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Вступ

Гуцульщина – це унікальна, мальовнича перлина нашої країни та само-
бутній, яскравий, колоритний регіон. Похідними від цього слова є чис-
ленні власні імена (топоніми, гідроніми, антропоніми тощо), назви творів 
мистецтва, літератури, предметів побуту, видів та порід тварин і рослин. 
Причиною поширеної вживаності слів Гуцульщина, гуцульський і т.п. є, на-
самперед, унікальна, напрочуд яскрава і самобутня матеріальна та духовна 
культура автохтонного населення краю – гуцулів. гуцульщина охоплює ори-
гінальний за природними умовами регіон Українських Карпат, що поєднує 
міжгірні улоговини і долини річок з комфортними кліматом та низько- і се-
редньогірні хребти, найвищі з яких вкриті субальпійськими луками і пусти-
щами та кам’яними розсипами. У межах гуцульщини розташовані найвищі 
гірські масиви України – Чорногора, мармарош, Свидовець, Добошанські 
Ґорґани, у яких збереглись реліктові льодовикові форми рельєфу: кари, кар-
лінги, троги, моренні пасма тощо. Різноманітними є ліси краю, що пред-
ставлені дібровами на передгір’ї, бучинами у низькогір’ї,  буково-ялицево-
смерековими та смерековими лісами у середньогір’ї.    

На гуцульщині найповніше збереглися прадавні ремесла, традиції, 
звичаї, елементи архаїчної духовної та матеріальної культури, пізнання, 
збереження і відтворення яких має важливе загальнонаціональне і вселюд-
ське значення. Уцілілі елементи і цілі пласти етнокультурної спадщини є 
реліктами праукраїнської культури, коріння якої сягає трипільської доби і 
глибше. Про це свідчать численні матеріали археологічних, лінгвістичних 
та мистецько-культурологічних досліджень. мальовничі ландшафти, бага-
та природа та самобутня культурна спадщина місцевого етносу спричини-
ли формування, так званого «гуцульського феномену», збереження та від-
творення якого є нагальною проблемою сучасності. Невід’ємною частиною 
гуцульщини є Косівський район, у якому збереглись найяскравіші  зразки 
культури гуцулів.

Власне в цьому самобутньому куточку України, відповідно до Указу 
Президента України №456/2002 від 14 травня 2002 року, створений 
Національний природний парк «гуцульщина», який продовжує славні тра-
диції охорони природи краю.

Становленню НПП «гуцульщина» передувало створення, у різні періо-
ди, низки резерватів та пам’яток природи. На Косівщині перший резерват 
був запроектований у 1936 році з метою охорони дуба скельного, що зрос-
тає найвище (600 м над рівнем моря) в Прикарпатті (Стойко, 1966), але офі-
ційний статус пам’ятки природи цей об’єкт одержав лише у 1996 році. 

У середині 1960-их років у межах Косівського району було лише чоти-
ри пам’ятки природи місцевого значення: Косівська гора, дубовий резер-
ват – найвище місце зростання дуба скельного у Прикарпатті, водоспад на 
річці Пістинька (Шешорський гук), відслонення вапняків на р. Пістинька 
(с. Пістинь). Також були виділені ділянки, де заборонялося полювання і ви-
ловлювання риби: Космацьке лісництво, річки Черемош і Рибниця в межах 
району (Трибун, 1966).

На початку 70-х років ХХ ст. природоохоронна діяльність дещо по-
жвавилась. У 1972 році, відповідно до розпорядження Івано-Франківського 
облвиконкому статус пам’яток природи місцевого значення отримало вісім 
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об’єктів, а у 1988 р. – ще чотири. Найбільше, а саме 20 природоохоронних об’єктів створено 
за роки незалежності. Загалом на час створення національного парку офіційний природоохо-
ронний статус одержали 36 об’єктів.

Сьогодні для збереження найбільш цінних природних екосистем на території  району 
створено 38 об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ). Зокрема, Національний природ-
ний парк (НПП) «гуцульщина» (32271 га); регіональний ландшафтний парк «гуцульщина» 
(17729 га); два ландшафтних заказники місцевого значення площею 340 га; два лісові заказни-
ки місцевого значення площею 194 га; два гідрологічних заказники місцевого значення пло-
щею 1930 га; 10 ботанічних пам’яток природи місцевого значення площею 23,3 га; шість гео-
логічних пам’яток природи місцевого значення площею 5,8 га та дев’ять заповідних урочищ 
площею 89, 8 га.

Ступінь заповідності Косівського району становить 53,7%, що є найвищим показником 
в області і складає 13,4% природно-заповідного фонду Прикарпаття. Все це повинно забез-
печити охорону та відновлення біоценозів, екосистем і ландшафтів та є обов’язковим елемен-
том гармонійного співіснування природи і суспільства.

Ключовим об’єктом ПЗФ Косівщини є НПП «гуцульщина», який за десять років функціо-
нування пройшов нелегкий шлях організаційного становлення, нагромадив значний досвід 
роботи, що дозволяє окреслити пріоритети його розвитку в найближчій та довгостроковій пер-
спективі, спрямовані на реалізацію важливих завдань природоохоронно-відтворювального і 
рекреаційно-освітнього плану.

Пріоритетними завданнями з охорони природних комплексів і об’єктів НПП виступа-
ють:

1. Одним з важливих факторів створення НПП «гуцульщина» було забезпечення захисту 
лісових ресурсів Косівщини у зв’язку з загрозою їхньої надмірної експлуатації. Тому довго-
строковим пріоритетом є забезпечення охорони лісових ресурсів на території, наданій на-
ціональному парку у постійне користування та на територіях, включених у склад НПП без 
вилучення у користувачів (ДП «Кутське лісове господарство» і Косівське РП «Райагроліс»). 
Особливу увагу слід приділити виявленню і охороні ділянок пралісів та збереженню корінних 
природних лісів.

2.   Охорона видів рослин, грибів і тварин, занесених до Червоної книги України (2009) 
та чинних для України міжнародних природоохоронних переліків, а також рослинних угру-
повань, занесених до Зеленої книги України (2009). Окрім біотичних об’єктів територія на-
ціонального парку відзначається високою ландшафтною і геолого-геоморфологічною різно-
манітністю, що потребує спеціальних заходів зі збереження об’єктів неживої природи.

3. На перспективу важливо забезпечити впровадження політики сталого розвитку націо-
нального парку на базі проведеного функціонального зонування з дотриманням вимог при-
родоохоронного режиму на території, наданій НПП у постійне користування, та на землях, 
що увійшли у склад НПП без вилучення у користувачів.

4. Для формування і впровадження елементів екологічної мережі Українських  Карпат 
необхідно забезпечити функціонування НПП «гуцульщина» як ключової території національ-
ного значення у складі регіонального Зовнішньокарпатського низькогірно-середньогірного 
екологічного коридору.

Пріоритетними завданнями з відтворення природних комплексів і об’єктів національно-
го парку виступають:

1. Реалізація політики щодо відтворення корінних лісів (дубових, букових, ялицево-
букових) відповідно до умов типів лісу у гірській і передгірній частинах національного 
парку. 
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2. Необхідно зосередити увагу на відтворенні рідкісних і зникаючих видів рослин і тва-
рин та  налагодити співпрацю з місцевими громадами щодо культивування лікарських і хар-
чових рослин, розвитку ягідництва, вирощування ялинок, декоративних і плодових дерев та 
кущів. Запроваджувати агротехнології, які сприяли б зменшенню антропогенного впливу на 
природні комплекси і виступати ініціатором отримання повноцінної екологічно чистої про-
дукції та оптимізації довкілля. Доцільно розвивати рух за природне землеробство і здоровий 
спосіб життя на Косівщині.

 3. У національному парку слід організувати «Центр збереження генофонду гуцульської 
породи коней», який виконуватиме відтворювальну, інформаційно-навчальну та рекреацій-
ну функції. Важливо продовжити співпрацю НПП «гуцульщина» з місцевими громадами 
щодо розведення та господарсько-рекреаційного використання гуцульського коня, а також 
підтримки ініціатив з відродження і відтворення аборигенних домашніх тварин: української 
гірськокарпатської породи овець, бурої карпатської породи великої рогатої худоби та карпат-
ської породи бджіл. 

4. Специфічним завданням парку є збереження і відродження культурно-етнографічної 
спадщини гуцульщини. У Парку функціонує «Туристично-мистецький комплекс (ТмК) «ма-
єток Святого миколая» у рамках якого можуть проводитись майстер-класи місцевими уміль-
цями, а також планується створити музей природи і етнографії гуцульщини. Ці об’єкти спри-
ятимуть виконанню культурно-освітніх та рекреаційних завдань НПП.

