
УДК 502.7

N держреєстрації 
Інв. N

Регіональне агенство стійкого розвитку 
79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 41, тел. (032) 239-43-38

“ПОГОДЖЕНО”: “ЗАТВЕРДЖУЮ”:

Директор Департаменту Президент Регіонального агентства
містобудування Львівської міської ради стійкого розвитку, канд. географ.

наук

___________________ А. Павлів ___________________ В. Шушняк

”____” _____________ 2011 р. ”____ ” _____________ 2011 р.

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОСЛУГИ З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РОЗРОБОК У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ і
ТЕХНІЧНИХ НАУК (73.10.1)

Проект створення об’єктів природно-заповідного фонду на приміських землях
Львівської міської ради

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО 
ФОНДУ НА ПРИМІСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЛЬВОВА

(заключний)

Том 3

Науковий керівник роботи,
д.г.н., професор кафедри фізичної географії
Львівського національного університету імені Івана -------------------  А.В. Мельник
Франка 2011 р.

Відповідальний виконавець, доц. кафедри фізичної
географії Львівського національного університету -------------------
імені Івана Франка 2011 р

В.М. Шушняк

2011



ЗМІСТ

1 ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДІЮЧИХ ТЕРИТОРІЙ

ТА ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ........................................4

1.1 Історія формування природно-заповідного фонду

(Шушняк В.М., Савка Г .С .)..................................................................................4

1.2 Лісові заказники (Чернявський М .В .) ..........................................................14

1.2.1 «Гряда»........................................................................................................... 14

1.2.2 «Винниківський», «Львівський»..............................................................30

1.2.3 «Чортові скелі».............................................................................................42

1.3 Ботанічні пам’ятки природи та парки-пам’ятки садово

паркового мистецтва (Шовган А.Д.)......................................................................... 48

1.3.1 «Винники».....................................................................................................48

1.3.2 «Басівський дендропарк»........................................................................... 56

1.4 Геологічні пам’ятки природи (Зінько Ю.В., Шушняк В.М.) ..................61

1.4.1 «Медова печера».................................................................................... 61

1.4.2 «Кортумова гора»..................................................................................65

1.5 Досвід і перспективи розвитку регіонального ландшафтного

парку «Знесіння» (Зінько Ю .В.).................................................................................69

2 ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТОВАНИХ

ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ.............. 75

2.1 Стратегія створення нових об’єктів природно-заповідного

фонду на приміських землях Львова (Шушняк В.М., Савка Г.С.).....................75

2.2 Обгрунтування створення ландшафтного заказника державного значення

«Торфовище Білогорща» (Шушняк В.М., Кузярін О.В., Яворський Б.І., Савка 

Г.С .)................................................................................................................................. 82

2.2.1 Г еолого-геоморфологічна будова та ландшафтний каркас.........82

2.2.2 Антропогенна модифікація природно-територіальних

комплексів...............................................................................................................92



2.2.3 Фітосозологічне значення.................................................................... 102

2.2.4 Зоосозологічне значення.......................................................................107

2.2.5 Територіальна організація.................................................................... 116

2.3 Обгрунтування створення ландшафтного заказника 

місцевого значення«Полтвинська долина» (Шушняк В.М., Кузярін

О.В., ЧернявськийМ.В., СавкаГ.С .).........................................................................126

2.4 Резервування території під створення регіонального ландшафтного

парку «Львівський» (Шушняк В.М., Кузярін О.В., Яворський Б.І., Савка Г.С., 

Чернявський М.В., Зінько Ю.В., Білас Н.М.)........................................................... 140

2.4.1 Кортумівське відділення.......................................................................143

2.4.2 Брюховицьке відділення...................................................................... 150

2.4.3 Винниківське відділення...................................................................... 205

2.4.4 Обгрунтування створення геопарку в межах

проектованого РЛП «Львівський» (Зінько Ю .В.)............................................226

2.5 Порядок створення й оголошення територій та об’єктів

природно-заповідного фонду.....................................................................................251

ВИСНОВКИ............................................................................................................255



1 ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ДІЮЧИХ ТЕРИТОРІЙ ТА 

ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

1.1 Історія формування природно-заповідного фонду

Місто Львів має давні традиції в організації природоохоронних територій та 

об’єктів. Адже саме на Львівщині Костянтином Петруським було створено у 

1833 році перший у Європі зоологічний парк в Бескидському низькогір’ї 

поблизу Урицьких скель (Janusz, 1912), а у 1886 році -  перша в Європі 

(Борейко, 1995) пам’ятка природи у с. Пеняки на приватних землях, графа В. 

