувалися під наметом 
дубових, ясенево-дубових та ясенево-грабово-
дубових лісів з розвиненим трав’яним покри-
вом. Близьке залягання ґрунтових вод, часте 

поверхневе перезволоження та слабкі філь-
траційні властивості сприяють утворенню в 
їхньому профілі псевдоглейових горизонтів 
завдяки чергуванню в часі процесів віднов-
лення – мобілізації заліза (періоди насичення 
водою) і процесів окислення – фіксації залі-
за (сухі періоди). Для лучнувато-буроземних 
ґрунтів притаманна елювіально-ілювіальна 
диференціація генетичного профілю, яка су-
проводжується відмінностями у властивостях 
між їхньою верхньою та нижньою частинами. 
Так, верхні елювійовані горизонти є сильно-
кислими, середньонасиченними основами з 
фульватно-гуматним типом гумусу. У нижній 
– ілювіальній частині профілю, помітне змен-
шення обмінної та гідролітичної кислотності 
з паралельним збільшенням умісту обмінних 
основ (Орлов, Вовк, 2010).

Структура, склад і властивості алювіаль-
них наносів відмінні на різних ділянках за-
плави як по повздовжньому, так і по попере-
чному її профілю, що, відповідно, знаходить 
відображення у різноманітності алювіальних 
ґрунтів (Вовк, Орлов, 2008). У межах кла-
су алювіальних ґрунтів виділяють дернові, 
дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти 
(Полевой определитель, 1981). У долинах рік 
з гірським характером течії домінують алюві-
альні дернові примітивні ґрунти. Алювіальні 
дерново-буроземні ґрунти (Haplic Fluvisols) 
формуються в прирусловій частині заплави з 
акумуляцією супіщаного намулу. Алювіаль-
ні лучно-буроземні ґрунти (Gleyic Fluvisols) 
приурочені до зони центральної заплави з 
дубово-ясенево-грабовими лісами. Алюві-
альні ґрунти, завдяки включенню в процеси 
ґрунтоутворення річкового намулу, мають по-
тенційно вищу родючість у порівнянні з ін-
шими ґрунтами буроземного ряду. У грануло-
метричному складі ґрунтів природних заплав 
переважає великий пил, що забезпечує їм до-
бру структурованість і сприятливі аераційно-
фільтраційні властивості. Завдяки слабокис-
лій реакції ґрунтового середовища та значній 
ємності катіонного обмінну, збільшується ру-
хомість, а відтак і доступність для кореневої 
системи рослин основних поживних речовин 
(Вовк, Орлов, 2008). 

Гетерогенність чинників ґрунтоутворення в 
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Таблиця 4.
Біокліматичні/геоботанічні висотні пояси Українських Карпат 

(за: Природа..., 1968; Украинские…, 1988; Ужанский…, 2007; Круглов, 2008 з уточненнями й доповненнями)

№ Біокліматична назва САт1 Геоботанічна 
назва

інтервали висот (м) Частка 
площі2 

(%)
Пд.-Зх.

 макросхил
Пн.-Сх. 

макросхил
1 Дуже теплий > 2600 Дубовий < 200 Відсутній 2.4
2 Теплий 2400-2600 Буково-дубовий 200-500 <350 14.9
3 Помірно теплий 1200-2400 Буковий 500-1000 350-600 32.3
4 Помірно прохолодний 1000-1200 Смереково-буковий 1000-1200 600-1000 33.9
5 Прохолодний 600-1000 Смерековий 1200-1500 1000-1450 14.8
6 Помірно холодний 300-600 Субальпійський 1500-1800 1450-1800 1.6
7 Холодний < 300 Альпійський > 1800 > 1800 0.1

1САТ – сума активних температур понад 10 ºС
2Частка площі у межах українського сектору Карпатського екорегіону – без Тисенської низовини та острівних низькогір’їв

Українських Карпатах зумовлює строкатість 
ґрунтового покриву через вузьколокальне по-
ширення інших азональних типів ґрунтів, та-
ких як дернові, лучні, лучно-болотні та болот-
ні ґрунти. Так, на нечисленних Карпатських 
болотах сформувалися торфові ґрунти різної 
потужності, ботанічного складу торфу та сту-
пеня його розкладу. 

Тривала лісо- та сільськогосподарська діяль-
ність людини в Карпатах змінила як структуру 
ґрунтового покриву регіону, так і середовищ-
ні властивості домінантних ґрунтів. Здебіль-
шого ці зміни мають дегресивний характер і 
пов’язані з дегуміфікацією й вторинним під-
кисленням, а у випадку техногенного й селі-
тебного навантаження – з повним знищенням 
генетичного профілю ґрунтів. 

РОСЛИННІСТЬ

Диференціація рослинного покриву в за-
лежності від висотних екологічних градієн-
тів, а також від особливостей рельєфу, фізико-
хімічних властивостей материнської породи і, 
відповідно, ґрунтового покриву, першочерго-
во залежить просторовий розподіл типів осе-
лищ та їх різноманіття.

У геопросторовому розподілі рослинних 
угруповань Карпат, як і в інших горах, просте-
жується добре виражена висотна поясність, 
зумовлена зменшенням температури повітря 
та збільшенням кількості опадів з висотою. 

М. Андріанов (Природа..., 1968) для терито-
рії Українських Карпат розрахував і виділив 
кілька висотних кліматичних зон на підставі, 
головно, показників теплозабезпеченості ве-
гетаційного періоду (сум активних темпера-
тур понад 10 ºС ). Ці висотні кліматичні зони 
є, по-суті, біокліматичними поясами, які зага-
лом узгоджуються з висотними рослинними 
(геоботанічними) поясами Українських Кар-
пат (Природа...; 1968; Украинские…, 1988; 
Ужанський…, 2007). На підставі цих публіка-
цій, доповнених та уточнених іншими дани-
ми (Круглов, 2008), виділяємо в Українських 
Карпатах сім біокліматичних/геоботанічних 
поясів (Табл. 4, Рис. 2). Зауважимо, що виді-
лені таким чином біокліматичні пояси відо-
бражають висотну диференціацію біотичних 
угруповань лише в найзагальніших рисах, 
а показники їх теплозабезпеченості (САТ) 
та висотні інтервали коливаються у значних 
межах – у залежності від топографічного по-
ложення, яке визначає вітрову та солярну екс-
позицію, можливості прояву температурних 
інверсій тощо, а також властивостей субстра-
ту, який впливає на багатство й дренаж ґрунту. 
Крім того, межі таких природних рослинних 
поясів тепер значною мірою змінені в резуль-
таті людської діяльності.

Дуже теплий висотний пояс дубових лісів 
охоплює переважно Тисенську низовину. Су-
часний лісовий покрив низовини представ-
лений переважанням рослинних угруповань 
класів Querceto-Carpinetum, Querceto-Ulmeto-
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Carpinetum і Querceto-Fagetum. Специфічним 
для цих лісів є те, що в них ростуть види гір-
ського елементу: кремена гібридна (Petasites 
hybridus1), клен-явір (Acer pseudoplatanus), 
рівноплідник рутвицелистий (Isopyrum 
thalictroides), зубниця залозиста (Dentaria 
glandulosa), шафран Гейфеля (Crocus 
heuffelianus) та ін. Крім цього, у рослинному 
покриві Закарпатської рівнини трапляються 
елементи флори, які є звичайними для пан-
нонської рівнини. З характерних видів тут слід 
згадати оман шершавий (Inula hirta), чистець 
прямий (Stachys recta), миколайчики польові 
(Eryngium campestre). В останнє століття, уна-
слідок меліорації та вирубування лісів, що 
стало головною причиною підвищення арид-
ності окремих територій, спостерігається ак-
тивна інвазія транспортними шляхами ксеро-
фільних видів з південних i південно-західних 
степових областей Європи, зокрема, амброзія 
полинолиста (Ambrosia artemisiifolia), вінич-
чя справжнє (Kochia scoparia), курай іберій-
ський (Salsola iberica) та ін. Сучасні кліматич-
ні умови Закарпатської рівнини й посилений 
антропогенний вплив сприяють просуванню 
степової флори річковими долинами в гірську 
частину території.

