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Наведено перелік і схарактеризовано сучасний стан охорони пам’яток неживої приро-
ди (геологічні, геоморфологічні, гідрологічні) Галицького Придністер’я в районі розташування
Галицького національного природного парку. Проаналізовано можливості використання
пам’яток неживої природи в рекреаційно-туристичній діяльності Галицького НПП, розроблено
мережу одно- і багатоденних геотуристичних маршрутів. Розглянуто перспективи створення
національного геопарку “Галицьке Придністер’я”.

Ключові слова: пам’ятки неживої природи, геологічні, геоморфологічні й гідрологічні
пам’ятки природи, геотуристичні маршрути, національний геопарк, Галицьке Придністер’я,
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Галицьке Придністер’я окреслюють як регіон, розташований уздовж Дністра від
Журавненської долини прориву до початку Дністерського каньйону в місці контакту
південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи і Зовнішньої зони Передкар-
патського прогину та, відповідно, двох геоморфологічних країн – Руської рівнини
й Українських Карпат [32, 33]. Згідно зі схемами геоморфологічного районування
П. Цися [29] і Я. Кравчука [20], у Галицьке Придністер’я треба включити такі райони
Подільської та Передкарпатської височин: Південноопільську височину і Бистрицько-
Тлумацьке (Придністерське) Опілля та Войнилівську, Заліську й Прилуквинську
височини, Галицько-Букачівську, Бистрицьку (Станіславську) і Калуську улоговини.

Мозаїчна сільськогосподарсько-лучно-лісова територія Галицького Придністер’я
поєднує височинні й річково-долинні передгірні та височинні опільські ландшафти.
У цьому мальовничому куточку України 2004 р. створено Галицький національний
природний парк (НПП) площею 14 684,8 га на землях лісового фонду Галицького
держлісгоспу. У національний парк увійшли комплексна пам’ятка природи “Касова
гора” (65 га), Бурштинське водосховище (1 260 га), окремі рибогосподарські стави
у долинах Нараївки і Бебелки, старичні озера в долині Дністра. Отже, Галицький НПП
має кластерну територіальну структуру, яка визначає особливості його функціональ-
ного зонування, можливості забезпечення диференційованого заповідного режиму
та умови розвитку рекреації і туризму. Важливим елементом розвитку туризму
й рекреації поряд з історико-культурними об’єктами Національного заповідника (НЗ)
“Давній Галич” є пам’ятки неживої природи, як елементи експонування на екотурис-
тичних маршрутах і еколого-пізнавальних стежках [6, 17]. Водночас багатство
геотуристичних атракцій досліджуваної території дає змогу в найближчому майбут-
ньому створити головно на базі Галицького НПП і НЗ “Давній Галич” національний
геопарк, який може стати одним із перших в Україні [12, 21, 30].



Пам’ятки неживої природи Галицького Придністер’я …
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 47

31

Наша мета – узагальнити дані про пам’ятки неживої природи (ПНП) Галицького
Придністер’я для їхньої оцінки та розробки перспективних геотуристичних маршрутів,
які можна використовувати в Галицькому НПП, а також розглянути перспективи
створення національного геопарку “Галицьке Придністер’я”. Для реалізації зазначено-
го розпочато інвентаризацію і картографування ПНП Галицького Придністер’я за
стандартизованими бланками опису “Відслонення гірських порід”, “Скелі (горби-
останці, визначні вершини)”, “Озеро”, “Джерело”, “Карстові утворення”, зі змістом
яких можна ознайомитись в окремих публікаціях [5, 11]. Використано дані про
пам’ятки природи регіону, наведені в довідниках “Геологические памятники Украи-
ны” [19], “Природно-заповідні території та об’єкти Івано-Франківщини” [23], “Геологі-
чний путівник Івано-Франківської області” [22], вивчено праці С. Рудницького [26],
групи дослідників, очолюваних професорами А. Богуцьким і О. Ситником [1–4, 27, 28,
32, 33], Л. Ковальської [16–18], а також результати власних польових досліджень,
отримані під час розробки “Проекту організації території Галицького НПП, охорони,
відтворення і рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів”
у 2006–2010 рр. [24, 25].