Дідушицького -  засновника природничого музею у Львові.

Визначення природоохоронних об’єктів у нормативно-правовому аспекті 

бере початок з 1903 р., коли Намісництво Галичини на основі міністерського 

рескрипту звернулось до державних інституцій та приватних осіб зі зверненням 

подавати інформацію про пам’ятки природи, які заслуговують уваги та 

охорони. Зазначимо, що в той час поняття “пам’ятка природи” вже було 

близьке до сучасного і трактувалося згідно з визначенням німецького вченого, 

директора крайового музею у Гданську Х. Конвенза, за яким пам’ятка природи

-  це повністю, або частково незмінене діяльністю людини природне утворення 

у живій чи неживій формі зі стійкими рисами, які характеризують ландшафт, 

або інше природне явище (Janusz, 1912). Перший список пам’яток природи 

опубліковано у 1904 р. в часописі польського науково-природничичого 

товариства ім. Коперніка. У статті професора ботаніки Львівського 

університету М. Раціборського, опублікованій 1910 року в цьому часописі 

(Raciborski, 1910), визначено як пам’ятку озеро в лісі “Плоска” поблизу Малого 

Любеня з реліктовою польодовиковою рослинністю, у числі якої траплялася 

верба міртолистна (Salix myrsinites ), їжача голівка дрібна (Sparganium sp). i 

осока (Carex elata). У своїй статті М. Раціборський уперше для Львова і його 

околиць застосовує поняття резервату природи і рекомендує визнати такими 

гору Хомець з оригінальною рослинністю, піщані дюни під лісом “Голоско” з
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оселищами польської кошенілі (Margarodes роїопісиs), урочище “Ялівець” під 

Личаковим, Чортову скелю з місцем цвітіння плюща звичайного. Явище 

цвітіння цього виду на межі його східного ареалу спостерігалося тоді, окрім 

Чортової скелі, ще лише в одному із парків Кракова. У 1913 році Мар’ян 

Раціборський почав викладати у Львівському університеті дисципліну 

“природниче пам’яткознавство”. Зазначимо, що Львів на початку минулого 

століття був одним із найзеленіших міст Центральної Європи. У 1910 році 

площа зелених насаджень у Львові на одного мешканця складала 8,54 м ;

порівняно із Прагою -  3,96 м2, Грацом -  5,32 м2, Берном -  3,67 м2, Віднем 1,09
2м .

Після Другої світової війни польська влада також приділяла певну увагу 

природоохоронним об’єктам. Поштовхом для цього слугувала ухвала Сейму в 

1925 р. “Про охорону лісів”. Для створення природоохоронних об’єктів 

активізувалась громадськість. У 1925 р. українське краєзнавче товариство 

“Плай” у Львові розпочало збирати відомості про найстаріші дерева в Г аличині, 

Холмщині, Підляшші, Волині. У 1937 р. Комісія з охорони природи Наукового 

товариства імені Шевченка (НТШ) надіслала прохання до керівників Греко- 

Католицької Церкви звернути увагу на охорону вікових дерев і залучити 

потенціал Церкви для їх виявлення і охорони. Відповідь не забарилася. 

Митрополит Андрій Шептицький видав духовенству Греко-Католицької 

Церкви розпорядження про заборону винищування дерев при церквах і в 

парафіях.

За історичними розвідками В. Корейка (1995) в околицях Львова у 30-х 

роках функціонували: степовий резерват “Хомець”, площею 2,5 га; лісовий 

резерват Чортова скеля”, площею 100 га, створений у 1939 р.; болотний 

резерват “Білогорща”, площею 40 га, створений у 1939 р., резерват “Медова 

печера”, створений на початку 30-х років.

Після Другої світової війни радянська влада змогла повернутись до 

проблеми природоохоронних об’єктів у Львові тільки наприкінці 50-х років. У 

1947 році Львівською експедицією проведено лісовпорядкування за І-им
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розрядом відповідно до інструкції 1946 року.

У рішенні облвиконкому від 20 серпня 1960 року вимагається взяти під 

особливу охорону пам’ятки природи республіканського значення, які були 

затверджені Радою міністрів УРСР 10 січня 1959 року і 29 січня 1960 року. 