Теплий пояс буково-дубових лісів, у меж-
ах Українських Карпат, поширений лише на 
південно-західному макросхилі. У лісовому 
покриві тут переважають групи асоціацій кла-
сів Quercetum, Carpineto-Fageto-Quercetum, у 
деревостані яких домінують, дуб звичайний 
(Quercus robur) i дуб скельний (Q. petraea). 
Часто домішуються липа серце листа (Tilia 
cordata), клен-явір (Acer pseudoplatanus), клен 
гостролистий (A. platanoides), ясен звичайний 
(Fraxinus excelsior) та деякі інші. В окремих 
місцях трапляються штучні насадження со-
сни звичайної (Pinus sylvestris) i робінії зви-
чайної (Robinia pseudoacacia). На узліссях 
поширені дрік красильний (Genista  tinctoria), 
дрік германський (G. germanica), жарновець 
віниковий (Sarothamnus scoparius) та бага-
то інших видів кущів. У трав’яному покриві 
трапляються ломиніс прямий (Clematis recta), 

жовтозілля Якова (Senecio jacobaea), перстач 
сріблястий (Potentilla argentea), цибуля ви-
ноградникові (Allium vineale) та інші. Для по-
ясу буково-дубових лісів характерна велика 
частка ксеротермних (бореальних, немораль-
них, аридних) і гірських (альпійських, мон-
танних, бореально-монтанних, неморально-
монтанних) видів у складі флори. Крім при-
родних рослинних угруповань, у поясі дубо-
вих лісів значні площі займають культурні 
насадження. Культивування акліматизованих 
декоративних та сільськогосподарських рос-
лин, зокрема шовковиці білої (Morus alba), 
винограду звичайного (Vitis vinifera), туї за-
хідної (Thuja occidentalis), сумаху коротково-
лосого (Rhus typhina) та інших,  супроводжу-
ється їх натуралізацією. 

Діброви теплого поясу південно-західного 
макросхилу Українських Карпат помітно від-
різняються від рівнинних дібров теплого поя-
су Передкарпаття та Низького Опілля, у яких, 
через меншу кількість опадів і гірший дренаж 
субстрату, бук та, особливо, дуб скельний тра-
пляються рідко (Украинские…, 1988; Kruhlov 
et al., 2008).

Помірно теплий пояс букових лісів до-
мінує на південно-західному макросхилі 
Українських Карпат. На північно-східному 
макросхилі він представлений обмежено – у 
нижчих ділянках Крайових і Дністерських 
Бескидів, а також на острівних низькогір’ях 
Передкарпаття. Пояс букових лісів у межах 
території досліджень представлений, здебіль-
шого, угрупованнями Fagion sylvaticae з до-
мішкою граба звичайного (Carpinus betulus), 
черешні дикої (Prunus avium), ясена звичай-
ного (Fraxinus excelsior), клена-явора (Acer 
pseudoplatanus), ялиці білої (Abies alba), яли-
ни європейської або смереки (Picea abies) та 
деяких інших видів. У травостані домiнують 
підмаренник запашний (Galium odoratum), 
цирцея звичайна (Circaea lutetiana), зубниця 
бульбаста (Dentaria bulbifera), переліска ба-
гаторічна (Mercurialis perennis), підлісник єв-
ропейський (Sanicula europaea) та інші. З по-
ясом букових лісів пов’язані генеза й характер 
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_________________________

1	 Назви судинних рослин у Каталозі наведені за “Определитель высших растений Украины” – К.: Наук. 
думка, 1987. – 548 с.

27



КАТАЛОГ ТИПІВ ОСЕЛИЩ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ

поширення неморально-монтанних видiв. Тут 
вони набувають максимуму своєї чисельності 
й формують найбільш життєздатні популяції.

Помірно прохолодний пояс смереково-
букових лісів є панівним на північно-східному 
макросхилі, а на південно-західному макро-
схилі представлений лише фрагментарно 
– на найвищих хребтах. Рослинність цих лі-
сів представлена угрупованнями як Piceion 
excelsea так і Fagion sylvaticae. Флористич-
ний склад лісів Piceion excelsea є відносно 
бідний. Зрідка трапляються бузина червона 
(Sambucus racemosa), горобина звичайна 
(Sorbus aucuparia). У чагарниковому ярусі 
домінують чорниця (Vaccinium myrtyllus) та 
лохина (V. uliginosum). Трав’яний ярус утво-
рюють куничник очеретяний (Calamagrostis 
arundinacea), квасениця звичайна (Oxalis 
acetosella), щитник чоловічий (Dryopteris 
filix-mas), сольданела угорська (Soldanella 
hungarica) та інші. Крім природних, у межах 
цього поясу поширені похідні смерекові угру-
повання. Їхньою загальною рисою є спрощена 
структура, висока продуктивність у молодому 
віці, низька стійкість до вітровалів, велика 
схильність до захворювань та інвазій шкідни-
ків, а також менший вік природної стиглості, 
ніж у природних смерекових лісах (Голубець 
та інші, 1988). 

Прохолодний пояс смерекових лісів при-
урочений до найвищих хребтів переважно на 
північно-східному макросхилі. Він представ-
лений як чистими смерековими деревостана-
ми, так і з домішкою ялиці й бука, особливо 
в нижній частині поясу. На кам’янистих бід-
них ґрунтах до смереки може домішуватися, 
більшою чи меншою мірою, кедрова сосна. У 
фрагментах смерекових лісів поширені рос-
линні асоціації, що належить до формацій 
Eu-Vaccinio-Piceenion. З фрагментами смере-
кових лісів пов’язані генезою й характером 
поширення бореально-монтаннi види й види 
субмонтанного та, частково, аемонтанного 
піделементів монтанного елементу.

Помірно холодний пояс субальпійського кри-
волісся має обмежене поширення в Українських 
Карпатах і займає лише привершинні схили й 
вершини найвищих хребтів. Субальпійський 
пояс представлений сланкими формами вільха 

зелена (Duschekia viridis), горобина звичайна 
(Sorbus aucuparia), а, також ялівець сибірський 
(Juniperus sibirics). Відносно численною є гру-
па низькорослих кущиків – чорниці (Vaccinium 
myrtillus), лохини (V. uliginosum), брусниці (V. 
vitis-idaea) та деяких інших. Трав’яний по-
крив утворений, здебільшого, злаками, серед 
яких найчастіше трапляється біловус стисну-
тий (Nardus stricta) з проективним покриттям 
30-85%. Часто до нього домішуються мітлиця 
повзуча (Agrostis stolonifera), зміячка роже-
ва (Scorzonera rosea), тимофіївка альпійська 
(Phleum alpinum) та iншi. У межах цього поясу 
представлене криволісся із домінуванням со-
сни гірської – жеперу (Pinus mugo). Із субаль-
пійським поясом пов’язані генезою i характе-
ром поширення види еумонтанного та аемон-
танного піделементів монтанного елементу 
(Малиновський, 1980).

Холодний пояс справжніх альпійських лук 
повноцінно представлений лише на найви-
щому хребті Українських Карпат – Чорно-
гірському. Домінують рослинні угруповання 
класів Salicetea herbaceae, Juncetea trifidi, 
Elyno-Seslerietea та деякі інші. Крім того, не-
значні площі альпійських лук трапляються на 
Свидовці, Мармароші та в Чивчинах (Мали-
новський, Крічфалушій, 2002). 

Повні дані щодо поширення синтаксоно-
мічних одиниць природної рослинності Укра-
їнських Карпат (як і дані щодо їх екологічної 
приуроченості) на рівні союзів (альянсів), 
представлені в Карпатській Інформаційній 
Системі Біорізноманіття (CBIS – Carpathian 
Biodiversity Information System) у мережі Ін-
тернет (http://www.carpates.org/cbisec/), а ме-
тодологічні підходи до збирання та опрацю-
вання представлених даних висвітлені в бро-
шурі “Towards and ecological network for the 
Carpathians” (Zingstra et al., 2009).

УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ 
ТА ЗАКАРПАТСЬКА НИЗОВИНА 
В СИСТЕМІ ГЕОБОТАНІЧНОГО 
РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ

Геоботанічне районування є важливим спо-
собом представлення закономірностей про-
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сторового розподілу та екологічної й флоро-
ценогенетичної диференціації рослинного 
покриву у відповідності з панівними чинни-
ками, які визначають загальну сукупність зна-
чень провідних екологічних характеристик 
регіональних екосистем.

На жаль, питанням геоботанічного району-
вання в Україні в останні понад 30 років при-
діляли дуже мало уваги. Крім кількох досить 
загальних пропозицій щодо уточнення наяв-
ного на сьогодні районування, публікацій май-
же немає. Тому, на сьогодні, єдиним детально 
опрацьованим до рівня геоботанічних районів і 
підрайонів лишається геоботанічне районуван-
ня України 1977 року (Геоботанічне…, 1977). 
На тлі загальної схеми районування, частина 
його, що стосується Українських Карпат і За-
карпатської низовини, опрацьована найретель-
ніше. Разом з тим, низка новітніх даних щодо 

рослинності регіону, а також візуалізація цієї 
схеми за допомогою геоінформаційних мето-
дів, робить дискусійними деякі з його рішень.

Однак, оскільки геоботанічне районування є 
складним і різноплановим завданням, яке по-
требує окремого серйозного та кропіткого до-
слідження, у цій роботі вважаємо за доцільне 
використати наявне геоботанічне районуван-
ня з деякими уточненнями. Ці уточнення сто-
суються меж деяких геоботанічних підрайо-
нів Свидовецько-Чорногірсько-Мармаросько-
Чивчинської частини регіону. За описами меж 
районів і підрайонів, наведеними в публікації 
(Геоботанічне…, 1977), була здійснена їх ві-
зуалізація в масштабі 1 : 100000. Деякі з меж 
не збігаються з наведеними на картосхемі, яка 
була вміщена в цитованій книзі. Це питання 
потребує окремого обговорення й подальшо-
го опрацювання, але не стосується суті робіт з 

Рис. 2. Схема геоботанічного районування Українських Карпат і Закарпатської низовини (за 
Геоботанічне…, 1977 зі змінами).

ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ ОСЕЛИЩНОГО РІЗНОМАНІТТЯ 
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ
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КАТАЛОГ ТИПІВ ОСЕЛИЩ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ

Область. Європейська широколистянолісова

Провінція. Центральноєвропейська

Підпровінція. Східнокарпатська гірська

I округ. Надтисянський
I 1. Чопівсько-Берегівський геоботанічний район звичайнодубових лісів. Дубові ліси представлені пе-
реважно монодомінантними угрупованнями дуба звичайного (Quercus robur) з участю граба (Carpinus 
betulus), осики (Populus tremula), клена польового (Acer campestre), в’яза гірського (Ulmus laevis) та 
липи сріблястої (Tilia argentea). Ясен звичайний (Fraxinus excelsior) росте переважно на заплавних ді-
лянках і пониженнях рельєфу. Найпоширенішими є звичайнодубові ліси з домінуванням у трав’яному 
покриві осоки трясучковидної (Carex bryzoides), фіалки Рейхенбаха (Viola reichenbachiana), орляка 
(Pteridium aquilinum), а на вологих i сирих місцевиростаннях – калюжниці (Caltha palustris), оме-
га банатського (Oenanthe banatica), гадючника голого (Filipendula denudata), та грабово-дубові ліси. 
На андезитових пагорбах поширені розріджені скельнодубові ліси з паннонськими та субсередзем-
номорськими видами в підліску та трав’яному вкритті. Чорновільхові ліси поширені лише в запла-
вах рік або в пониженнях рельєфу. Лучна рослинність представлена переважно остепненими, рідше 
справжніми луками. Більшість заболочених лук осушена. 

II округ. Закарпатський передгірний
II 2. Ужгородсько-Виноградівський геоботанічний район дубових, буково-дубових i дубово-букових 
лісів. Поширені переважно ліси з дуба скельного (Quercus petraea) – чисті або з домішкою бука (Fagus 
sylvatica), граба (Carpinus betulu), береки (Sorbus torminalis) й черешні (Cerasus avium). Звичайноду-
бові ліси трапляються тільки в пониженнях на важких глинистих ґрунтах, а чисті букові – на схилах 
північних експозицій. Найпоширенішими асоціаціями є чисті скельнодубові ліси або з домішкою 
бука, граба і дуба звичайного (Quercus robus). У складі лісів багато представників, невластивих для 
дубових лісів, а саме – степових видів, лучних злаків і пасовищних бур’янів, які проникають у ліси 
внаслідок випасання худоби. 
II 3. Хустсько-Солотвинський геоботанічний район дубово-букових i буково-дубових лісів. Від по-
переднього району відмежований долиною р. Ріка. Охоплює головним чином Хустсько-Солотвинську 
улоговину та південні відгалуження Полонинського хребта, які досягають нижніх течій рік Тереблі, 
Тересви, Шопурки, Косівки й Лужанки. Особливістю району є вологіший i холодніший клімат і біль-
ша частка в рослинному покриві дубово-букових i чистих букових лісів. Чистих дубових лісів тут 
мало, переважають дубово-букові, а на верхніх частинах схилів букові ліси. 

III округ. Карпатський (Рахівсько-турківський-Берегометський)
III 4. Турківсько-Старосамбірський геоботанічний район буково-ялицевих лісів є територією най-
більш поширених в Українських Карпатах ялицевих лісів. Межі району збігаються з північно-
східною межею округу (відрізок Хирів – Борислав), та з лінією, що проходить через Боберку, Нижню 
Яблуньку, Завадівку, Головесько, Довге на Доброгостів. У цьому районі переважають як чисті ялицеві 
(Abies alba) (переважно вторинні), так i мішані зі смерекою (Picea abies) (штучні) i буком, рідше з бу-
ком i дубом лісостани. Їх характерною особливістю є наявність багатьох бореальних (властивих для 
карпатського смерекового комплексу) i неморальних (властивих для букових і дубових лісів) видів. 
Угруповання з домінуванням бука приурочені до вершин пагорбів, а також до сухіших i навітряних 
південних схилів. Нижні тераси річкових долин вкриті заростями сірої вільхи. 
III 5. Болехісько-Берегометський геоботанічний район ялицево-букових лісів. Від північного сходу 
його межа на відрізку від Борислава до Коломиї збігається з північно-східною межею округу. Від 
Коломиї вона повертає на Ковалівку, Химчин, Кобаки, Чорногузи, Карапчів, Комарівці, Сторожинець 
i вздовж русла Сирету доходить до кордону з Румунією. Верхня межа проходить схематично від с. Го-
ловеське Турківського р-ну правобережними схилами долини Стрия (Крушельниця, Демня, Труханів) 
на Поляницю, Свободу Болехівську, Кропивники, Шевченкове, Лолин, Липівку, Перегінське, Свободу 
Небилівську, південніше Грабівки, західніше Глибокого, через Розсильну, Раковець, Битків, Пасічну, 
Лоєву, Добротів, Заріччя, Середній Березів, Космач, Яворів, Великий Рожин, Виженку, Черешень-
ку, Берегомет, Банилів, Красноільськ. Район відзначається значно меншою часткою у складі лісових 
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угруповань ялиці, ніж у попередньому районі. Місцями, особливо на околицях Болехова, її зовсім 
немає у складі деревного ярусу, унаслідок чого тут створюється своєрідний “мікрорайон” грабово-
букових лісів, оточених з північного сходу грабово-дубовими й дубово-буковими лісами. 