У науковій літературі традиційно сформувалось розуміння ПНП тільки як геологіч-
них, що охоплюють як суто геологічні, так і геоморфологічні й гідрологічні об’єкти.
Зокрема, у путівнику-довіднику “Геологические памятники Украины” [19] геологічні
пам’ятки розділено за предметним принципом на такі типи: 1) стратиграфічні та
геохронологічні; 2) мінералого-петрографічні; 3) палеонтологічні; 4) тектонічні; 5) гео-
морфологічні; 6) мальовничі. Сьогодні геологічні пам’ятки України поділяють на
15 типологічних груп за змістовним принципом [9].

Під пам’ятками неживої природи розуміємо детально вивчені еталони природних
феноменів чи типові природні утворення з доброю морфологічною вираженіс-
тю (відслоненістю). Уважаємо, що всі пам’ятки неживої природи можна розділити на
три класи відповідно до головного об’єкта їхньої цінності для охорони [5]. Геологічні
пам’ятки природи – це цінні геологічні відслонення, палеонтологічні й тектонічні
об’єкти тощо, геоморфологічні – форми рельєфу різного генезису, а гідрологічні – водні
об’єкти. Окремі пам’ятки мають комплексну цінність, можуть також виділяти підкласи
пам’яток – геолого-геоморфологічні, гідролого-геоморфологічні тощо. Спроби
упорядкування принципів класифікації геологічних і геоморфологічних пам’яток
природи зроблено в окремих працях [5, 10, 11].

Найвизначніша природна атракція Галицького Придністер’я – долина Дністра,
популярний серед туристів водний шлях. Найцікавішим є фрагмент мальовничої
ділянки коритоподібної долини Дністра між м. Галич та селами Маріямпіль і Довге
з плоскорівнинним днищем, яке ускладнене старичними озерами і старицями на різній
стадії їхнього заростання. Борти долини Дністра представлені крутими, місцями
урвистими схилами-стінками з численними виходами порід різного геологічного
віку (верхньої крейди, міоцену, пліоцену, плейстоцен-голоцену). Подекуди трапляють-
ся виходи підземних вод, найвідомішим з яких є джерело біля с. Маріямпіль, яке за
поширеними у краю легендами має лікувальні властивості. Стрімкі схили Дністра
вкриті переважно грабово-дубовими лісами. За змістом і цінністю долину Дністра
можна зачислити до комплексних пам’яток. Сьогодні русла річки Дністер (820 га)
і Бурштинське водосховище (1 260 га) мають статус ІВА-територій, які важливі для
існування водоплавних птахів. У 2012 р. подано заявку про надання зазначеним
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територіям статусу Рамсарських угідь – територій, що мають міжнародне значення як
середовища існування водоплавних птахів [24].

На особливу природоохоронну і водночас природно-пізнавальну увагу у межах
Галицького Придністер’я заслуговують: термофільна лучно-степова і наскельно-
степова рослинність, що сформувалась на виходах гіпсів і гіпсоангідритів, рідше
вапняків (урочища Касова Гора біля с. Бовшів, Камінь біля с. Межигірці, Скала біля
с. Поділля, Бручева біля с. Дитятин тощо) і водно-болотна рослинність (урочища
Королівка і Залісця біля Галича, старичні озера біля сіл Водники, Маріямпіль) та
характерні для межиріч численні карстові явища в урочищах Пом’ярки і Вербівці біля
с. Тимерівці та в околицях сіл Медині, Сокіл, Тумир, Озерни, Ганусівка (зокрема, лійки
і колодязі (глибиною до 20–30 м), печери і гроти, арки, “сліпі долини”, карстові озера й
озера-вікнини, високодебітні джерела), а також скельні утворення (г. Борсуча
і останець “Одинокий” в ур. Пом’ярки, “Божий видок” в ур. Камінь, “Стовпи” в
ур. Скала, “Голова” біля с. Озеряни, “Гора Дівоча” біля с. Кремидів, скелі біля с. Сокіл
і г. Лисої біля с. Ганусівка та в ур. Малиновище вздовж правого борту р. Бистриця
тощо). З перелічених об’єктів більшість розташована на території Галицького НПП.