Також цим рішенням були затверджені пам’ятки природи обласного значення, 

зокрема Парк “Високий замок”, Парк ХУШ ст. в селі Дубляни, Лісопарк 

“Погулянка”, Алея вікових лип дитячого будинку с. Великий Любінь, Алея 

осокор віком 70-ти років в с. Грибовичі, Гора “Високий замок”, Гора “Лева”, 

Г ора Кортумова.

У 1964 році Львівська обласна рада народних депутатів згідно зі своїм 

рішенням звернулася до Ради Міністрів з клопотанням затвердити низку 

пам’яток природи республіканського значення, серед яких були Брюховицькі й 

Винниківські ліси. У цьому рішенні, окрім об’єктів перерахованих додатком до 

рішення 1960 року, фігурують ще й Гора “Хомець”, “Комсомольське озеро”, 

“Медова печера” як пам’ятки природи місцевого значення. Виглядає так, що 

Рада міністрів не задовольнила клопотання облради щодо надання відповідного 

статусу Винниківським і Брюховицьким лісам, оскільки наприкінці 1964 року 

статус пам’яток природи республіканського значення отримали тільки 

Стрийський парк, Ботанічний сад університету імені Івана Франка і 

Оброшинський дендропарк.

Однак, уже в 1970 році в додатку до рішення Львівського облвиконкому 

«Про стан та заходи покращенння охорони пам’яток природи в області» від 2 

жовтня № 634 Брюховицький (3144 га) і Винниківський (2610 га) ліси 

фігурують як охоронні природні ландшафтні парки, які мають естетичне та 

оздоровче значення і є місцем відпочинку трудящих. Окрім того, на їхній 

території були створені зоологічні заказники: у Винниківському лісництві -  на 

площі 2300 га для розмноження розселення і охорони зайця-русака і в 

Брюховицькому лісництві на площі 3125 га -  для розмноження козулі, зайця- 

русака, проведення наукових спостережень та охорони. До природних 

ландшафтних парків віднесено було також Погулянку (129 га), Шевченківський
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Гай (205 га), лісопарки курорту «Любінь» та меморіальний комплекс «Холм 

Слави». Гора «Хомець» (2,5 га) у цьому рішенні фігурує як ділянка рідкісної 

степової рослинності. До пам’яток неживої природи віднесені «Гора Високий 

замок», «Гора Лева», «Чортова скеля», «Кортумова гора», «Медова печера». 

Дендропарками, що охороняються визнано Винниківський дендропарк, 

заснований проф. Соколовським, дендропарк с/г інституту в Дублянах (2,5 га), 

Оброшинський дендропарк (як пам’ятка природи республіканського значення).

У 1972 році в зв’язку з впровадженням в Україні нової класифікації 

заповідних та інших територій Львівський облвиконком видав розпорядження 

№ 490 від 13 липня 1972 року згідно з яким ландшафтні лісопарки 

Брюховицький (3144 га), Винниківський з озером (2610 га), Басівський (1115 

га), «Погулянка» (129 га), «Шевченківський гай» (205 га), лісопарк курорту 

«Великий Любінь» (12 га), лісопарковий меморіальний комплекс «Холм Слави» 

(11,7 га) віднесені до категорії парків -  пам’яток садово-паркового мистецтва.

У 1984 році у Львівській області була проведена великомасштабна 

реорганізація природоохоронних об’єктів та їх інвентаризація у зв’язку з 

виконанням постанови Ради Міністрів УРСР «Про класифікацію і мережу 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду Української РСР» від 22 

липня 1983 р. № 311. Згідно з рішенням виконкому Львівської обласної ради 

народних депутатів № 495 від 09.10.84 р. на місці парку-пам’ятки садово

паркового мистецтва Брюховицького ландшафтного лісопарку (3124 га) було 

створено лісовий заказник місцевого значення «Гряда» (1149 га) з метою 

«відновлення і відтворення цінних букових і буково-соснових лісів з 

мальовничими ландшафтами, розміщених в зоні гряди Розточчя», а на місці 

парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва Винниківського ландшафтного 

лісопарку з озером (2610 га) постало аж три лісові заказники місцевого 

значення загальною площею 1724 га, а саме: «Чортова скеля» (436 га), 

«Винниківський» (848 га) і «Львівський» (523 га). При цьому було знято статус 

геолологічної пам’ятки природи «Чортова скеля». Таким чином, площа 

природоохоронної території Брюховицьких лісів зменшилась на 1975 га, а
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Винниківських лісів -  на 803 га. У паперовій круговерті, пов’язаній з 

реорганізацією, зник як природоохоронний об’єкт ландшафтний лісопарк 

Басівський (1115 га). Замість нього створено Любінський лісовий заказник 

місцевого значення (2083 га), який згідно з додатком до рішення «оголошується 

ландшафтним заказником за рахунок уточнення території і у відповідності з 

новою класифікацією переведено парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва 

місцевого значення -  колишній Басівський ландшафтний лісопарк». 