III 5а. Передґорґанський підрайон відзначається відсутністю у складі лісів ялиці, а в назем-
ному покриві малою участю, або відсутністю, чорниці (Vaccinium myrtillus), ожики лісової 
(Luzula sylvatica) та ін. Характерними компонентами трав’яного покриву є копитняк європей-
ський (Asarum uropaeum), яглиця звичайна (Aegopodium podagraria), підлісник європейський 
(Sanicula europaea), осока волосиста (Carex pilosa), ожика гайова (Luzula luzuliodes). Перевага 
ялиці у складі лісових угруповань зберігається лише у двох невеликих масивах – на околицях 
Вигоди i біля Майдана (на захід від Коломиї). 
III 5б. Покутсько-Буковинський підрайон відзначається м’якшим i вологішим кліматом, тому 
тут участь ялиці збільшується. Вона є майже постійним компонентом букових лісів (особли-
во в межах Чернівецької області) та едифікатором досить поширених тут буково-ялицевих 
i буково-дубово-ялицевих угруповань. Майже постійними компонентами деревного ярусу є 
граб, клен гостролистий (Acer platanoides), ясен звичайний (Fraxinus excelsior) та в’яз гірський 
(Ulmus laevis). У трав’яному покриві домінують переважно неморальні види. 

III 7. Ставненсько-Жденевський геоботанічний район ялицево-букових лісів знаходиться в північно-
західній частині Закарпатської області, від північного сходу відмежований лінією головного карпат-
ського вододілу. На схід, від масиву Пікуя межа спускається долиною Латориці майже до р. Абранка, 
від якої плавною дугою біля с. Родниківка підіймається на вершину г. Гостра, тут повертає на півден-
ний схід, i через масив Рівної на північ від сіл Тур’я-Поляна, Буковцева, Ростоцька Пастила проходить 
у 5-6 км на схід від с. Костриця, 5-6 км на південний захід від Ставного i через Стричаву переходить 
на територію Словаччини. За своїм фітоценотичним і флористичним змістом цей район до певно міри 
наближається до району буково-ялицевих верхньодністровських лісів. 
III 8. Дубриницько-Полянський геоботанічний район грабово-букових i букових лісів з північного 
сходу межує з районом верхньоужоцьких ялицево-букових лісів. Далі від масиву Пікуя межа йде че-
рез Іваниківці – Климець – Сможе – гору Бердо – с. Опорець (на Львівщині) – с. Скотарське-Рухливе, 
переходить на верхів’я Боржави й південними відрогами Стога та лівобережними схилами Латориці 
сходить до Сваляви. Південно-східна межа району на відрізку Свалява – Перечин збігається з верх-
ньою межею округу закарпатських дубових лісів. Для цього району характерна цілковита відсутність 
ялиці. Субедифікатором букових угруповань у долинах рік i на нижніх частинах схилів є граб. Верхні 
частини схилів i верхівки гір вкриті чистими буковими лісами. Зрідка в цьому районі трапляються 
природні острівці дуба скельного (Quercus petraea). 
III 9. Кушницько-Широколужанський геоботанічний район букових лісів від південного заходу межує 
з округом дубових закарпатських лісів. Північно-східна його межа проходить від Боржавських поло-
нин на Прохідне, Міжгір’я, Синевір, Колочаву, гребенями полонини Красної й Свидовецького масиву, 
на північ від полонини Kрacнa, західним краєм полонини Шешул, с. Ростоки i далі схилами Марма-
роських Альп (рівнобіжно до русла Тиси на відстані приблизно 2 км) переходить на територію Руму-
нії. Це найбільший за площею район чистих букових лісів, у яких лише в незначній домішці можуть 
траплятись явір (Acer pseudoplatanus), граб (Carpinus betulus), клен гостролистий (Acer platanoides) та 
в’яз шорсткий гірський (Ulmus laevis). 
III 10. Боринсько-Славський геоботанічний район смереково-ялицево-букових і ялицево-смереково-
букових лісів охоплює територію Верхньодністровських i Сколівських Бескидів. Цей район відзначаєть-
ся багатими, відносно менш щебенистими ґрунтами. Субдомінантом або асектатором деревного ярусу 
є смерека (Picea abies). Місцями на тіньових, холодних схилах з кам’янистими ґрунтами й на вершинах 
високих гір (масив гір Чорної, Зелем’янки) вона займає панівне положення у фітоценозах. Ялиця (Abies 
alba)поширена менше, а в південно-західній частині району (околиці Борині, Славська) трапляється 
лише як асектатор. 
III 11. Суходільсько-Яремчанський геоботанічний район смереково-ялицево-букових приґорґанських 
лісів тягнеться вузькою смугою вздовж ґорґанського низькогір’я, межуючи від північного заходу з ра-
йоном Бескидських темнохвойно-букових лісів, від південного сходу по лінії Верхній Березів – Сло-
бода з Шешорсько-Красноільським. У цьому районі деревна рослинність не зазнала таких відчутних 
антропогенних змін, як у попередньому. Тут краще відновлюється ялиця i її більше у складі лісів. У 
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межах цього району на кам’янистих, місцями позбавлених трав’яного покриву схилах, а також на 
ґорґанських болотах збереглися відомі карпатські реліктові сосняки (Pinus sylvestris). 
III 12. Шешорсько-Красноільський геоботанічний район смереково-ялицево-букових i смереково-
буково-ялицевих лісів відзначається більш теплим, м’яким i вологим кліматом, згладженішим рельє-
фом і багатшими ґрунтами, порівняно з попереднім районом. Це забезпечує ялиці переваги у складі 
лісостанів над смерекою. 
III 13. Міжгірсько-Рахівський геоботанічний район смереково-ялицево-букових, смереково-буково-
ялицевих i смереково-букових лісів складається з двох підрайонів.

III 13а. Міжгірський підрайон. У його східній частині, в улоговині між масивами Пісконі, Бу-
штула, Свидівця й Красної, покриття ялиці різко зменшується i панівними стають смереково-
букові ліси, а часом трапляються й чисті бучини.
III 13б. Рахівський підрайон. Територіально відокремлений від попереднього гірським маси-
вом Свидівця. 

IV округ. Гірськокарпатський (Вишківсько-Гринявський)
IV 14. ґорґанський район смерекових лісів у поєднанні з кам’янистими розсипами й заростями гір-
ської сосни відзначається специфічною геоморфологічною будовою; неглибокими щебенистими бу-
роземними ґрунтами, поширенням невеликих островів кам’янистих розсипищ. Специфічною озна-
кою лісового покриву є те, що компонентами деревного ярусу тут є сосна кедрова європейська (Pinus 
cembra) й модрина європейська (Larix deciduas). На оліготрофних болотах i кам’янистих схилах збе-
реглися острівні реліктові осередки сосни звичайної (Pinus sylvestris). 

IV 14а. ґорґанський підрайон відзначається багатими ґрунтами, пологішими схилами й 
м’якшим кліматом, тому субдомінантами деревного ярусу тут є бук (Fagus sylvatica) i ялиця 
біла (Abies alba). 
IV 14б. Вододільно-ґорґанський підрайон відрізняється від попереднього суворішими кліма-
тичними умовами й переважанням смерекових i кедрово-смерекових лісів, а в долинах рік i в 
міжгірних улоговинах – буково-смерекових. Характерною властивістю цього підрайону є те, 
що в його межах знаходяться великі площі кам’янистих розсипищ i гipськососнових криво-
лісь, що вкривають вершини більшості гірських масивів. 

IV 15. Чорногірсько-Мармароський район смерекових лісів y поєднанні із заростями сланких чагар-
ників і фрагментами субальпійських лук, порівняно з попереднім геоботанічним районом, має багат-
ший видовий склад. Зі складу деревного ярусу майже повністю випадає кедрова сосна європейська 
(Pinus cembra). Значна вирівняність гірських вершин стала причиною того, що на них були знище-
ні ліси й чагарникові зарості, а їх площі трансформовані у високогірні пасовища. Лише на менш 
доступних невеликих вершинах гір залишилися зарості гірської сосни (Pinus mugo), зеленої вільхи 
(Duschekia viridis), рідше ялівцю сибірського (Juniperus sibirica). На відміну від ґорґанського району 
тут на значних площах поширені буково-ялицево-смерекові ліси. 