Пріоритетними завданнями у галузі рекреаційної, еколого-освітньої та наукової діяльнос-
ті національного парку виступають:

1. Покращення доступу відвідувачів до території національного парку і його природних 
атракцій та підвищення рекреаційної привабливості НПП. 

2. Пріоритетом рекреаційної діяльності є розвиток екологічного, етнографічного та ква-
ліфікованого (активного) туризму. Це передбачає розширення мережі еколого-пізнавальних 
та тематичних стежок, створення пропозицій для відвідувачів тематичних парків етнокуль-
турного типу  (ТмК «маєток Святого миколая», «гуцульське село»), а також розвиток пішого 
і велосипедного туризму та створення центру з обслуговування рекреантів, що займаються 
активними формами туризму.

3. Інноваційними формами рекреаційних занять, що визначатимуть імідж парку на дов-
гострокову перспективу, повинні стати науковий (природничо- і етнографічно-пізнавальний), 
кінний (з використанням гуцульської породи коней) та водний (сплави на плотах річкою Че-
ремош) туризм, які орієнтовані на різні групи відвідувачів.

4. Рекреаційне господарство Парку повинно стати важливим елементом регіонально-
го рекреаційно-туристичного комплексу Косівщини. Інтегрування рекреаційного госпо-
дарства НПП у рекреаційно-туристичний комплекс вимагає налагодження тісної співпраці 
у сфері обслуговування рекреантів із закладами розміщення, туристичними комплексами, 
етнографічно-культурними закладами району. 

5. В еколого-освітньому плані пріоритетом Парку є розвиток екоосвітньої інфраструкту-
ри: Центру еколого-освітньої і науково-дидактичної роботи, польових екоосвітніх осередків, 
а також розробка і реалізація тематичних програм з екологічної освіти на локальному, регіо-
нальному і всеукраїнському рівнях. Однією з інноваційних форм екоосвітньої діяльності є 
програми з науково-дослідної діяльності учнів і студентів на території національного парку з 
використанням його науково-лабораторної бази.

6. У науковій діяльності пріоритетними напрямами є інвентаризація та картографування 
флори і рослинності, фауни, об’єктів неживої природи, ландшафтних комплексів і природних 
середовищ. Основний акцент у науково-дослідних роботах необхідно зробити на вивченні 
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впливу на рослинність, тваринний світ і природні комплекси НПП рекреаційного наванта-
ження. Цільовим науковим продуктом стане розробка та впровадження географічної інфор-
маційної системи (гІС) території національного парку. матеріальною базою розвитку науко-
вих досліджень виступають: лабораторія екологічного моніторингу, мікологічна лабораторія, 
мережа гідро- і метеопостів, пунктів моніторингу за станом лісів Косівщини тощо. 

Наведені пріориритети розвитку Національного природного парку «гуцульщина» є ре-
зультатом науково-дослідних і науково-проектних робіт, проведених на території парку, уза-
гальнення яких представлено у колективній монографії. Ця монографія відображає підсум-
ки десятирічного функціонування НПП та його природоохоронної, рекреаційної, еколого-
освітньої та наукової діяльності. При підготовці монографії використано Проект організації 
території Національного природного парку «гуцульщина», охорони, відтворення та рекреа-
ційного використання його природних комплексів та об’єктів, розроблений Львівським на-
ціональним університетом імені Івана Франка у співпраці з Львівською державною лісовпо-
рядною експедицією ВО «Укрдержліспроект» із залученням фахівців Державного природо-
знавчого музею НАНУ (м. Львів), Інституту екології Карпат НАНУ (м. Львів), Чернівецького 
обласного краєзнавчого музею та матеріалів Літописів природи НПП «гуцульщина» за 2003–
2012 рр., підготовлених науковими співробітниками парку. 



Ідея створення Національного парку в Косівському районі зародилась в пер-
ші роки побудови незалежної України. Саме з ініціативи громадськості, стур-
бованої погіршенням стану довкілля, масовим вирубуванням лісів та необхід-
ністю збереження етнокультурної спадщини, а також завдяки наполегливості 
відомих науковців, депутатів рад різних рівнів, було порушено питання про 
створення на Косівщині природоохоронного об’єкту. Поштовх природоохо-
ронній діяльності надала перша міжнародна науково-практична конферен-
ція «Проблеми гуцульщини», що проходила в рамках міжнародного гуцуль-
ського фестивалю (м. Косів, 1993 р.). Одним із пунктів ухвали конференції 
було клопотання перед Президентом України та Кабінетом міністрів щодо 
створення на Косівщині національного природного парку.

Івано-Франківська облдержадміністрація, ідучи на зустріч запитам 
громадськості, видала розпорядження № 443 від 23.06.1997 р. про ство-
рення на території Косівського району регіонального ландшафтного пар-
ку «гуцульщина» площею 50 тис. га. У РЛП «гуцульщина» увішло понад 30 
природно-заповідних об’єктів різних категорій (заказників, заповідних уро-
чищ, пам’яток природи тощо). Однак, через відсутність фінансування, його 
робота не була налагоджена. Згодом, 25 червня 1998 р. Косівська районна 
рада, а 28 грудня 1999 р. 11 сесія Івано-Франківської обласної ради третього 
скликання прийняли рішення про створення на базі регіонального ланд-
шафтного парку «гуцульщина» однойменного національного природного 
парку. Законодавчо створення Парку ствердив Указ Президента України 
№ 456 від 14.05.2002 р. «Про створення Національного природного парку 
«гуцульщина», в якому зазначено основні засади організації та функціону-
вання, а також його підпорядкування міністерству екології та природних 
ресурсів України. 

Національний природний парк «гуцульщина» розташований у захід-
ній – Покутській частині  Покутсько-Буковинських Карпат на території 
Косівського району Івано-Франківської області (рис.1.1). НПП «гуцульщина» 
створений відповідно до Указу Президента України №456/2002 від 14 травня 
2002 року на загальній площі 32271 гектара, в тому числі 7606 гектарів зе-
мель, що надані йому в  постійне користування, та 24665 гектарів земель, що 
включені до його складу без вилучення у землекористувачів.

До складу земель, наданих національному парку у постійне користу-
вання, включені землі Косівського міжгосподарського лісгоспу (тепер – 
Косівське районне підприємство «Райагроліс») загальною площею 816 га і 
Кутського державного лісгоспу (тепер – Державне підприємство «Кутське 
лісове господарство»), загальною площею 6790 га, разом – 7606 га. До складу 
НПП без вилучення земель у користувачів включені землі Косівського між-
господарського лісгоспу загальною площею 9893 га і землі Кутського дер-
жавного лісгоспу загальною площею 14772 га, разом – 24665 га.

Розділ 1

ІстоРІя стВоРення, мІсцеположення  
та оРганІзацІя теРитоРІї нацІонального 
пРиРодного паРку «гуцульщина»
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У межі національного парку, який охоплює тільки площі лісового фонду трьох землеко-
ристувачів (табл.1.1 –1.3) увійшли: ландшафтні заказники «грегіт» (310 га),  «Кам’янистий хре-
бет» (30 га) і «Сокільський хребет» (48,5 га), лісовий заказник «Каменець» (184 га), заповідні 
урочища «Лебедин» (44,5 га), «Ділок» (1,9 га), «Ротул» (7,5 га), «Уторопи» (6 га), «Хоминське» 
(8,5 га) і «Каменець» (3 га), ботанічні пам’ятки природи «Цуханівське» (15 га), «модрини» (1,1 
га) і  «Еталон дубового насадження» (3,3 га), гідрологічні пам’ятки природи «Водоспад на ріці 
Рушір» (1 га) і «Сірководневе джерело» (5 га) та інші.

Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (1992 р.), «на-
ціональні природні парки є природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми, 
науково-дослідними установами загальнодержавного значення, що створюються з метою 
збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об’єктів, 
які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та 
естетичну цінність. На національні природні парки покладається виконання таких основ-
них завдань: збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об’єктів; 
створення умов для організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяль-
ності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплек-
сів та об’єктів; проведення наукових досліджень природних комплексів та їх змін в умовах 
рекреаційного використання, розробка наукових рекомендацій з питань охорони навко-
лишнього природного середовища та ефективного використання природних ресурсів; про-
ведення екологічної освітньо-виховної роботи» (стаття 20).