Любінський ландшафтний лісопарк було створено на базі лісових масивів, які 

на 20 км віддалені від колишнього Басівського ландшафтного лісопарку. 

Натомість у масиві Басівського лісопарку було створено парк-пам’ятку садово

паркового мистецтва «Басівський дендропарк» площею 15,4 га, закладений у 

60-х роках.

У результаті інвентаризації й реорганізації об’єктів природно-заповідного 

фонду у 1984 році площа природоохоронних територій у Львові і його 

околицях зменшилась на дві третини.

Нприкінці 80-х років основна увага Львівської влади була звернута на 

проблеми озеленення Львова. У 1988 році була прийнята «Програма 

комплексного благоустрою, озеленення Львова та інших міст і населенних 

пунктів області». Було виділено такі територіально-функціональні одиниці як: 

система паркового кільця центральної частини міста, система парків, що 

формує вихід до зовнішнього зеленого кільця (приміської зеленої зони), 

приміська зелена зона, а також міські сади і сквери. У цій програмі було 

закцентовано увагу на перспективі формування облаштованих об’єктів зеленої 

інфраструктури на базі озер і водотоків у приміській зеленій зоні 

(Брюховицький і Винниківський лісопарки). На рівні детального планування, 

опрацьованого інститутами Містопроект та проектними бюро Львівської 

Політехніки, було розроблено проекти реконструкції і благоустрою більшості 

парків міста Львова. У 80-90-х роках ХХ століття за цими проектами було 

здійснено перший етап реконструкції багатьох парків (Івана Франка, 

Стрийський, Парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького), розроблено
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проект створення дендропарку «Флора Розточчя» на Кортумовій горі.

У 1990 році згідно з наказомо Міністерства лісового господарства УРСР від 

22.09.1989 р. № 142 на базі Львівського лісгоспзагу було організовано 

Львівський ліспаркгосп.

9

Таблиця 1.1 -  Структура Львівського ліспаркгоспу у 1990 році

Найменування лісництв, 

місцезнаходження контори

Загальна 

площа, га

Кількість, що входить до 

складу:

техділянок обходів

1. Лапаївське, с. Лапаївка 4726 2 9

2. Брюховицьке, с. Брюховичі 3336 2 9

3. Борщовицьке, с. Борщовичі 2686 2 7

4. Винниківське, м. Винники 2778 2 9

5. Завадівське, с. Брюховичі 3569 2 7

6. Липниківське, с. Липники 2570 2 7

7. Красівське, с. Красів 3950 3 8

8. Товщівське, с. Товщів 2620 2 7

Разом 25635 15 56

Таким чином, проблеми організації природоохоронних територій Львова і 

області стали другорядними. Ініціативи наукових і громадських організацій 

стосовно створення нових об’єктів природно-заповідного фонду як, наприклад, 

луго-лісопарку «Зубра», «Екопарку» у верхів’ї Вулецького потоку залишились 

без підтримки. Прийняття у 1992 році Закону «Про природно-заповідний фонд» 

мало вплинуло на розвиток природоохоронної справи у Львові. Нові положення 

Закону, зокрема поява такої нової категорії ПЗФ як регіональний ландшафтний 

парк, пришвидшило організацію у 1993 році регіонального ландшафтного 

парку «Знесіння», який створювали як ландшафтно-історичний, а пізніше, під 

час пристосування до законодавства, перейменували на регіональний 

ландшафтний парк. Парк був площею 312 га, охопив уже існуючі території



ПЗФ лісопарку «Шевченківський гай» (130 га) та пам’ятки природи «Гору 

Лева» (0,2 га) і “Хомець» (2,5 га). Отже, площа територій ПЗФ зі створенням 

РЛП «Знесіння» зросла на 179,3 га. Проте, уже в 1999 році Львівська обласна 

рада своїм рішенням № 226 від 8 грудня зменшила площу ланшафтного 

заказника місцевого згачення «Чортова скеля» з 436 га до 353 га, вилучивши з 

нього відповідно 23 і 24 квартали Винниківського лісництва.