Унікальними об’єктами неживої природи регіону є мезозой-кайнозойські природ-
ні та штучні відслонення, представлені відкладами верхньої крейди – мергелі і
вапняки (потужністю до 15–20 м), та середнього і верхнього бадену – гіпси, ратинські
вапняки (потужністю, відповідно, до 30 і 10 м), ґрунтово-лесові й алювіальні покриви
плейстоцену, а також поверхневі і підземні карстові форми, що утворились у відкладах
гіпсоангідритової товщі середнього бадену (неоген). Серед цих цікавих утворень –
печери, гроти, колодязі, озера, понори, карри, гіпсові останці та арки. Об’єкти неживої
природи мають високий рекреаційний потенціал, про що, зокрема, йшлося у публікаці-
ях окремих дослідників [6–8, 16, 17, 22].

Перелічимо найцікавіші пам’ятки неживої природи території досліджень, які відне-
сені до різних класів (рис. 1). Серед геологічних пам’яток назвемо такі:

1.1) Дубівецький кар’єр, на стінках якого відслонені мергелі, писальна крейда
і вапняки туронського й коньяцького ярусів верхньої крейди; гіпсоангідритовий
горизонт (тираська світа неогену); товща четвертинних лесових суглинків з палеонто-
логічними рештками і палеолітичним матеріалом [22];

1.2) кар’єр біля г. Дівоча (1 га) з еталонним розрізом світло-сірих і білих вапняків
туронського ярусу верхньої крейди зі стяжіннями чорного кремнію [6, 7];

1.3) відслонення мергелів верхньої крейди у підніжжі Касової гори (0,1 га, кв. 36
Бурштинського лісництва Галицького НПП), у якому добре простежується три шари
кори звітрювання мергелів, їхня вертикальна і горизонтальна тріщинуватість [6, 7];

1.4) стрімкий правий берег Лукви біля сіл Крилос і Вікторів заввишки до 30 м, на
якому відслонені сірувато-жовті й голубувато-сірі мергелі коньяцького ярусу верхньої
крейди [22], що перекриті потужною товщею (до 3–5 м) руслового і заплавного
алювію, імовірно, четвертої тераси Дністра;

1.5) стратифіковані розрізи четвертинних відкладів Колодіїв, Галич І і Галич ІІ, група
розрізів біля смт Єзупіль з палеолітичним матеріалом, детально досліджені науковою
групою, яку очолюють професори А. Богуцький і О. Ситник [1–4, 27, 28, 32, 33].

Серед інших об’єктів такого типу зазначимо: 1.6) розрізи четвертинних відкладів
Межигірці [11, 13–15] і Маріямпіль; 1.7) руслову фацію пліоценового алювію на
г. Красна (352 м); 1.8) давні річкові відклади біля с. Дитятин, які описував ще
С. Рудницький [26];
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1.9) урочище Каньйон біля с. Ганусівка – яр глибиною до 15–17 м у мергелях конья-
цького ярусу з добре вираженою системою тектонічних і седиментаційних тріщин;

1.10) кар’єр біля с. Побережжя, у якому відслонена товща (до 12–15 м) лесових
суглинків середнього і верхнього плейстоцену;

1.11) стратифіковані розрізи четвертинних відкладів біля с. Довге, які ідентифіку-
ють як розрізи четвертої, п’ятої і шостої надзаплавних терас Дністра [3].

Окремі з перелічених геоморфологічних об’єктів мають також геологічну цінність,
оскільки у їхніх межах можна спостерігати різні зразки гіпсів і гіпсоангідритів,
зокрема, урочища Скеля біля с. Поділля, Куропатницький камінь, Межигірський камінь
тощо. Проте більшу цінність ці об’єкти мають як геоморфологічні пам’ятки.