У результаті проведення Івано-Франківським державним підприємством 
«Карпатгеодезкартографія» польових проектно-вишукувальних робіт з винесення у натуру 
меж земельних ділянок, наданих НПП з вилученням у попередніх користувачів, та виготов-
лення Державних актів на право постійного користування земельними ділянками площу 
НПП визначено в розмірі 7581 га, що на 25 га менше площі попередньо визначеної згідно 
Указу Президента «Про створення НПП «гуцульщина».

Таким чином, загальна площа Національного природного парку «гуцульщина» складає 
32248 га, у тому числі 7581 га надано НПП у постійне користування (табл. 1.1). Основною 
причиною розбіжностей в отриманих площах з площами визначеними в Указі Президента 
України «Про створення національного природного парку «гуцульщина» є  уточнення меж 
між НПП і суміжними користувачами.

Території, що не увійшли у національний парк залишились у складі РЛП «гуцульщина», пло-
ща якого складає 17729 га.  У складі РЛП залишилось 17 раніше створених природно-заповідних 
об’єктів різних категорій, найбільшими з яких є гідрологічні заказники місцевого значення «Ріка 
Пістинька з прибережною смугою» (850 га) і « Ріка Рибниця з прибережною смугою » (1080 га).

Адміністрація НПП «гуцульщина» знаходиться в місті Косові. На площі 7581 га, які на-
дані парку у постійне користування розташовані три природоохоронні науково-дослідні від-
ділення (ПНДВ): Шешорське, Косівське і Старокутське (табл. 1.1). На площі 24667 га, включе-
ній у парк без вилучення у землекористувачів, розташовані п’ять лісництв ДП «Кутське Лг»: 
Кутське, яблунівське, Березівське, Космацьке і Косівське та чотири лісництва Косівського 
РП «Райагроліс»: Нижньоберезівське, Пістинське, Кобаківське і Рожинське. Адміністративне 
приміщення ДП «Кутське Лг» знаходиться у  смт. яблунів, а адміністрація Косівського РП 
«Райагроліс» – у  с. Пістинь (рис. 1.1).  між усіма ПНДВ і лісництвами та адміністративним 
корпусом НПП є дороги з твердим покриттям.

Територія національного парку має складну конфігурацію. максимальна протяжність 
НПП «гуцульщина» з південного сходу на північний захід становить 29 км, а з півдня на 
північ – 20 км. 
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 Таблиця 1.1 
Адміністративно-господарський поділ території НПП «гуцульщина»

Назви лісництв виробничих 
дільниць НПП, землекористу-

вачів і землевласників

місце-
знаходження їх 
адмін.будівель

Площа (га) по адміністра-
тивних районах

% від 
загаль-

ної 
площі 
НПП

Віддаль
до центр.

будівлі
 НПП

Землі, які безпосередньо підпорядковані адміністрації НПП
Шешорське с. Шешори Косівський р-н 4155 12,9 12 км
Косівське с. Пістинь Косівський р-н 1717 5,3 8 км
Старокутське с. Старі Кути Косівський р-н 1709 5,3 7 км
Разом Косівський р-н 7581 23,5

Землі, які входять в НПП без вилучення їх у землекористувачів 
Державне підприємство «Кутське лісове господарство»
яблунівське лісництво смт. яблунів Косівський р-н 3347 10,4 15 км
Березівське лісництво с. Нижній Березів Косівський р-н 3116 9,7 25 км
Косівське лісництво с. Пістинь Косівський р-н 2392 7,4 8 км
Кутське лісництво с. Старі Кути Косівський р-н 1519 4,7 9 км
Космацьке лісництво с. Космач Косівський р-н 4398 13,6 30 км
Разом Косівський р-н 14772 45,8

Косівське районне підприємство «Райагроліс»
Нижньоберезівське лісництво смт. яблунів Косівський р-н 2929 9,1 15 км
Пістинське лісництво с. Пістинь Косівський р-н 1741 5,4 8 км
Кобаківське лісництво с. Кобаки Косівський р-н 1313 4,1 10 км  
Рожинське лісництво с. Великий Рожен Косівський р-н 3912 12,1 20 км
Разом Косівський р-н 9895 30,7
Разом земель без вилучення у 
користувачів Косівський р-н 24667 76,5

Усього в НПП Косівський р-н 32248 100
 
 Протяжність території, наданої національному  парку у постійне користування з півночі 

на південь складає 9 км, а зі сходу на захід – 23 км.
географічні координати крайніх точок парку: 
 крайня північна  - 48° 27ʹ 22˝  пн.ш., 24° 47ʹ 17˝  сх.д.
 крайня південна  - 48° 09ʹ 39˝  пн.ш., 25° 05ʹ 04˝  сх.д.
 крайня західна      - 48° 23ʹ 27˝  пн.ш., 24° 42ʹ 27˝  сх.д.
 крайня східна       - 48° 21ʹ 33˝  пн.ш., 25° 18ʹ 31˝  сх.д.  
До складу парку включені переважно площі лісового фонду, які межують з 39 населеними 

пунктами: містом Косів, смт. Кути і яблунів, селами – Великий Рожен, малий Рожен, Розтоки, 
Тюдів, Старі Кути, Кобаки, Слобідка, Рожнів, Хімчин, гуцулівка, Кривоброди, микитинці, 
Пістинь, Уторопи, Стопчатів, Люча, Лючки, Баня Березів, Верхній Березів, Середній Березів, 
Нижній Березів, Текуча, Акрешори, Космач, Брустури, Прокурава, Шешори, Старий Косів, 
Вербовець, Черганівка, Смодна, город, Соколівка, Бабин, яворів, Річка. Зовнішня межа парку 
здебільшого збігається із адміністративними межами Косівського району: на сході парк ме-
жує із Вижницьким районом Чернівецької області (границею є річка Черемош), на півночі – із 
Снятинським і Коломийським, на заході – із яремчанською міською радою і Надвірнянським, 
а на півдні – з Верховинським районами Івано-Франківської області. В 10-ти кілометрову 
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зону парку входить практично вся територія Косівського району.  Ліси і населені пункти тво-
рять єдиний природно-етнокультурний комплекс, який відзначається великою культурно-
історичною цінністю, багатством і розмаїттям природних та рекреаційних ресурсів.

Особливістю території  НПП «гуцульщина» є те, що менше четвертої частини (23,5%) 
території парку, надано у постійне користування адміністрації НПП. Це у свою чергу відобра-
зилося на особливостях функціонального зонування території НПП, а також впливає на за-
безпечення відповідного природоохоронного режиму. Остання обставина у значній мірі зале-
жить від кількості, розмірів і конфігурації  окремих контурів, яких у НПП «гуцульщина» налі-
чується 799, при цьому найбільш фрагментованою є територія Косівського РП «Райагроліс», а 
найбільш монолітною – ДП «Кутське Лг» (табл. 1.2). 

Таблиця  1.2 
Базові територіальні елементи організації території НПП «гуцульщина» 

Назва структурних 
підрозділів НПП, 

землекористувачів і 
землевласників

Загальна 
площа,

га

Кількість
планше-
тів, шт.

Кількість
кварта-
лів, шт.

Середня 
площа 

кварта-
лу, га

Кількість 
виділів,

шт.

Середня 
площа 

виділу, га

Кількість 
окремих 
контурів,

шт.
1. Землі, надані НПП у постійне користування

Шешорське ПНДВ 4155 7 50 83 1373 3,0 22
Косівське ПНДВ 1717 2 21 82 574 3,0 1
Старокутське 
ПНДВ 1709 3 25 68 684 2,5 8

Р а з о м : 7581 13 96 79 2631 2,9 29
2. Землі інших користувачів

2.1. ДП «Кутське Лг»
Кутське 
лісництво 1519 3 12 127 487 3,1 7

Косівське 
лісництво 2392 4 26 92 616 3,9 9

яблунівське 
лісництво 3347 6 29 115 878 3,8 5

Березівське 
лісництво 3116 5 27 115 909 3,4 4

Космацьке 
лісництво 4398 7 30 147 1357 3,2 6

Р а з о м : 14772 25 124 119 4247 3,5 31
2.2. Косівське РП «Райагроліс»

Нижньоберезівське 
лісництво 2929 10 26 113 958 3,1 329

Рожинське 
лісництво 3912 13 35 112 1987 2,0 92

Кобаківське 
лісництво 1313 5 11 119 461 2,8 102

Пістинське 
лісництво 1741 7 17 103 596 2,9 216

Р а з о м : 9895 35 89 111 4002 2,5 739
Разом інших користувачів :

24667 60 213 116 8249 3,0 770
Всього по НПП :

32248 73 309 104 10880 3,0 799
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Територія Шешорського ПНДВ є найбільш фрагментованою серед земель, наданих НПП 
у постійне користування за рахунок ділянок, що увійшли в його склад із Косівського РП 
«Райагроліс». 