У проектних розробках Генплану міста Львова до 2010 року також було 

акцентовано увагу на розширення зон озеленення, особливо у місцях 

новозабудов. Генпланом не було передбачено проектних рішень щодо 

забезпечення функціональних і візуальних зв’язків об’єктів зеленої зони, в т.ч. 

формування на їхній базі локальної екологічної мережі.

Деякі питання розвику природно-заповідного фонду увійшли до 

«Комплексної місцевої екологічної програми Львова на 2001-2010 роки -  

Порядок денний на ХХІ сторіччя», де було акцентовано на розширенні об’єктів 

озеленення загального користування шляхом озеленення 

внутрішньоквартальних відкритих просторів у щільній забудові та створенню 

нових природоохоронних об’єктів з метою збереження ландшафтного та 

біологічного різноманіття міської флори і фауни. Проте цей пункт програми її 

реалізації було повністю проігноровано.

На сьогодні структура ПЗФ м. Львова залишилась майже незмінною від 

1999 року (Рисунок 1.1, Талиця 1.2). Загальна площа об’єктів ПЗФ у м. Львові 

складає 3547,71 га. Із 42 об’єктів лише 3 (загальною площею 97,2 га) мають 

загальнодержавне значення (Таблиця 1.2). Найбільша кількість ботанічних 

пам’яток природи, проте 18 з 22 об’єктів -  це окремі ендемічні чи екзотичні 

дерева (Койнова, 2010).
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Рисунок 1.1 -  Природно-заповідний фонд Львова та його околиць



Таблиця 1.2 -  Перелік територій та об’єктів природно-заповідного фонду

12

Львова та його околиць

№
п/п Назва об’єкта

Пло
ща,
га

Адміністративне 
розміщення та 

місцезна-ходження 
заповідного об’єкту

Назва підприємства, 
організації, установи- 

землекористувача 
(землевласника), у віданні 

яких знаходиться 
запов.об’єкт

Регіональний ландшафтний парк

1 Знесіння 312 вул Новознесенська, 32 Львівська міська рада 
народних депутатів

Заказники місцевого значення

2 Чортова скеля 353

Личаківський р-н, 
Львівський ЛШ 
Винниківське л-во, кв.6- 
10,14-19

Львівський ліспаркгосп

3 Львівський 523

Личаківський р-н, 
Львівський Л Ш ', 
Винниківське л-во, кв. 
22,28-30,33-35,38-44

Львівський ліспаркгосп 
ДЛГО “Львівліс”

4 Винниківський 848
Львівський Л Ш ', 
Винниківське л-во, кв. 
49-71,84-86

Львівський ліспаркгосп 
ДЛГО “Львівліс”

Ботанічні сади

5

Ботанічний сад 
Львівського 
національного 
університету ім. Ів. 
Франка

18,5
2га по вул.Кирила і 

Мефодія,4 та 16,5 га по 
вул.Черемшини,4

Львівський національний 
університет ім.Ів.Франка, 

Львівський державний 
лісотехнічний університет

6

Ботанічний сад
Львівського
державного
лісотехнічного
університету

22,7

7
Ботанічний сад 

Львівського медичного 
ун-ту

1,5 вул. Пекарська,71 Львівський державний 
медичний університет

Пам ’ятки природи місцевого значення

8 Магнолія Суланжа 0,05 вул.Коновальця, 94 міський трест зеленого 
господарства

9 Платан 0,05 вул. Копистинського, 9 міськжитлоуправління

10 Парикове
дерево(скумпія) 0,05 вул.Кибальчича, 11 ЛКП”Новий Львів””

11 Тис ягідний(3 екз) 0,05 вул. Мушака, 54 туб. диспансер
12 Магнолія Кобус 0,05 вул. І. Франка, 133 станція юних натуралістів

13
Г рупа вікових дубів, 
решток природних 
дубових лісів

0,1 вул. Бойківська, 4 міський трест зеленого 
господарства

14 Лісопарк Погулянка 100,3 міський трест зеленого
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3 господарства
15 Кледрастис жовтий 0,05 вул.Рудницького, 12 ЛКП “Листопадевий”
16 Магнолія верболиста 0,05 вул.Рудницького, 15 ЛКП “Листопадевий”
17 Сосна румелійська 0,05 вул. Труша, 19 ЛКП “Листопадевий”
18 Ялиця кавказька 0,05 вул.Труша, 19 ЛКП “Листопадевий”