Серед геоморфологічних пам’яток виділяють:
2.1) урочище Деліїв (129 га, кв. 24 Галицького лісництва Галицького НПП) з горбис-

тим ерозійним рельєфом, який характерний для скульптурної Південноопільської
височини. Тут трапляються виходи гіпсоангідритів на невисоких скелястих схилах
балок та у неглибоких карстових лійках;

2.2) урочище Крилос (389 га) на правобережжі Лукви (кв. 13–16 Крилоського лісни-
цтва Галицького НПП), де на стрімких схилах Прилуквинської височини простежують-
ся у вигляді мальовничих скель виходи гіпсів і гіпсоангідридів міоцену та мергелів
верхньої крейди;

2.3) старичне зниження урочища Залісця (5,0 га) на північній околиці м. Галич,
у межах якого зростає популяція рідкісного виду – рябчика шахового [23];

2.4) урочище Корчева (88 га, кв. 6 Бурштинського лісництва Галицького НПП) –
фрагмент високої заплави Дністра, вкритої сирими дібровами і вільшняками з вільхи
чорної;

2.5) мальовниче останцеве пасмо Касова гора (65 га) з характерним поєднанням
хвилястих пагорбів та гіпсових скель, що простягаються вздовж лівого берега Бурш-
тинського водосховища. Урочище є однією з найліпше вивчених лучно-степових
ділянок Опілля [23, 24]. На схилах Касової гори у шурфі на висоті близько 310 м
виявлено дрібну гальку і гравій з мергелів, вапняків і карпатських роговиків;

2.6) урочище Скала (скельно-флористичний резерват “Камінь”, 5 га) біля с. Поділ-
ля – наймасштабніше у Галицькому районі скельне утворення у вигляді веж і скельної
стіни висотою до 28–30 м (див. рис. 2), які є типовими для Рогатинського Опілля. Тут
наявні невеликі гроти (печера “Сліпої вчительки”), прохідні коридори, аркоподібні
утворення тощо [16];

2.7) урочище Межигірський Камінь (кв. 8 Галицького лісництва Галицького НПП,
10,5 га) – унікальна скельна стіна, складена гіпсами й гіпсоангідритами різної текстури
баденського часу. Урочище відоме оригінальними мальовничими скелями (“Божий
видок”), гротами і наскельно-степовою рослинністю;

2.8) урочище Куропатницький Камінь (кв. 6 Бурштинського лісництва Галицького
НПП, 10 га) – останцевий пагорб заввишки 50 м зі скельними виходами кристалів
шаблеподібних гіпсів у вигляді зірок (див. рис. 3);

2.9–2.10) карстові утворення в урочищах Пом’ярки (кв. 23–25 Блюдниківського
лісництва Галицького НПП, 85 га) і Вербівці (кв. 21 Блюдниківського лісництва
Галицького НПП, 45 га) на лівобережжі Лімниці – комплекс лійок, колодязів, гротів і
печер, виходів підземних потоків та мальовничих скель у межах ярково-балкових
форм, які мають наукове, природно-пізнавальне і рекреаційне (спелеологічне) значен-
ня [7, 17];
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2.11) урочище Озерянський Камінь (кв. 8–10 Бурштинського лісництва Галицького
НПП, 100 га) – останцеві пагорби заввишки 50–70 м, відокремлені “сліпою долиною”
з лійками і понорами, скельними виходами сульфатних порід;

2.12) Сокільські скелі (кв. 3 Крилоського лісництва Галицького НПП, 3 га) заввишки
30 м з гротами і печерами, складені гіпсоангідритами і гіпсом-алебастром;

2.13) зсувні схили з активними зсувами вздовж лівих берегів річок Лукви (кв. 16–18
Крилоського лісництва Галицького НПП) і Луквиці (кв. 20, 21, 23 Крилоського
лісництва) і стабілізованими зсувами (кв. 29–30 Крилоського лісництва) та вклиню-
ванням підземних вод у вигляді джерел;

2.14) урочище Мединя (кв. 6, 8, 9 Крилоського лісництва Галицького НПП, 70 га) –
фрагмент середніх терас Лімниці, ускладнений карстовими утвореннями.