Характерною особливістю НПП «гуцульщина» є мозаїчність і високий ступінь заселе-
ності  суміжних територій, що необхідно було врахувати при його функціональному зонуван-
ні. Проведені дослідження науковців також показали, що в складі всієї території Парку є як і 
цінні природні комплекси, що потребують встановлення заповідного режиму, так і порушені 
природні комплекси та масиви лісокультур, де доцільно вести екологічно необтяжливе тради-
ційне лісове господарство і рекреаційну діяльність. У зв’язку з цим функціональне зонування 
спрямоване на оптимізацію внутрішньої територіальної структури НПП «гуцульщина» для 
забезпечення вирішення як природоохоронних, так і соціально-економічних завдань (збере-
ження і створення нових робочих місць, розвиток рекреаційно-туристичної галузі, забезпе-
чення населення паливом і діловою деревиною).

З метою забезпечення охорони, відтворення та рекреаційного використання природних 
комплексів і об’єктів Національного природного парку «гуцульщина», його територія згідно 
зі статтею 21 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» (1992) поділяється на 
такі функціональні зони:

1) заповідна зона;
2) зона регульованої рекреації;
3) зона стаціонарної рекреації;
4) господарська зона.
У результаті созологічної оцінки природно-територіальних комплексів національного парку 

розроблено функціональне зонування всієї території НПП (табл. 1.3, рис. 1.2) на рівні лісогоспо-
дарських виділів, яка дещо коректувалась у процесі погодження із користувачами – адміністра-
ціями НПП «гуцульщина», ДП «Кутське Лг» і Косівське РП «Райагроліс». Порівняно незначний 
відсоток заповідної зони (7,7%) є наслідком того, що 76,5% території Парку відноситься до інших 
землекористувачів, як наслідок – більше половини (58,3%) території НПП віднесено до господар-
ської зони. 

Таблиця1.3
Розподіл території НПП «гуцульщина» за функціональними зонами

Назва структурних під-
розділів НПП, землеко-
ристувачів і землевлас-

ників

Загаль-
на

площа,
га

В тому числі за функціональними зонами :
Заповідна

зона
Регульованої 

рекреації
Стаціонарної 

рекреації
господарська 

зона
га % га % га % га %

А) Землі, надані НПП у 
постійне користування 7581,0 1812,6 23,9 3704,7 48,9 106,1 1,4 1957,6 25,8

В т.ч. по природо-
охоронних відділеннях:
Шешорське ПНДВ 4155,0 891,9 21,5 1944,6 46,8 13,0 0,3 1305,5 31,4
Косівське ПНДВ 1717,0 476,3 27,7 836,1 48,7 74,9 4,4 329,7 19,2
Старокутське ПНДВ 1709,0 444,4 26,0 924,0 54,1 18,2 1,0 322,4 18,9
Б) Землі інших корис-
тувачів
а) ДП «Кутське Лг» - 
разом 14772,0 619,2 4,2 5836,9 39,5 15,2 0,1 8300,7 56,2

в т.ч. по лісництвах:
Кутське лісництво 1519,0 187,0 12,3 669,0 44,0 0,2 - 662,8 43,7
Косівське лісництво 2392,0 - - 1070,7 44,8 7,2 0,3 1314,1 54,9
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Назва структурних під-
розділів НПП, землеко-
ристувачів і землевлас-

ників

Загаль-
на

площа,
га

В тому числі за функціональними зонами :
Заповідна

зона
Регульованої 

рекреації
Стаціонарної 

рекреації
господарська 

зона
га % га % га % га %

яблунівське лісництво 3347,0 7,0 0,2 1227,1 36,7 0,8 - 2112,1 63,1
Березівське лісництво 3117,0 - - 1238,3 39,7 4,0 0,1 1874,7 60,2
Космацьке лісництво 4397,0 425,2 9,7 1631,8 37,1 3,0 0,1 2337,0 53,1
б) Косівське РП «Райа-
гроліс» - разом 9908,0 48,5 0,5 3753,5 37,9 8,5 0,1 6097,5 61,5

в т.ч. по лісництвах:
Нижньоберезівське 
лісництво 2929,0 - - 406,8 13,9 - - 2522,2 86,1

Рожинське лісництво 3912,0 48,5 1,2 1256,5 32,1 - - 2607,0 66,7
Кобаківське лісництво 1313,0 - - 1184,2 90,2 8,5 0,6 120,3 9,2
Пістинське лісництво 1741,0 - - 906,0 52,0 - - 835,0 48,0

Разом інших користувачів :
24667,0 667,7 2,7 9590,4 38,9 23,7 0,1 14385,2 58,3

В с ь о г о    по   НПП :
32248,0 2480,3 7,7 13295,1 41,2 129,8 0,4 16342,8 50,7

Створення Парку є важливим результатом реалізації «Загальнодержавної програми фор-
мування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр.», прийнятої Верховною 
Радою України у 2000 році. Програмою передбачалось включити у НПП «гуцульщина» всю 
територію ландшафтного парку, тобто 50 тис. га, проте в процесі попередніх погоджень ви-
никли численні перешкоди з причини явного небажання ряду землекористувачів передати до 
його складу лісові угіддя, навіть без вилучення із постійного землекористування. Поза межами 
Парку залишилися такі цінні об’єкти природно-заповідного фонду, як лісовий заказник міс-
цевого значення «Терношори» і ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Камінець», 
які знаходяться на території яворівського лісництва Косівського РП «Райагроліс» та інші. Це 
необхідно врахувати при можливій оптимізації території, наданої Парку в постійне користу-
вання, а також його розширення в перспективі.

Державна політика в галузі охорони навколишнього природного середовища на сучасному 
етапі зорієнтована на створення нових та розширення існуючих установ природно-заповідного 
фонду. Указом Президента України «Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної 
справи в Україні» від 23.05.2005 року визнано розвиток природно-заповідної справи одним з 
найважливіших пріоритетів довгострокової політики України і передбачено здійснення комп-
лексу заходів, зокрема розширення мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду, 
прискорення їхнього формування, установлення в натурі (на місцевості) меж, виготовлення та 
видачу установам ПЗФ документів, що посвідчують право на надані їм земельні ділянки.

якісне та кількісне зростання установ природно-заповідного фонду загальнодержавно-
го значення також передбачено проектом Загальнодержавної цільової екологічної програми 
розвитку заповідної справи на період до 2020 року, яку схвалив Уряд України.

Адреса адміністрації Національного природного парку «Гуцульщина»:
78600, Україна, Івано-Франківська область, м.Косів, вул. Дружби, 84 
тел. (03478) 4-95-68, 2-37-09,  тел./факс (03478) 2-37-09
Е-mail: kosiv_npp@ email.su; park1@online.ua; gutsulpark@rambler.ru; www.nnph.if.ua



Розділ 2

ФІзико-геогРаФІчнІ умоВи

2.1. геологІчне сеРедоВище

основні риси геологічної будови
геологічна будова верхньої частини земної кори у районі НПП «гуцульщина» 
досить складна та різноманітна. Територія Парку згідно сучасних схем тек-
тонічного районування охоплює фрагменти двох великих структурних 
одиниць – Зовнішніх (Флішових) Карпат і Передкарпатського передового 
прогину. Зовнішні Карпати у межах території НПП представлені невеликим 
фрагментом північно-східної частини Скибового покриву (зони). 

Скибовий покрив є фронтальною структурною одиницею Зовнішніх 
Карпат, яка складена породами флішової формації й насунута на флішові 
та моласові відклади Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського 
неогенового прогину (рис. 2.1). Амплітуда горизонтального переміщення 
товщ гірничих порід Скибового покриву перевищує 30 км. Нахил підошви 
покриву біля поверхні становить 40–60°, із глибиною він стає пологішим, 
хвилястим, а на глибині 5–6 км – субгоризонтальним. Характерною особли-
вістю внутрішньої будови Скибового покриву Зовнішніх Карпат є наявність 
протяжних лускоподібних структурних форм насувного типу, названих в 
Українських  Карпатах «скибами».