IV 15а. Верхньотисянський підрайон буково-ялицево-смерекових лісів включає територію 
Ясинської i верхньої частини Білотисянської улоговин. 
IV 15б. Ворохтянсько-Путильський підрайон ялицево-буково-смерекових лісів охоплює 
північно-східні макросхили Чорногори й Гринявського хребта. його нижньою межею є зо-
внішня межа округу, а верхня збігається приблизно з ізогіпсою 1100 м. 
IV 15в. Чивчинсько-Мармароський підрайон чистих смерекових лісів займає верхні частини схи-
лів Чивчинських і Мармароських гір і вузькою приполонинною смутою вклинюється північно-
східними схилами Чорногори аж до Говерли. Відзначається найсуворішими кліматичними умо-
вами в лісовому поясі Карпат. ґрунти – дуже щебенисті й скелясті неглибокі й середньоглибокі 
буроземи, трапляються кам’яні розсипища. Такі ґрунтово-кліматичні умови виключають мож-
ливість росту бука та ялиці як субедифікаторів лісу, тому смерека утворює тут суцільні масиви 
монодомінантних угруповань, поширених місцями до висоти 1550-1600 м н.р.м. 

V округ. Свидовецько-Покутсько-Мармароський
V 16. Свидовецький геоботанічний район щільнодернинних лук, ялівцевих i зеленовільхових зарос-
тей та фрагментів альпійської рослинності охоплює субальпійський пояс Свидовецького гірського 
масиву від полонини Кінець на заході до полонини Думен на сході. Материнською породою є кар-
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патський фліш, але серед нього трапляються карбонатні породи свидовецької світа, на яких форму-
ються нейтральні й слаболужні гірськолучні й альпійські ґрунти. Наявністю карбонатних ґрунтів 
пояснюється наявність у флорі Свидівця кальцефільних видів, відсутніх в інших частинах карпат-
ського високогір’я. Диференційними ознаками Свидовецького району, за якими він відрізняється від 
інших районів округу, є відсутність поясу гірської сосни (Pinis mugo), а також альпійських форма-
цій наскельниці лежачої (Loiseleuria procumbens), осоки зігнутої (Carex curvula), ореохлої дворядної 
(Oreochloa disticha), рододендрона східнокарпатського (Rhododendron kotschyi) та деяких компонен-
тів цих формацій. Альпійські формації ситника трироздільного (Juncus trifidus), осоки вічнозеленої 
(Carex sempervirens), дріади восьмипелюсткової (Dryas octopetala), верби трав’яної (Salix herbacea) 
та костриці лежачої (Festuca supina) представлені фрагментарно, вони займають вершинні та при-
вершинні схили північних експозицій. Характерною рисою рослинності Свидівця є наявність на від-
слоненнях кальцефільних скельних ценозів. 
V 17. Покутсько-Мармароський геоботанічний район сланких чагарників, субальпійських та альпій-
ських лук об’єднує групу найвищих в Українських Карпатах масивів Чорногори, Мармароських i 
Чивчинських гip від Яблунецького перевалу на заході до державного кордону з Румунією на півден-
ному сході. Найвища частина цього району – Чорногора має близько двадцяти вершин понад 1700 м 
н.р.м. i шість вершин понад 2000 м н.р.м. Покутсько-Мармароський високогірний район є одним з 
головних осередків східнокарпатської рослинності й центром східнокарпатського ендемізму на тери-
торії України.

V 17а. Чорногірський підрайон охоплює Чорногірське високогір’я від полонини Квасівський 
Менчул на заході до перевалу Шибений на сході. За характером рослинності Чорногірське 
високогір’я чітко поділяється на дві частини. 1. Південно-західну – від Шешула до П’єтроса, 
яка має антропогенну верхню межу лісу, південні схили вкриті вторинними лучними форма-
ціями, північні – вільховим криволіссям. Диференційною ознакою є відсутність у цій частині 
гірськососнових криволісь та рододендронників. 2. Головний вододільний хребет – від верх-
ньої межі смерекових лісів до 1750-1800 м н.р.м., вкритий суцільним поясом гірськососнових 
i зеленовільхових криволісь та альпійськими осоково-китниковими, злаково-осоковими й ча-
гарничковими формаціями. 
V 17б. Мармаросько-Чивчинський підрайон об’єднує східні в межах України вершини По-
лонинського хребта від перевалу Шибений до Гнетєси (Чивчинські гори) та вершини Мар-
мароського кристалічного масиву від Перелуки на заході до перевалу Шибений на сході. 
У складі рослинності переважають зарості гірської сосни (Pinus mugo), зеленої вільхи 
(Duschekia viridis) та ялівцю сибірського (Juniperus sibirica), які в Мармароських горах утво-
рюють суцільний пояс до висоти 1700-1800 м н.р.м., а в Чивчинських горах покривають вер-
шини гір Гнетєса, Палениця, Команова, Хитанка, та вторинні лучні щільнодернинні злакові 
й злаково-осокові формації, на місці знищених криволісь і верхньої межі лісу. Альпійські 
формації костриці лежачої, куничника пухнастого, осоки вічнозеленої поширені фрагмен-
тарно на вершинах гір. Характерною рисою рослинності є наявність осоково-мохових боліт 
з пануванням осоки волотистої та скельних ценозів, у складі яких багато рідкісних та енде-
мічних видів.
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підготовки цього Каталогу.
Далі наведено короткий опис одиниць гео-

ботанічного районування регіону досліджень 
за матеріалами цитованої монографії. Індекси 
районів і підрайонів відповідають наведеним 
на схемі (Рис. 2).

ЕКОРЕГІОНИ

Морфогенні екорегіони, або регіональні 
морфогенні геоекосистеми, відображають 
просторову диференціацію відносно великих 
природних екосистем, зумовлену ендогенни-
ми геолого-геоморфологічними чинниками 
– морфоструктурами. Такі регіони виділяють 
за однотипним геологічним фундаментом і 
поєднанням форм рельєфу, які, у свою чергу, 
спричинюють характерну просторову дифе-
ренціацію гідрокліматичних умов та, відпо-
відно, біоценозів (Круглов, 2006, Круглов, 
2008). Концепція екорегіону, більш відомого 
у східноєвропейській науці під назвою ланд-
шафтного (природного, фізико-географічного) 
регіону (Исаченко, 1991), знайшла широке 
застосування у геопросторових екологічних 
дослідженнях і природоохоронній практиці 
(Olson et al., 2001; Bailey, 2002). Визначен-
ня геоекосистемної структури території має 
важливе значення для з’ясування закономір-
ностей формування й просторового розподі-
лу певних типів оселищ, особливо рідкісних, 
формування яких пов’язане з наявністю уні-
кальних геоморфоструктур або геологічними 
особливостями території.

У межах Українських Карпат, як частини 
великого Карпатського екорегіону (макроеко-
регіону), визначаємо низку дрібніших тери-
торіальних одиниць – мікро- та мезоекорегі-
онів. Такі морфогенні екорегіони виділені на 
підставі геолого-геоморфологічного підходу, 
запропонованого для ландшафтознавчої регі-
оналізації Українських Карпат Г. Міллером та 
О. Федірком (1990), з точністю карти масштабу 
1:100 000. Для цього, у середовищі ГІС, опра-
цювали цифрову модель висот (ЦМВ) SRTM 
у поєднанні з геологічними картами, а також 
численними схемами ландшафтознавчої та 
геоморфологічної регіоналізації. Мікроекоре-
гіони виділяємо за дрібнішими морфострук-
турами. Однотипні мікроекорегеіони, розта-

шовані один біля одного (як правило їх роз-
діляють річкові долини), можна об’єднувати в 
більші регіональні геоекосистеми – мезоеко-
регіони. Для кожного з таких індивідуальних 
екорегіонів уточнили власну назву, визначили 
площу, встановили відповідність геотектоніч-
ним одиницям, обрахували середні абсолютні 
та відносні висоти, а також співвідношення 
площ висотних біокліматичних поясів (див. 
розділ “Рослинний покрив”). Тоді екорегіони 
класифікували за особливостями геологічної 
будови та, з використанням кластерного ана-
лізу, за морфометричними та біокліматични-
ми параметрами (Круглов, 2008).