З гідрологічних пам’яток природи виділяють: 3.1, 3.2) карстові озера Сімлин (кв. 2
Галицького лісництва Галицького НПП, 1 га (див. рис. 4)) і Ворониця (кв. 5 Галицького
лісництва, 0,5 га) – найбільші озера карстового походження в Галицькому р-ні; 3.3)
ріка Лімниця з водоохоронною смугою шириною 100 м вздовж берегів (376 га) – типова
для Передкарпаття ділянка меандрової долини з численними рукавами, перекатами
і плесами; 3.4, 3.5) старичні озера Королівка (2 га) і Водники (62,3 га) – шаблеподібна
стариця завдовжки до 2 км, яка є однією з найбільших у долині Верхнього Дністра з
популяцією водяного горіха плаваючого [29]; 3.6) заболочена стариця Дністра урочище
Біля Маринополя (33,1 га); 3.7, 3.8) озера-вікнини у с. Озерце (0,2 га) і с. Загір’я

Рис. 2. Скелі в урочищі Скала біля с. Поділля
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Кукольницьке (0,1 га) з потужними виходами підземних вод; 3.9, 3.10) високодебітні
джерела підземних вод Библо біля с. Набережна і Ключемиї біля с. Дитятин.

Зазначимо, що наведений перелік пам’яток неживої природи в ході польових дослі-
джень доповнюватимемо новими об’єктами.

Рис. 3. Скельні виходи кристалів шаблеподібних гіпсів
в урочищі Куропатницький Камінь біля с. Куропатники

Перспективи екотуристичного використання пам’яток неживої природи та
створення геопарку “Галицьке Придністер’я”.

З метою популяризації пам’яток неживої природи Галицького р-ну різні автори
розробили низку туристичних маршрутів, які охоплюють найцікавіші природні об’єкти
регіону та є основою розвитку геотуризму. Геотуризм – це розділ пізнавального
туризму, що ґрунтується на вивченні геологічних і геоморфологічних об’єктів і проце-
сів, а також отриманні від контакту з ними естетичних вражень [12]. Поряд з орнітоло-
гічним туризмом геотуризм повинен стати марковим турпродуктом Галицького
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НПП [25]. Для його розвитку В. Бучко розробив еколого-пізнавальні стежки “Вздовж
Бурштинського водосховища” і “На риборозплідні стави”, які активно використовують
у рекреаційній діяльності НПП.

Працівники НПП розробили і використовують одноденні туристичні маршрути
“Ворониця–Сімлин”, “Княжа криниця–Замкова гора” і “До Галичинських печер” та
екопізнавальні стежки “По Діброві” і “На Касову Гору”, атракційними елементами
яких частково є об’єкти неживої природи. Власне геотуристичною спеціалізацією
вирізняються маршрут “До Галичинських печер” та проектовані маршрути “Камінь–
Сімлин” і “До Подільських печер”.

Рис. 4. Карстове озеро Сімлин біля с. Медуха

Одноденні геотуристичні маршрути розроблені геологами з Івано-Франківська:
1) до Дубівецького кар’єру, 2) до с. Крилос на правий берег річки Лукви, 3) на лівий
берег річки Лімниці [22]. Останній частково збігається з маршрутом “До Галичинських
печер”.

У “Проекті організації території Галицького НПП” [25] розроблено кількаденні піші
геотуристичні маршрути: № 1 (лінійний) Поділля–Озеряни–Куропатники–Коросто-
вичі–Бовшів–Більшівці–Тустань–Галич; № 2 (кільцевий) Медуха–Бишів–Кінчаки–
Озерце–Кремидів–Тумир–Маріямпіль–Водники–Межигірці–Медуха; № 3 (лінійний)
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Крилос–Вікторів–Комарів–Сокіл–Блюдники–Мединя, які детально описані в окремій
публікації [6].

Зазначені маршрути можуть бути використані Галицьким НПП для рекреаційної й
еколого-освітньої діяльності та поєднувати в собі як складові елементи еколого-
пізнавальні стежки, розроблені працівниками Галицького НПП. Зокрема, під час
проходження маршруту № 1 можна відвідати екопізнавальні стежки “На Касову Гору” та
“Вздовж Бурштинського водосховища”, у маршрут № 2 включити екопізнавальну стежку
“На риборозплідні стави”, а у маршрут № 3 – екопізнавальну стежку “По Діброві”.