У районі НПП у межах Скибового покриву з південного заходу на пів-
нічний схід виділяють наступні скиби: Парашки, Сколівську, Орівську та 
Берегову. Усі скиби тут можна тлумачити як південно-західні крила вели-
ких антиклінальних складок, розділені регіональними насувами і складені 
літологічно близьким набором місцевих стратиграфічних одиниць (світ). 
Фронтальні частини скиб представлені зазвичай відкладами стрийської сві-
ти (верхня крейда–нижній палеоцен), рідше палеоцен-еоценовими порода-
ми, а тилові – олігоценом і нижнім міоценом. Окремі скиби ускладнені дру-
горядними лусками завширшки 1–3 км. На фоні загального монокліналь-
ного залягання шарів флішових порід у фронтальній частині лусок і скиб 
простежується складчастість вищих порядків із нахилом пластів на крилах 
структурних форм до 70–80° (Ващенко та ін., 2003).

Скиба Парашки та майже повністю перекрита нею Сколівська констато-
вані у крайній південно-західній частині Космацького масиву НПП у верхів’ї 
басейну р. Пістинька. Порівняно широка Орівська скиба займає західну части-
ну цієї території (див. рис. 2.1). У районі НПП вона майже повністю перекри-
ває Берегову скибу, невеликі фрагменти якої, збудовані олігоценовими поро-
дами верхньоменілітової підсвіти, виходять на денну поверхню лише поблизу 
сіл Лючки–Баня-Березів. Площина насуву Орівської скиби у західній частині 
НПП досить полога (10–15°), тому контур її фронтального краю тут дуже зви-
вистий. Скиба загалом має моноклінальну будову з південно-західним падін-
ням пластів під кутом 40–80°; збудована верхньокрейдовими відкладами, які 
зімнуті у дрібні ізоклінальні складки. У районі с. Текуче збереглись тектонічні 
останці цієї скиби, представлені верхньокрейдовими породами, що заляга-
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ють на міоценових та олігоценових відкладах Бориславсько-Покутського покриву.
До Скибового покриву у районі НПП приурочений середньогірний рельєф Скибових 

Ґорґанів (геоморфологічний підрайон Запрутських Ґорґанів). 
Розташований перед зовнішнім краєм Скибового покриву Зовнішніх (Флішових) 

Карпат Передкарпатський передовий прогин поділяють на дві або три зони: внутрішню – 
Бориславсько-Покутську, центральну – Самбірську  та зовнішню – Більче-Волицьку. Перші дві 
зони є тектонічними покривами і їх часто об’єднюють в одну, внутрішню зону передгірського 
прогину, закладену у прикрайовій частині Карпатської геосинкліналі. Більче-Волицька зона – 
автохтонна складова прогину, сформована на платформному субстраті.

Бориславсько-Покутський покрив – велика структурна одиниця Східних (Українських) 
Карпат, що була закладена на флішовій (геосинклінальній) основі під час формування 
Передкарпатського неогенового прогину. Покрив збудований відкладами флішової й мола-
сової формацій та має складну складчасто-насувну багатоярусну будову. В північно-східному 
напрямі покрив насунутий на Самбірський (амплітуда насуву біля 30 км) і в районі Косова 
повністю чи майже повністю перекриває його. З південного заходу Бориславсько-Покутський 
покрив перекритий насунутими породами Скибової зони Карпат. Ширина покриву в перети-
ні по р. Рибниці досягає 17 км.

У районі Парку Бориславсько-Покутський покрив за особливостями внутрішньої будо-
ви можна поділити на дві неоднакові за площею ділянки, розділені зоною поперечних роз-
ломів, які розчленовують цей покрив поблизу  населених пунктів Текуча–Люча–яблунів і 
відповідають фрагменту Покутського глибинного розлому. менша, північна ділянка покриву 
виділяється наявністю потужної товщі нижньоміоценових молас. ЇЇ умовно можна назвати 
Слобідською частиною покриву. В іншій – південно-східній частині покриву моласові від-
клади розмиті. Ця тектонічно піднята частина Бориславсько-Покутського покриву відома у 
літературі як область Покутських складок.  

Складчаста структура Бориславсько-Покутського покриву в області Покутських складок 
добре вивчена. Ще в 1925 р. Б. Свідерський відкартував тут антиклінальні складки, назва-
ні за назвами відповідних їм хребтів складками Максимця, Плоского, Брусного, Карматури, 
Каменистого (Кам’янистого). Це протяжні, слабко асиметричні антикліналі з крутими кри-
лами, ускладненими розривними порушеннями та складками меншого масштабу (Ващенко 
и др., 1968; гнатюк,  2011). Нахил пластів на крилах цих форм становить зазвичай 45–60°. 
Склепіння складок утворює стрийська світа, а крила – відклади палеогену. Синкліналі, що 
розділяють ці складки, складені переважно породами поляницької та менілітової світ. 

Ділянка Бориславсько-Покутського покриву, розташована північніше Покутського гли-
бинного розлому, з поверхні збудована потужною (до 2 км) товщею нижньоміоценових молас, 
зімнутих у складки, з-поміж яких найліпше вивчені Добротівська антикліналь та Ославська 
синкліналь. Під покривом міоценових порід тут виявлені дисгармонійно зімнуті складки флі-
шового субстрату, подібні до складок Покутських Карпат. 

Самбірський покрив Передкарпатського передового прогину у районі НПП простяга-
ється вузькою смугою уздовж орографічного краю Карпат. Це зовнішня структура всього 
Карпатського мегапокриву, яка далеко насунута на відклади Більче-Волицької зони і складена 
дислокованою моласою ранньо-середньоміоценового віку. Тіло покриву, за спостереженнями 
В. Ващенка (Ващенко та ін., 2003), на території Парку складене сірою глинистою олістостро-
мовою товщею балицької світи з великими олістолітами та олістоплаками стебницьких від-
кладів Бориславсько-Покутського покриву.

Тектонічна будова Бориславсько-Покутського та Самбірського покривів загалом відпо-
відає «карпатському стилю» тектоніки.
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Більша частина Передкарпатської ділянки території НПП «гуцульщина» розміщена у 
межах Більче-Волицької зони, яка є зовнішньою структурною складовою Передкарпатського 
прогину. У будові Більче-Волицької зони беруть участь баденські та сарматські відклади, що 
залягають горизонтально або з незначним (до 5°) нахилом у бік Карпат. Більші нахили припо-
верхневих верств фіксовані лише уздовж насуву Самбірського покриву (Ващенко и др., 1968). 
У баденських відкладах зони виявлена невиразна Косівська брахіантиклінальна складка, роз-
ташована перед фронтом Бориславсько-Покутського покриву. 

приповерхневі відклади 
геологічну основу сучасного рельєфу території НПП творять ко-

рінні відклади крейдового, палеогенового та міоценового віку, майже повсюдно прикриті пла-
щем покривних четвертинних утворень. Серед корінних відкладів за літологічними ознаками 
порід, що репрезентують різні умови седиментації, можна виділити більш чи менш типові флі-
шові та моласові нагромадження. Осадові утворення Скибової та Бориславсько-Покутської 
структурно-фаціальних зон представлені виключно (Скибовий покрив) чи переважно 
(Бориславсько-Покутський покрив) флішовими нагромадженнями крейдово-палеогенового 
віку. Самбірська зона Передкарпатського прогину збудована ранньоміоценовою (нижньою) 
моласою. Більче-Волицька структурно-фаціальна зона цього ж прогину представлена потуж-
ною моласовою товщею середнього-верхнього міоцену (верхня моласа).

Флішові нагромадження Скибової та Бориславсько-Покутської зон за літолого-
фаціальними особливостями відкладів давно поділені геологами на окремі товщі – світи. У 
районі НПП у розрізі флішової формації виявлені відклади стрийської, ямненської, маняв-
ської, вигодської, бистрицької, менілітової і поляницької світ. Під покривом четвертинних 
відкладів світи простягаються з північного заходу на південний схід у вигляді смуг різної 
ширини, що чергуються на місцевості. 

Стрийська світа (K2– 1st) виступає широкими смугами у фронтальних частинах скиб і лу-
сок, а також складає ядра Покутських антикліналей. Нижня частина світи представлена тонко-
ритмічним перешаруванням сірих вапнистих пісковиків, алевролітів, аргілітів, зрідка вапняків 
і мергелів, середня – пісковиками грубоверствуватими з пачками тонкоритмічного флішу та 
лінзами конгломератів. Верхня частина розрізу світи – це різноритмічне перешарування сірих 
вапнистих пісковиків, алевролітів, аргілітів із прошарками вапняків і мергелів. Для карбонат-
них пісковиків світи характерний підвищений вміст стронцію. Вік нижньої та середньої частин 
світи за комплексом форамініфер визначено, як коньяк–маастрихт. Верхня ж частина, яку ра-
ніше відносили до верхньої крейди (маастрихт–дат), зараз вважається перехідною до нижнього 
палеогену. Потужність стрийської світи – 700–1100 м (Ващенко та ін., 2003). 