Усього на території дослідження виділяємо 
44 індивідуальні мезо- та мікроекорегіони – 
разом із прилеглими острівними низькогір’ями 
Передкарпаття, а також із Закарпатською (Ти-
сенською) низовиною та її острівними вул-
канічними горбогр’ями (Рис. 3, Табл. 5 ). На 
підставі особливостей співвідношення біоклі-
матичних поясів, середніх абсолютних і від-
носних висот, а також геологічної будови, ці 
індивідуальні екорегіони можна згрупувати у 
18 класів (Рис. 4):

ІСТОРІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО
ОСВОЄННЯ

Сучасні геоекосистеми Українських Карпат 
і Закарпатської низовини є результатом сукуп-
ного впливу не лише природних, але й антро-
погенних чинників, які протягом тривалого 
часу формували ландшафти цієї території. 
Найдавніші сліди перебування ранніх палео-
літичних людей, які мають вік понад мільйон 
років, знайдені поблизу смт. Королево (Ви-
ноградівський район Закарпатської області) 
на межі Вигорлат-Гутинського пасма та Ти-
сенської рівнини. Найбільше стоянок та посе-
лень доісторичного часу (палеоліту, мезоліту, 
неоліту, енеоліту, мідно-бронзової та залізної 
доби) виявлено на контакті Тисенської низо-
вини з вулканічними утвореннями Вигорлат-
Гутинського пасма та острівних горбогір’ів, 
а також у Верхньотисенській улоговині. Крім 
того, сліди перебування доісторичних людей 
відомі також у Апшицько-Косівському та 
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Рис. 4. Класи екорегіонів Українських Карпат

Цірохо-Ріцькому низькогір’ях і навіть у до-
линах Полонинського пасма (Археологія..., 
1987, 1990а, б). 

На початку нашої ери через Карпати прохо-
дили торгівельні шляхи, які пов’язували зем-
лі Паннонії з народами Балтійського басейну. 
Вважається, що перші сучасні поселення в 
Українських Карпатах, зокрема на південно-
західному макросхилі, заснували у Х-ХІІ сто-
літтях пастухи-русини. У XV-XVIII століттях 
відбувалося інтенсивне заселення гір шляхом 
просування поселенців з рівнин уверх долина-
ми рік. Проте більші поселення, які налічували 
понад 3000 осіб, були розташовані лише по пе-
риферії гірського екорегіону – на межі з при-
леглими рівнинами. Освоєння території мало 
не тільки тваринницький і лісівничий, але й 
землеробський характер. Уклад життя, зокрема 

й просторова організація гірських поселень, 
визначалися так званим Волоським правом 
(Паньків, 2003). 

Можна припустити, що в доіндустріальний 
період, тобто до початку ХІХ століття, госпо-
дарське навантаження на природні екосистеми 
Карпат мало переважно локальний характер. 
Здебільшого були освоєні днища долин вели-
ких річок, у яких виникли постійні поселення, 
а також прилеглі до них схили, з яких брався 
ліс. Мабуть вже в цей час істотно зменшилися 
площі дубових лісів на південно-західному ма-
кросхилі, а також участь ялиці та смереки в бу-
кових лісах – цю деревину, на відміну від бука, 
широко застосовували в будівництві (Стойко, 
1977). Крім того, впливу зазнали добре доступ-
ні виположені вершини хребтів, які викорис-
товували протягом теплої частини року як па-
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ід Власна назва тектонічні одиниці 
(“Тектоническая...”, 1985)

S 
(км2)

САВ 
(м) 

СВВ 
(м)

1 2 3 4 5 6

і Українські Карпати 21022 754 327

A1 Крайові Бескиди Скибовий покрив: Берегова та Орівська 
підзони 1165 525 191

A2 Крайові Горгани Скибовий покрив: Берегова та Орівська 
підзони 448 661 263

B Покутсько-Буковинські зо-
внішні гори Бориславо-Покутський покрив 843 652 291

C1 Дністерські Бескиди Скибовий покрив: Сколівська та 
Парашківська підзони 750 580 211

C2 Зовнішні Бескиди Скибовий покрив: Сколівська підзона 291 667 301

C3 Зовнішні Горгани Скибовий покрив: Орівська та 
Сколівська підзони 793 848 358

D1 Центральні Бескиди Скибовий покрив: Парашківська підзона 974 854 387

D2 Центральні Горгани Скибовий покрив: Парашківська підзона 955 1126 468

D3 Покутські Горгани Скибовий покрив: Орівська  
та Парашківська підзони 409 968 421

D4 Буковинські внутрішні гори Скибовий покрив: Орівська  
та Парашківська підзони 434 919 359

E1 Сянсько-Стрийська 
Верховина Зона Кросно 1360 737 189

E2 Бескидська Верховина Зона Кросно: Славсько-Верховинська 
підзона 161 847 222

E3 Горганська Верховина Зона Кросно: Славсько-Верховинська 
підзона 339 1054 286

E4 Гуцульська Верховина Зона Кросно: Славсько-Верховинська   
та Турківська підзони 829 853 269

E5 Латорицько-Ріцька 
Верховина Зона Кросно 687 689 281

F1 Внутрішні Бескиди Зона Кросно: Славсько-Верховинська 
підзона 254 885 327

F2 Внутрішні Горгани Зона Кросно: Турківська підзона 799 1085 517

G1 Полонина Буковець Зона Кросно: Бітлянська підзона 307 768 356

G2 Полонини Равки-Руни Дуклянський покрив 743 690 381

H1 Полонини Боржави-Красної Дуклянський покрив 752 853 506

H2 Полонини Берда-Манчула Поркулецький покрив 735 661 422

I1 Полонини Свидовця Чорногірський та Дуклянський покриви 371 1127 488

Екорегіони Українських Карпат та Закарпатської низовини 
S – площа (км2); САВ – середня абсолютна висота (м); 
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Геолого-орографічний 
тип Біокліматичний тип Геоботанічний тип

7 8 9

Флішові низькогір’я Помірно теплі Букових лісів

Флішові розчленовані 
низькогір’я

Помірно теплі до помірно  
прохолодних Букових і смереково-букових лісів

Флішові розчленовані 
низькогір’я

Помірно теплі до помірно  
прохолодних Букових і смереково-букових лісів

Флішові низькогір’я Помірно теплі до помірно  
прохолодних Букових і смереково-букових лісів

Флішові розчленовані 
низькогір’я

Помірно теплі до помірно  
прохолодних Букових і смереково-букових лісів

Флішові середньогір’я Помірно прохолодні  
до прохолодних Смереково-букових і смерекових лісів

Флішові середньогір’я Помірно прохолодні  
до прохолодних Смереково-букових і смерекових лісів

Флішові розчленовані 
середньогір’я

Прохолодні до помірно  
холодних

Смереково-букових і смерекових лісів,  
субальпійського криволісся та фрагментарних 

альпійських лук

Флішові середньогір’я Помірно прохолодні  
до прохолодних Смереково-букових і смерекових лісів

Флішові середньогір’я Помірно прохолодні  
до прохолодних Смереково-букових і смерекових лісів

Флішові підвищені 
низькогір’я Помірно прохолодні Смереково-букових лісів

Флішові підвищені 
низькогір’я Помірно прохолодні Смереково-букових лісів

Флішові підвищені 
низькогір’я

Помірно прохолодні  
до прохолодних Смереково-букових і смерекових лісів

Флішові підвищені 
низькогір’я Помірно прохолодні Смереково-букових лісів

Флішові розчленовані 
низькогір’я Помірно теплі Букових лісів

Флішові середньогір’я Помірно прохолодні  
до прохолодних Смереково-букових і смерекових лісів

Флішові розчленовані 
середньогір’я

Помірно теплі до помірно  
холодних

Букових і смерекових лісів, субальпійського 
криволісся та фрагментарних альпійських лук

Флішові середньогір’я Помірно теплі до прохолодних Букових, смереково-букових лісів  
і субальпійського криволісся

Флішові середньогір’я Помірно теплі до прохолодних Букових, смереково-букових лісів  
і субальпійського криволісся