Природні та штучні (кар’єри) відслонення в Галицькому Придністер’ї дають змогу
простежувати історію розвитку окраїни Східноєвропейської платформи і Зовнішньої
зони Передкарпатського прогину протягом крейдового–четвертинного періодів.
Зокрема, тут фіксують опорні розрізи стратиграфічних горизонтів крейди (дубовецька
світа (K2db) туронського і коньяцького ярусів, луквинська світа (K2lk) сантонського
ярусу) [22]. Це репрезентативний регіон з розвитком потужної товщі гіпсоангідритових
порід тираської серії верхнього баденію та ґрунтово-лесових і алювіальних покривів
плейстоценового часу, а також модельний район для вивчення розвитку долини
р. Дністер у пліоцен-плейстоценовий час [2, 3, 8, 22, 31].

Протягом останнього десятиліття на підставі комплексного дослідження покривних
лесових товщ на терасових розрізах у Галичі, Єзуполі, Колодієві, Довгому, Маріямполі,
Загвізді та інших опрацьовано регіональну стратиграфічну схему лесів і викопних
ґрунтів плейстоцену [2, 3, 27, 32]. Регіон є унікальним щодо вивчення історії заселення
людиною цієї місцевості [13, 14, 32, 33]. Детально вивчені палеолітичні стоянки
в Межигірцях, Галичі та Єзуполі [1, 4, 8, 15, 27, 28]. Пропонована територія приваблива
для геонаукових та геоосвітніх занять завдяки широкому спектру геоморфологічної
проблематики: річкові терасові комплекси Дністра та його приток, різноманітні
карстові форми (лійки, печери, карстові долини), структурно-денудаційний рельєф,
гравітаційні форми (зсуви, осипища), сучасні ерозійно-акумулятивні процеси у днищі
долини Дністра і його приток.

Усе зазначене вище створює реальні передумови для формування національного
геопарку “Галицьке Придністер’я”, який в організаційному плані пропонуємо
створити на базі Галицького НПП, де взято під охорону найцікавіші геолого-
геоморфологічні утворення. У геопарк треба включити Національний заповідник
“Давній Галич” з цікавими антропогенними (фортифікаційні споруди середньовіччя –
рови, вали) і природними формами рельєфу. Окрім того, до складу геопарку може
ввійти низка комплексних заповідних об’єктів, наприклад, ландшафтний заказник
загальнодержавного значення “Козакова долина” на лівобережжі Бистриці (Бистриць-
ко-Тлумацька височина). До інформаційно-інфраструктурних об’єктів, що забезпечува-
тимуть виконання науково-освітніх функцій проектованого геопарку, мають належати:
1) музей Галицького НПП “Природа Землі Галицької” на Галич-Горі, у якому треба
збагатити геолого-геоморфологічну експозицію; 2) музей історії давнього Галича у
с. Крилос (з посиленням елементів археології краю – експонатами палеоліту і неоліту);
3) Дністерський географічний стаціонар Львівського національного університету імені
Івана Франка у смт Єзупіль з відповідною науково-освітньою базою [12, 21, 30].
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NON-LIVING NATURE MONUMENTS OF HALYCH-DNIESTER REGION:
STATE OF PROTECTION AND PERSPECTIVES

OF GEOTOURISTIC APPLICATION

Vitaliy Brusak, Sofia Paljanycja

Ivan Franko National University of Lviv,
P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

The list of non-living nature geological, geomorphological, hydrological monuments of Halych
National Park in Halych-Dniester region is submitted in this article and its current state of protection
is characterized. The opportunities of application of non-living nature monuments in recreation and
tourism activities of Halych National Park are analyzed. The network of one-day and multi-day
geotouristic trails are developed. The perspectives of creation of National geopark “Halych-Dniester
region” are regarded.

Key words: monuments of non-living nature, geological, geomorphological and hydrological mon-
uments of nature, geotouristic trails, National geopark, Halych-Dniester region, Halych National Park.