Відклади стрийської світи беруть участь у будові гірських хребтів Покутських Карпат і су-
міжної з ними ділянки Ґорґанського середньогір’я. У межах Ґорґанів знаходиться найширша смуга 
їхнього розповсюдження, приурочена до фронтальної частини Орівської скиби. Значна вапнис-
тість флішу верхньої частини розрізу стрийської світи сприяє зростанню корінних букових лісів.

Ямненська світа ( 1jm) згідно залягає на стрийській і перекрита манявською світою. В 
основі світи зазвичай простежується яремчанський горизонт – пачка строкатого тонкорит-
мічного глинистого флішу потужністю 15–35 м. На ньому залягає товща світлих масивних і 
невиразно верствуватих пісковиків із лінзами гравелітів і пачками сірого тонкоритмічного 
флішу. ямненські пісковики жовтувато-сірі, середньо- та крупнозернисті, вапнисті. Складені 
пісковики та гравеліти переважно з добре обкатаних уламків кварцу і зелених філітів рифею. 
Подекуди в покрівлі світи присутній над’ямненський строкатий горизонт потужністю 3–5 м 
(Ващенко та ін., 2003). Потужність ямненської світи – 150–200 м. 
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Відклади ямненської світи на території НПП 
просторово пов’язані з виходами стрийських по-
рід і зазвичай супроводжують їх на місцевості. 
Породами цих двох світ збудовані усі найвищі 
хребти парку. ямненській світі у межах Покутсько-
Буковинських Карпат часто відповідають вузькі й 
скелясті гребені хребтів і кам’янисті пригребеневі 
схили (хр. Кам’янистий (Каменистий) та ін.); рід-
ше смуги ямненських порід простягаються тут 
біля їхнього головного гребеня як, наприклад, на 
хребті Сокільський (фото 2.1). Виходи масивних 
ямненських пісковиків творять скелі Сокільського 
хребта та інші визначні скельні утворення парку, 
розміщені в межах підвищених елементів рельєфу.

Манявська світа ( 2mn) згідно залягає на ям-
ненській і перекривається вигодською світою. 
Складена світа зеленувато-сірим тонкоритмічним 
флішом із лінзоподібними прошарками мергелів, 
пісковиків, лінзами гравелітів. Породи по всьому 
розрізу скрем’янілі, а у верхній частині світи це 
вже майже тонкоплитчасті кремені. У підошві світи 
подекуди присутній пакет строкатих аргілітів по-
тужністю 3–5 м. Комплекс форамініфер вказує на 
ранньо еоценовий вік манявської світи. Її потуж-
ність коливається у межах 100–250 м.

Вигодська світа ( 2vg) подібна до ямненської, бо представлена переважно масивними та 
грубоверствуватими пісковиками з рідкими прошарками темних і зеленувато-сірих аргілітів 
(фото 2.2). масивні пісковики утворюють пачки потужністю 30–50 м, які чергуються з менш 
потужними пачками грубоверствуватих пісковиків. Зрідка присутні пакети темного тонко-
ритмічного флішу. На вигодських пісковиках залягають так звані «буковинські верстви», 
складені попелясто-сірими алевролітами з прошарками скрем’янілих вапняків. місцями 
в них присутня галька давніших порід. Вмісна їх товща несе яскраві ознаки підводних зсу-
вів. мінералогічний аналіз пісковиків ямненської та вигодської світ свідчить про те, що ці 
породи утворились внаслідок руйнування палеозойських і мезозойських відкладів окраїни 
Європейської платформи і свого часу складали конуси виносу палеорік палеогенового віку 
(Ващенко та ін., 2003). За комплексом форамініфер вік вигодської світи визначено як серед-
ньоеоценовий. Потужність світи – 250–400 м.

Бистрицька світа ( 2bs) згідно залягає на вигодській і перекрита породами олігоцену. В 
північних структурах Скибової зони та південних Бориславсько-Покутської в нижній части-
ні світи часто присутній горизонт червоних і строкатих аргілітів потужністю 10–25 м, який 
ще відносять до середнього еоцену. Над ним залягає товща сіро-зеленого тонкоритмічного 
флішу, у складі якого домінують аргіліти. місцями розріз світи майже повністю складений зе-
леними невапнистими аргілітами з рідкими малопотужними (5–15 см) прошарками піскови-
ків, алевролітів та мергелів. У верхній частині бистрицької світи у структурах Бориславсько-
Покутської зони присутня пачка, складена аргілітами коричнево-чорними, мергелями 
зеленувато-сірими, алевролітами майже чорними; цю товщу потужністю 25–35 м вирізняють 
як «шешорський горизонт». Потужність світи – 250–300 м. 

Фото 2.1. Виходи масивних ямненських 
пісковиків у пригребеневій частині південно-
західного макросхилу хребта Сокільський по-
близу с. яворів
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манявська, вигодська і би-
стрицька світи проходять вузьки-
ми паралельними смугами уздовж 
«покутських» хребтів Парку. Їхні 
відслонення можна бачити в рус-
лах і на берегах багатьох потоків 
і рік. Виходи кремнистих алев-
ролітів манявської і вигодської 
світ творять відомі водоспади на 
річках Пістинька і Рушір. До кон-
такту вигодської і бистрицької 
світ приурочена каньйоноподіб-
на долина струмка Петричила, 
розташована на лівобережжі 
р. Пістинька навпроти західної 
окраїни с. Шешори.

Менілітова світа ( 3–N1mn) 
– це товща переважно темно-сірих аргілітів з прошарками пісковиків, кременів, алевролітів і 
мергелів різної товщини.

Повний розріз менілітової світи має такий вигляд (знизу вверх):
1. Пачка тонкоплитчастих чорних кременів (силіцитів) і крем’янистих мергелів потуж-

ністю до 20–30 м, відома в геологічній літературі під назвою нижній крем’янистий або «рого-
виковий горизонт».

2. Товща чорних або темно-сірих невапнистих крем’янистих аргілітів, збагачених тон-
кодисперсною вуглефікованою органічною речовиною (керогеном), із проверстками різної 
потужності сірих або темно-сірих пісковиків. Серед аргілітів трапляються також проверстки 
або лінзоподібні включення сидеритових мергелів.

Приблизно в середній частині цієї товщі залягає пачка потужністю в декілька десятків ме-
трів грубоверствуватих світло-сірих тонкозернистих, добре відсортованих, кварцових піскови-
ків, які в геологічній літературі називають «клівськими». Серед пісковиків трапляються провер-
стки темно-сірих, майже чорних бітумінозних аргілітів. Потужність цієї товщі – 250–300 м.

3. Пачка, потужністю 40–50 м, сірих або зеленувато-сірих аргілітів із тонкими (0,10–0,20 
м) проверстками сірих алевролітів.

4. Пачка, потужністю 40–50 м, темних аргілітів з проверстками темно-сірих алевролітів і 
тонкоплитчастих силіцитів (роговиків). 

У південній частині Бориславсько-Покутської зони спостерігається поступовий перехід 
від чорних тонкоплитчастих аргілітів, які відносять ще до олігоцену, до сірих товстоплитчас-
тих вапнистих аргілітів і грубоверствуватих пісковиків, що відносять уже до раннього міоце-
ну (Ващенко та ін., 2003). У фронтальній частині зони у розрізі менілітової світи з’являються 
лінзоподібні прошарки зелених «екзотичних» конгломератів, які перешаровуються з чорними 
аргілітами.  Комплекс форамініфер характеризує відклади світи, як олігоцен–нижній міоцен. 
Потужність менілітової світи змінюється від близько 100 м на північному сході Бориславсько-
Покутської зони до 350 м на південному заході території НПП.

Відклади неогену в межах Бориславсько-Покутської структурно-фаціальної зони пред-
ставлені поляницькою (N1pl), воротищенською (N1vr) та стебницькою (N1st) світами, а в 
Самбірській – балицькою (N1bl) світою. У межах Більче-Волицької зони розповсюджені від-
клади косівської і дашавської світ.