19 Сосна кедрова 
європейська 0,05 вул.Труша, 24 ЛКП “Листопадевий”

20 Дуб звичайний 
(пірамідальна форма) 0,05 вул. Труша, 28 ЛКП “Листопадевий”

21 Гінкго дволопатеве 0,05 вул. Ів. Франка, 122 ЛКП “Снопківський”

22 Тсуга канадська 0,05 вул. Мушака, 54 4-та міська клінічна 
комунальна лікарня

23 Кипарисовик
горохоплідний 0,05 вул.Мушака, 54 4-та міська клінічна 

комунальна лікарня

24 Ялиця одноколірна 0,05 вул. Мушака, 54 4-та міська клінічна 
комунальна лікарня

25 Липа американська 0,05 вул. Мушака, 54 4-та міська клінічна 
комунальна лікарня

26 Г ледичія 0,05 вул.Котляревського, 15 міськжитлоуправління
27 Магнолія кобус(3 екз) 0,08 вул.Рудницького,25 Міськжитлоуправління

28 Магнолія Кобус 0,05 вул.С.Бандери,12 Львівський національний 
політехнічний університет

29 Г ледичія 0,05 вул.Котляревського, 15 міськжитлоуправління

30 Кортумова гора 21,4 трест зеленого 
господарства

31 Медова печера 1,2 трест зеленого 
господарства

32 Магнолія Кобус 0,05 Завадівське л-во 
(контора) Львівський Л Ш '

33 Винники 2,7
Львівський ДЛГ, 
Винниківське л-во, кв. 
20 (6)

Львівський ЛІД ' ДЛГО 
“Львівліс”

Парк-пам ’ятка садово-паркового мистецтва

34 Стрийський парк 56 ЛКП “Зелений Львів”

35
Парк культури і
відпочинку
ім.Б.Хмельницького

26 між вул.Стрийською і 
вул.Вітовського

Дирекція парку м.Львів, 
вул.Б олгарська, 2

36 Парк ім І.Франка 10,6
між вул.Листопадевого 
чину і
вул.С. Крушельницької

ЛКП “Зелений Львів”

37 Парк «Снопківський» 35,66 між вул.Зеленою і 
вул.В.Стуса ЛКП “Зелений Львів”

38 Парк Залізна Вода» 19,5 між вул. Стуса і 
вул.Великановича ЛКП “Зелений Львів”

39 Личаківський парк 8,8 ЛКП “Зелений Львів”

40 Парк «Високий Замок» 35,5 між вул.Замковою і 
вул.Кривоноса ЛКП “Зелений Львів”

41 Парк «Пагорб Слави» 12,36 ЛКП “Зелений Львів”

42 Парк кінця XIX ст.«На 
Валах» 1,9

між вул. Підвальною і 
вул.Винниченка ЛКП “Зелений Львів”
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1.2 Лісові заказники

1.2.1 «Гряда»

Місцезнаходження і статус

Лісовий заказник «Гряда», загальною площею 1149,0 га, створено рішенням 

Львівської облради від 9.10.84 р. № 495. Місцезнаходження: Жовківський р-н, 

Львівський ЛСНЦ, Брюховицьке лісництво. Лісовий заказник «Гряда» створено 

з метою збереження цінних букових і буково-соснових лісів з мальовничими 

ландшафтами в зоні «Розточчя».

Основними завданнями заказника є: охорона, збереження і відтворення 

букових і буково-соснових лісів природного походження та цінних видів 

мисливської фауни (козуля та заєць-русак); підтримка загального екологічного 

балансу в регіоні. В букових лісах виділено генетичні резервати на площі 104,9 

га. Заказник облаштовано на площі 1149 га, до якого віднесені насадження кв. 

№ 1-38 Брюховицького лісництва (Таблиця 1.3). Дані 2001 року.

Таблиця 1.3 -  Структура лісових земель урочища «Гряда»

Тип площі
Площі

га %

Лісовкрита площа 1100,0 95,74

Ландшафтні галявини 8,0 0,70

Сінокоси 4,3 0,38

Рілля 0,2 -

Верхові болота 1,1 0,10

Плодовий сад 3,6 0,32

Табори відпочинку 3,3 0,29

Дороги 14,2 14,2

Просіки 13,8 13,8

Разом 1149 100