Флішові розчленовані 
середньогір’я

Помірно теплі до помірно  
холодних

Букових і смерекових лісів, субальпійського 
криволісся та фрагментарних альпійських лук

Флішові середньогір’я Помірно теплі до прохолодних Букових, смереково-букових лісів  
і субальпійського криволісся

Флішові розчленовані 
середньогір’я

Помірно теплі до помірно  
холодних

Букових і смерекових лісів, субальпійського 
криволісся та фрагментарних альпійських лук

Таблиця 5.
(за: Круглов, 2008 з доповненнями та уточненнями).
СВВ – середня відносна висота (середня амплітуда висот у радіусі 1000 м)
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I2 Полонини Чорногори Чорногірський та Дуклянський покриви 493 1234 447

I3 Полонини Гриняви Чорногірський покрив 550 1055 368

j1 Рахівські флішові полонини Поркулецький та Рахівський покриви 671 972 494

j2 Чивчинські флішові поло-
нини Поркулецький та Рахівський покриви 361 1271 388

K1 Цірохо-Ріцьке низькогір’я Дуклянський, Поркулецький  
та Магурський покриви 1012 352 240

K2 Апшицько-Косівське 
низькогір’я

Зона мармароських стрімчаків: 
Монастирецька підзона 163 558 309

L1 Чивчинські кристалічні по-
лонини Мармароський кристалічний масив 140 1382 346

L2 Рахівські кристалічні по-
лонини Мармароський кристалічний масив 275 895 572

M Ріцько-Апшицьке 
низькогір’я

Зони стрімчаків та Крайова зона 
Закарпатського прогину 445 494 293

N Вигорлат-Гутинська гряда Вигорлат-Гутинська вулканічна гряда 1606 422 249

O Верхньотисенська улоговина Центральна зона Закарпатського  
прогину 909 275 122

іі Закарпатська (тисенська) 
низовина 2690

P1 Косинське горбогір’я Панонська зона 10 135 99

P2 Берегівське горбогір’я Припанонська зона 40 174 145

P3 Шаланське горбогір’я Центральна зона Закарпатського  
прогину 7 191 208

P4 Чорна гора Центральна зона Закарпатського  
прогину 13 309 368

P5 Юлівське горбогір’я Припанонська зона 14 198 162

R1 Середнянське передгір’я Центральна зона Закарпатського  
прогину 114 135 69

R2 Іршавське передгір’я Центральна зона Закарпатського  
прогину 457 163 72

S Тисенська низовина Центр. зона Закарпатського прогину, 
Припанонська та Панонська зони 2033 113 20

III Передкарпатські острівні 
низькогір’я 142

T1 Клевське (Майданське) 
низькогір’я Бориславо-Покутський покрив 19 628 233

T2 Горохолинське (Гвіздське) 
низькогір’я Бориславо-Покутський покрив 9 484 160

T3 Низькогір’я Слободи 
Рунгурської Бориславо-Покутський покрив 115 554 240

1 2 3 4 5 6
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Флішові підвищені 
середньогір’я Прохолодні до холодних Смереково-букових і смерекових лісів,  

субальпійського криволісся та альпійських лук

Флішові середньогір’я Помірно прохолодні 
до прохолодних Смереково-букових і смерекових лісів

Флішові розчленовані 
середньогір’я

Помірно теплі до помірно  
холодних

Букових і смерекових лісів, субальпійського 
криволісся та фрагментарних альпійських лук

Флішові підвищені 
середньогір’я

Прохолодні до помірно  
холодних

Смереково-букових і смерекових лісів,  
субальпійського криволісся та фрагментарних 

альпійських лук

Флішові низькогір’я Теплі Дубових і буково-дубових лісів

Флішові розчленовані 
низькогір’я Помірно теплі Букових лісів

Кристалічні підвищені 
середньогір’я

Прохолодні до помірно  
холодних

Смереково-букових і смерекових лісів,  
субальпійського криволісся та фрагментарних 

альпійських лук
Кристалічні розчлено-

вані середньогір’я
Помірно теплі до помірно  

холодних
Букових і смерекових лісів, субальпійського 

криволісся та фрагментарних альпійських лук
Моласові розчленовані 

низькогір’я Теплі до помірно теплих Буково-дубових і букових лісів

Вулканічні низькогір’я Теплі до помірно теплих Буково-дубових і букових лісів

Алювіально-моласові 
горбогір’я Теплі Дубових і буково-дубових лісів

Вулканічні горбогір’я Дуже теплі Дубових лісів

Вулканічні горбогір’я Дуже теплі Дубових лісів

Вулканічні горбогір’я Дуже теплі Дубових лісів

Вулканічні розчленова-
ні низькогір’я Теплі до помірно теплих Буково-дубових і букових лісів

Вулканічні горбогір’я Дуже теплі Дубових лісів

Алювіальні розчленова-
ні низовини Дуже теплі Дубових лісів

Алювіальні розчленова-
ні низовини Дуже теплі Дубових лісів

Алювіальні пласкі ни-
зовини Дуже теплі Дубових лісів

Флішові низькогір’я Помірно теплі до помірно  
прохолодних Букових і смереково-букових лісів

Флішові низькогір’я Помірно теплі Букових лісів

Флішові низькогір’я Помірно теплі Букових лісів

7 8 9

ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ ОСЕЛИЩНОГО РІЗНОМАНІТТЯ 
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ

39



КАТАЛОГ ТИПІВ ОСЕЛИЩ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ

совища – полонини (Ralska-jasiewiczowa et al., 
2006). На відміну від гір, Тисенська низовина 
та Верхньотисенська улоговина були щільно 
заселені та зазнали значного сільськогосподар-
ського освоєння – були збудовані замки (у Му-
качевому, Хусті, Виноградові, Вишкові, Коро-
левому Закарпатської області та інших місцях), 
навколо яких групувалися села. Краще дрено-
вані річкові тераси були розчищені від лісу та 
перетворені на лани. На теплих горбогір’ях 
розвинулося виноградарство (Історія..., 1969).

Наприкінці XVIII та в ХІХ століттях інду-
стріалізація спричинила інтенсивніше видо-
бування руди на Вигорлат-Гутинському вулка-
нічному пасмі, а потім і в Рахівських криста-
лічних горах (Кобилецька Поляна), з’явилися 
невеликі металургійні підприємства (Паньків, 
2003). Для виплавки металу використовували 
деревне вугілля з бука, що призвело до збіль-
шення експлуатації навколишніх букових лі-
сів. Наприкінці XIX століття через Українські 
Карпати прокладають залізниці, споруджують 
деревообробні та лісохімічні підприємства. 
Збільшення потреби в діловій деревині задо-
вольняють шляхом створення високопродук-
тивних, але екологічно нестійких, монокуль-
тур смереки на місці природних букових та 
ялицево-букових лісів. На південно-західному 
макросхилі, а також у басейні Черемошу на 
північно-східному макросхилі, на ріках спо-
руджують загати (клявзи) для сплаву лісу, які 
змінили гідрологічний режим водойм. Також 
у різних місцях Карпат будують вузькоколійні 
залізниці для вивозу лісу (Стойко та ін., 2007). 
Збільшення кількості гірського населення 
супроводжувалося розширенням поселень 
і прилеглих до них сільськогосподарських 
земель, які збільшувалися за рахунок змен-
шення площі навколишніх лісів. Розширюють 
також полонини шляхом розчищення вершин 
гірських хребтів від субальпійської та лісової 
рослинності. Наприклад, у Бещадах напри-
кінці ХІХ століття, увнаслідок випасання, 
майже повністю зникає вільха зелена (Ralska-
jasiewiczowa et al., 2006). 