Фото 2.2. Плитчасті алевроліти вигодської світи у штучному від-
слоненні на лівобережжі р. Пістинька біля гирла потоку Петричила.
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Поляницька світа (N1pl) виповнює ядра синкліналей Бориславсько-Покутської зони, де 
переважно згідно залягає на менілітовій світі. На крайньому північному сході цієї зони від-
клади поляницької світи з локальним розмивом перекривають нижньоменілітові та еоцено-
ві утворення. Від зовнішнього краю зони до її внутрішньої частини відбувається поступове 
літофаціальне заміщення поляницької світи менілітовою літострати графічною одиницею. В 
південних структурах зони простежується поступовий перехід від чорних некарбонатних ар-
гілітів менілітової світи до сірих, вапнистих, середньоплитчастих аргілітів з прошарками сі-
рих алевролітів, які вже відносять до поляницької світи (Ващенко та ін., 2003). У центральній 
та фронтальній частинах Бориславсько-Покутської зони у складі поляницької світи перева-
жають конгломерати. Конгломератами цієї світи збудований орографічний уступ Покутських 
Карпат. Перекрита поляницька світа утвореннями воротищенської світи, яка, можливо, част-
ково заміщує верхню частину її розрізу.

Поляницькі відклади можна розглядати, як перехідні утворення поміж флішовою та мо-
ласовою формаціями. Типові моласові нагромадження розпочинаються відкладами вороти-
щенської світи.

Воротищенська світа (N1vr) вузькою смугою простягається у фронтальній частині 
Бориславсько-Покутської зони (фото 2.3). В розрізах уздовж річок Пістиньки та Рибниці 
зелено-сірі глини нижньої частини світи згідно залягають на конгломератах поляницької. 
Вверх по розрізу глини поступово заміщуються дрібноритмічним перешаруванням сірих 
алевролітів та аргілітів і поступово переходить у рожеві, червоно-бурі та строкаті глини стеб-
ницької світи. Потужність воротищенської світи досягає 300–350 м. 

Стебницька світа (N1st) простежується уздовж зовнішнього краю Бориславсько-
Покутської зони, де з поступовим переходом залягає на сірих глинах воротищенської світи. 
Розріз стебницької світи складається з перешарування сірих, рожевих і червоно-бурих глин 
із прошарками алевролітів і сірих грубоверствуватих слюдистих пісковиків. У відслоненнях 
уздовж р. Пістиньки  серед червоних глин присутні прошарки світлих туфітів потужністю 
до 1 м (Ващенко та ін., 2003). Характерна ознака розрізу стебницької світи Бориславсько-
Покутської зони – наявність у ньому пачок потужних слабкозцементованих пісковиків із лін-
зами алевролітів. Потужність світи – 150–250 м.

Балицька світа (N1bl) у районі НПП складає Самбірську зону Передкарпатського нео-
генового прогину. Нижня частина світи представлена сірими й зеленувато-сірими тонко-
шаруватими глинами з пачками 
сірих засолонених глин і лінзами 
кам’яної солі. Основний об’єм 
верхньої частини світи займає 
олістостромова товща, складена 
олістолітами та олістоплаками 
порід стебницької світи (Ващенко 
та ін., 2003). Потужність світи до-
сягає 350–400 м.

Приповерхневі відклади мо-
ласової формації Більче-Волицької 
зони Передкарпатського прогину 
входять до складу двох потужних 
світ – косівської та дашавської

Косівська світа (N1ks) залягає 
на розмитій поверхні тираської, 

Фото 2.3. Виходи сірих засолонених глин воротищенської світи 
вздовж потоку Кошелівка у с. Уторопи



23Розділ 2. Фізико-географічні умови

а там, де остання повністю розмита – на давніших відкладах (хемогенні відклади тираської 
світи у районі НПП перекриті потужною товщею молодших міоценових нагромаджень і не 
беруть участі у будові сучасного рельєфу). У нижній частині світи наявна пачка, потужністю 
10–40 м, зеленуватих глин із прошарками алевролітів, туфів, туфітів (вербовецькі верстви). 
Вище залягає товща одноманітних сірих аргілітоподібних вапнистих глин із прошарками 
алевролітів і пісковиків. Верхня частина розрізу світи вздовж насуву Самбірської зони скла-
дена перешаруванням пісків, пісковиків, глин, серед яких присутні лінзоподібні шари бурого 
вугілля (ковалівські верстви). Асоціація форамініфер і пелеципод косівської світи засвідчує 
її пізньобаденський вік. Потужність косівської світи перед Самбірським насувом збільшу-
ється до 500 м, а під насувом Бориславсько-Покутської зони, у районі Косова, досягає 1600 
м (Ващенко та ін., 2003). Світа завершує розріз середнього міоцену Передкарпатського нео-
генового прогину.

Верхній міоцен у межах Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину представле-
ний дашавською світою (N1dš), яку поділяють на нижню (N1dš

1
) та верхню (N1dš

2
) підсвіти. 

Відклади світи залягають на розмитій поверхні косівської світи та перекриті четвертинними 
відкладами.

Нижньодашавська підсвіта складена чергуванням пачок глин сірих масивних і тонкоша-
руватих із малопотужними проверстками туфів, слабкозцементованих пісковиків із лінзами 
конгломератів. Уздовж фронту Самбірської зони нижня частина її розрізу складається з кон-
гломератів із лінзами пісків і пісковиків (пістинські конгломерати). Конгломерати складені 
уламками карпатських порід, містять рештки обвугленої деревини (фото 2.4) і є алювіально-
дельтовими утвореннями. Потужність підсвіти – 480–500 м.

Верхньодашавська підсвіта складена переважно глинами з прошарками алевролітів, лін-
зами пісковиків, конгломератів із малопотужними проверстками туфів. Численні знахідки пе-
леципод засвідчують її ранньосарматський вік (Ващенко та ін., 2003). Потужність підсвіти – 
135–155 м.

Пліоценові відклади у районі НПП відомі лише на Передкарпатті східніше сучасної до-
лини р. Черемош. Представлені вони глинисто-галечниковою товщею континентальних алю-
віальних утворень, які були накопичені у межах давньої долини пра-Черемошу. Потужність 
пліоценових відкладів досягає тут 6–9 м (Ващенко и др., 1968).

Четвертинні відклади на 
території НПП мають майже 
суцільне поширення. На поза-
терасових рівнинних просторах 
Передкарпаття їхня потужність 
становить у середньому 2 м, а у 
межах терас досягає 10–15 м. У 
Карпатах потужність покриву 
четвертинних відкладів зміню-
ється зазвичай від 1–2 м у верх-
ній частині схилів до 6–8 м у 
межах їхніх підніжь. Відсутні ці 
відклади на урвистих схилах річ-
кових долин і гірських хребтів, у 
межах скель, а також у руслах по-
токів і рік, де відслонені корінні 
породи. 

Фото 2.4. Пістинські конгломерати з прошарками слабосцемен-
тованих пісковиків і рештками обвугленої деревини в береговому 
уступі р.Пістинька 
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Історія геологічного розвитку 
В історії геологічного розвитку Українських Карпат можна виді-

лити два головні етапи – геосинклінальний і орогенний (Вялов и др., 1981).
Зародження Карпатської геосинкліналі (Карпатського флішового басейну) розпочалось 

на початку ранньої крейди. Власне геосинклінальний (флішовий) режим розвитку регіону 
припадає на крейду та палеоген. Орогенний (неотектонічний) етап охоплює неогеновий 
і четвертинний періоди, впродовж яких у суттєво різних палеогеографічних умовах відбу-
валося накопичення потужної товщі міоценових молас та малопотужного чохла пліоцен-
четвертинних відкладів.

Впродовж крейдового періоду у зовнішню частину Карпатського флішового басейну, в 
якій знаходилась Скибова структурно-фаціальна зона, уламковий матеріал надходив із боку 
Європейської платформи. У пізній крейді він зносився головно з континентального (плат-
формного) схилу. Внаслідок діяльності турбідних потоків у цей час відбувалось нагрома-
дження потужної товщі флішу стрийської світи. 

Аналогічні умови осадонагромадження у зовнішній частині Карпатського флішового 
басейну зберігаються і впродовж раннього та середнього палеогену. У пізньому палеогені 
(олігоцені) внаслідок глобальної регресії відбулось значне обміління цього басейну (глибини 
зменшились від близько трьох до менше одного км) та його відокремлення від Світового оке-
ану. Припиняється нагромадження типових турбідитових товщ, характерних для крейдово-
еоценового флішу, і розпочинається осадження темноколірних бітумінозних відкладів ме-
нілітової світи. Тектоніко-магматична активізація, яка охопила в цей час південно-західну 
частину Карпатського палеобасейну, супроводжувалась вулканічною діяльністю, сліди якої 
зафіксовані численними прошарками попільних туфів в олігоценовій товщі менілітової світи. 
Привнесення в морський басейн кремнезему та вуглекислоти сприяло інтенсивному розви-
тку мікроорганізмів, формуванню горизонтів силіцитів і смугастих вапняків.