Наприкінці ХІХ та протягом ХХ століття зна-
чно збільшився видобуток корисних копалин. 
На Передкарпатті, а також у Зовнішніх Бески-
дах і Зовнішніх ґорґанах видобували нафту та 

озокерит (наприклад, Бориславське родовище), 
у Верхньотисенській улоговині розробляли по-
клади солі (Солотвинське родовище), копальні 
кольорових металів (барію, золота, міді, ртуті, 
свинцю, цинку) експлуатували на Берегівсько-
му вулканічному горбогір’ї (Мужієвське родо-
вище), Вигорлат-Гутинському пасмі (Вишків-
ське родовище) та в Рахівських кристалічних 
горах (Діловецьке родовище). Деякий час роз-
робляли буре вугілля Ужгородського родови-
ща. На Передкарпатті видобували калійні солі 
на Стебниківському та Калуському родови-
щах. Основні кар’єри будівельних матеріалів 
зосереджені на Вигорлат-Гутинському пасмі 
(туфи, андезити, базальти, трахіти, ріоліти), у 
Рахівських кристалічних горах і стрімчакових 
низькогір’ях (мармур, вапняк, долміт), у Крайо-
вих ґорґанах (пісковикові кар’єри у Пасічній), 
а також на днищах долин більших річок (гравій 
та галька) (Голубец и др., 1988). Однак протя-
гом останніх десятиліть видобування гідрокар-
бонів і солей, а також інших корисних копалин, 
значно зменшилося, або припинилося взагалі, 
здебільшого через низьку рентабельність і ви-
снаження запасів.

Починаючи від другої половини ХІХ століт-
тя в Українських Карпатах інтенсивно розви-
вається рекреаційна галузь – бальнеологічні 
курорти на базі природних джерел мінераль-
ної води, туризм, зокрема пішохідний, а та-
кож гірськолижний відпочинок. Рекреаційні 
центри виникають по всій території Україн-
ських Карпат, а відпочинкова галузь починає 
створювати навантаження на довкілля, по-
рівнюване з тим, яке здійснюють інші види 
господарської діяльності (Голубец и др., 1988; 
Нестерук, 2003).

На початку ХХ століття швидка деградація 
природного середовища, спричинена госпо-
дарським освоєнням, підштовхнула до ство-
рення перших невеликих природоохоронних 
територій, які здебільшого охоплювали ділян-
ки пралісів, а іноді – й полонин. Наприкінці 
ХХ століття в Українських Карпатах уже масо-
во створюються великі природоохоронні тери-
торії – національні природні парки, біосферні 
резервати, заповідники, регіональні ландшаф-
тні парки, ботанічні та зоологічні заказники 
(Стойко, 1977; Петрова, Третяк, 2003). 
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СУЧАСНИЙ НАЗЕМНИЙ ПОКРИВ

Наземний покрив – це мозаїка природної та 
культурної рослинності, будівель, замощених 
поверхонь, відкритого ґрунту, водойм тощо, 
яка є фізичним проявом структури землекорис-
тування (Comber et al., 2005). Наземний покрив 
є результатом взаємодії природних ландшаф-
тотворних чинників (літогенних, кліматоген-
них та біогенних) з чинниками суспільними 
(потребами людей у земельних ресурсах і пев-
ній якості довкілля). Таким чином, типи назем-
ного покриву (ліс, лука, рілля, забудова тощо) 
та їхні мозаїки відображають не лише еконо-
мічні, але й найістотніші екологічні власти-
вості ландшафту, які є невід’ємним джерелом 
інформації для визначення та картування акту-
альних геоекосистем, у тому числі, як оселищ 
видів природних видів рослин і тварин або їх 
угруповань (Forman, 1995). Розроблені методи-
ки класифікації наземного покриву всього сві-
ту (Gregorio, 2005). Для країн Європейського 
Союзу за уніфікованою методикою сформова-
на та постійно оновлюється географічна база 
даних наземного покриву CORINE (EC, 2003). 
Переважно для картування наземного покриву, 
а також його динаміки, застосовують аерокос-
мічні методи (Horning et al., 2010).

На територію Українських Карпат кар-
ти наземного покриву станом на 2000 рік 
(Kuemmerle et al., 2006; Hostert et al., 2008), 
а також динаміки лісистості протягом 1988-
2007 років (Kuemmerle et al., 2009) створи-
ли шляхом автоматизованої класифікації 
відповідних космозображень Landsat TM/
ETM+. Ці електронні карти (гео-дані) мають 
точність масштабу 1:100 000 і загалом узго-
джуються за точністю та змістом з даними 
CORINE, які існують для суміжних з Укра-
їною держав ЄС. Вони дають змогу порів-
няно швидко й дешево здійснювати оцінку 
та моніторинг стану наземного покриву на 
регіональному рівні – для усіх Українських 
Карпат, а також більших природних та адмі-
ністративних одиниць у їхніх межах. Дещо 
змінена та доповнена карта наземного по-
криву Українських Карпат (Круглов та ін., 
2010) представлена на Рис. 4.

Дані таких дистанційних досліджень за-

свідчують, що в Українських Карпатах (без 
урахування Закарпатської низовини та ост-
рівних низькогір’їв) протягом 1988-2007 ро-
ків стабільний лісовий покрив зберігався на 
59,5% площі, а ще на 7.6% площі він зазнавав 
порушень – переважно в результаті суціль-
них рубань та, іноді, унаслідок стихійних 
явищ – буреломів, вітровалів і зсувів ґрунту. 
Найбільше порушень лісового покриву спо-
стерігали до 1988 року – на 2,8% площі, а 
пізніше цей показник зменшився до 1,5-1,7% 
для періодів 1988-1994, 1994-2000 та 2000-
2007 років. Крім того, в останній період спо-
стережень (2000-2007 років) зафіксоване до-
волі масове, очевидно спонтанне, залісення 
закинутих сільськогосподарських угідь, яке 
охопило 0,8% площі Українських Карпат. А 
це також засвідчує швидке зменшення площ 
історично сформованих вторинних лучних 
оселищ, які є важливими елементами біотич-
ного та культурно-ландшафтного різноманіт-
тя регіону (Kuemmerle et al., 2009; Круглов 
та ін., 2012). 

Найлісистішими є розчленовані та підви-
щені середньогір’я, зокрема Центральні ґор-
ґани (D2 – див. Табл. 5 і Рис. 4), де показник 
стабільної лісистості сягає 85,5%, а найнижчу 
стабільну лісистість має рівнинна Верхньоти-
сенська улоговина (О) – 14,6%. У ній також 
спостерігаємо найбільші обсяги збільшення 
закинутих сільськогосподарських земель – 
на 2,1% площі. За весь період спостережень 
найбільші обсяги порушень лісового покриву 
зафіксовані в Бескидській (E2) та ґорґанській 
(E3) Верховинах, Буковинських внутрішніх 
горах (D4), Центральних Бескидах (D1), По-
лонинах Свидівця (I1), Гриняви (I3) і Вну-
трішніх ґорґанах (F2), де вони охопили 10-
14% площі екорегіонів. Такі відносно високі 
обсяги порушень лісового покриву зумовлені, 
принаймні частково, суцільними санітарними 
рубками в похідних смерекових деревостанах, 
які масово всихають через невідповідність лі-
сорослинним умовам та кліматичним змінам. 
Усі головні басейни Українських Карпат ма-
ють сумарну лісистість понад 50%, а ті, які 
відзначаються найвищими модулями стоку 
(Тересви, Верхньої Тиси, Лімниці та Бистри-
ці) – понад 70% (Круглов та ін., 2012). 

ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННІ ЧИННИКИ ОСЕЛИЩНОГО РІЗНОМАНІТТЯ 
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ
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КАТАЛОГ ТИПІВ ОСЕЛИЩ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ

Рис. 2. Морфогенні екорегіони Українських Карпат 
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ПРИРОДНІ ТА СУСПІЛЬНІ ЧИННИКИ ОСЕЛИЩНОГО РІЗНОМАНІТТЯ 
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ТА ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ

(Круглов, 2008 з доповненнями та уточненнями). Легенда у Таблиці 5
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КАТАЛОГ ТИПІВ ОСЕЛИЩ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ І ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ

Рис. 5. Наземний покрив Українських Карпат станом на 2000 рік 
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ПРИРОДНІ ТА СУСПІЛЬНІ ЧИННИКИ ОСЕЛИЩНОГО РІЗНОМАНІТТЯ 
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ТА ЗАКАРПАТСЬКОЇ НИЗОВИНИ

(Hostert et al., 2008 зі змінами та доповненнями)
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