На початку раннього неогену у Карпатському регіоні України проявляється загальнокар-
патська (савська) фаза альпійського тектогенезу, що знаменує завершення геосинклінального 
етапу розвитку Карпат й початок новітнього горотворення. Внаслідок тангенційного стис-
нення земної кори раніше утворені структурно-фаціальні зони та підзони флішової основи 
Українських Карпат переміщуються у північно-східному напрямку й насуваються одна на одну. 
Розпочинається утворення новітнього Карпатського мегапокриву, перед фронтом якого на флі-
шовому субстраті формується передовий (передгірський) прогин. У новоутвореному прогині 
швидко накопичується мілководна нижньоміоценова моласа поляницької світи, представлена 
потужною товщею теригенних відкладів, у тім числі «екзотичних» слобідських конгломератів, 
складених головно з уламків рифейських, тріасових і юрських порід, знесених з прикрайової 
частини платформи, у межах якої у той час знаходився північно-східний берег ранньоміоце-
нового передгірського басейну. Південно-західніше цього моласового басейну у залишковому 
флішовому басейні, розміщеному у внутрішній частині Бориславсько-Покутської зони, продо-
вжувалось нагромадження суттєво глинистих відкладів менілітової світи.

моласова седиментація супроводжувалась складчасто-насувними процесами – ростом 
антиклінально-насувних валів; формуються зовнішні антиклінальні складки Бориславсько-
Покутської зони (антикліналі Слобідська, Кам’янистого та ін.). З валоподібних піднять у синклі-
нальні зниження сповзали раніше нагромаджені товщі флішових порід (гнилко, Ващенко, 2004). 

У другій половині раннього міоцену відбувається подальше переміщення Флішових 
Карпат у бік платформи з одночасним зануренням її окраїни під ороген. На стику Карпат 
(Бориславсько-Покутський покрив) і платформи виникає Самбірський прогин. У його меж-
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ах і у зовнішній частині Бориславсько-Покутської зони в умовах інтенсивного прогинання 
земної кори та досить сухого клімату накопичується потужна товща соленосних сіроколір-
них відкладів воротищенської світи, а згодом – і строкатоколірна субконтинентальна товща 
стебницької світи. Пра-Передкарпаття в той час являло собою передгірську акумулятивну 
рівнину з лагунами та лиманами, які під час штормових нагонів і припливів поповнювались 
морською водою (Ващенко та ін., 2003).

Впродовж раннього міоцену моласова седиментація, яка розпочалась на зовнішній пери-
ферії Бориславсько-Покутської зони, поширилась до південного заходу і поступово охопила 
усю її площу. Таким чином область цієї зони поступово і неодночасно перейшла від режиму 
відносно глибоководної морської (менілітова світа) до мілководної морської (поляницька і 
соленосна воротищенська світи) і до субконтинентальної (червоноколірна стебницька світа) 
седиментації (гнилко, Ващенко, 2004).

На початку середнього міоцену окраїну платформи (область Більче-Волицької зони су-
часного Передкарпатського прогину) охоплює інгресія – море затоками проникає у суходіл, 
затоплюючи та поступово заповнюючи теригенними відкладами ерозійні форми існуючо-
го у той час рельєфу. На краю шельфу в цей час відбувається накопичення глинистої товщі 
богородчанської світи. Пізніше, після незначного за тривалістю континентального режиму, 
переважно в умовах літоральної зони накопичуються сульфатні відклади тираської світи. У 
Передкарпатському (Самбірському) прогині в цей час відбувається інтенсивне накопичення 
глинистих відкладів, які творять нижню частину сіроколірної товщі балицької світи.

У другій половині середнього міоцену, після перерви в осадонагромадженні, починається 
швидке занурення окраїни Європейської платформи, яке зумовлює формування зовнішньої 
частини Передкарпатського передового прогину (сучасної Більче-Волицької зони). В умовах 
єдиного передгірського басейну, але на різних глибинах, відбувається формування потужної 
піщано-глинистої товщі – косівської світи. Надалі, знову після перерви в осадонагромаджен-
ні, Передкарпатський басейн заповнюється піщано-глинистою моласою дашавської світи. У 
цей час основним джерелом уламкового матеріалу стали флішові відклади Карпат. Розміри 
уламків, що входять до складу алювіально-дельтових пістинських конгломератів дашавської 
світи, засвідчують існування гірського рельєфу у покутському секторі тогочасних Карпат. 

Накопичення міоценової моласи передгір’я Карпат відбувається на тлі перманентного по-
кривоутворення – впродовж міоцену величезні маси флішу й моласи були пересунуті на пів-
нічний схід і зайняли сучасне положення. Сумарна амплітуда їхнього переміщення становила 
понад 100 км (Ващенко та ін., 2003). У  пізньому міоцені (сарматі) остаточно сформувалось по-
тужне альпійське обрамлення платформи – український сегмент Карпатського мегапокриву. 

геологічний розвиток території НПП у континентальний (пліоцен–четвертинний/після-
ранньосарматський) етап регулюється періодичною активізацією неотектонічних рухів і зміною 
кліматичних умов. Відбувається розмив раніше нагромаджених морських і субконтинентальних 
відкладів. У пліоценових та четвертинних долинах, створених ерозійною діяльністю  водотоків, 
накопичуються алювіальні відклади. Вододільні поверхні та схили піднять і долин покриваються 
чохлом елювіальних, делювіальних, зсувних і змішаних континентальних утворень. 

корисні копалини
Природний газ. Відомі у районі НПП «гуцульщина» покла-

ди газу, що мають промислове значення, сконцентровані в пастках, які утворює ланцюг бра-
хіантиклінальних складчастих форм у південно-західній частині Більче-Волицької зони 
Передкарпатського прогину. Усі поклади газу просторово тяжіють до зони Калуського розлому, 
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який є каналом для транспортування вуглеводнів із глибин. У зоні впливу цього порушення ві-
домо три родовища: Яблунівське, Косівське і Ковалівське. Поклади газу приурочені до потужних 
шарів неогенових пісковиків (косівська та дашавська світи) і розміщенні у склепіннях брахіан-
тиклінальних складок. Ефективна потужність покладів неоднакова на кожному родовищі. У 
верхньобаденських горизонтах вона становить 5-15 м, у нижньосарматських – досягає 45 м. газ 
із усіх родовищ переважно метановий (70-98 %), у невеликій кількості присутні етан, пропан, 
ізобутан, азот, вуглекислий газ. За запасами усі родовища належать до малих  (Ващенко та ін., 
2003). Найзначнішим є Косівське родовище, відкрите у 1938 р. Усі три родовища розробляють.

Косівське родовище природного газу розміщене біля 5 км на схід від  Косова. Структура 
родовища за продуктивними відкладами сармату й бадену являє собою антиклінальну склад-
ку розміром 13,0x2,5 км. На родовищі чотири газоносні пласти у відкладах сармату і п’ять у 
баденських відкладах. Сарматські поклади пластові, у баденських відкладах вони мають пе-
реважно лінзоподібну форму. Ефективна потужність верхньобаденських горизонтів – 0-5,5 
м, нижньосарматських – 0-44 м. глибина покладу – 50-1000 м. Родовище перебуває на завер-
шальній стадії розробки.

Поклади газу виявлено також на обох бортах Коломийської палеодолини, вони також про-
сторово пов’язані з розривними порушеннями, уздовж яких була закладена ця палеодолина. Це 
Пилипівське та Дебеславицьке родовища. газ у цих родовищах сконцентрований у пісковиках 
верхнього бадену, в структурах облягання, що простягаються вздовж бортів палеодолини.

Невеликі за параметрами численні газопрояви зафіксовано на інших ділянках 
Покутського Передкарпаття під час буріння свердловин. Разом з тим, перспектив відкриття 
нових родовищ газу тут поки-що нема (Ващенко та ін., 2003).

Нафта. У районі НПП здавна відомі поверхневі нафтопрояви, які «концентруються» в 
Зовнішніх Карпатах у вигляді смуги, що охоплює північні структури Скибового покриву та 
Бориславсько-Покутський покрив. Родовища нафти були виявлені і експлуатовані біля сіл 
Слобода, Баня-Березів, Акрешори, Космач і яворів. Нафту видобували за допомогою шахт, 
неглибоких і глибоких  свердловин. 

З-поміж інших слід виділити уже відпрацьоване родовище Слободи Рунгурської, розмі-
щене у районі с. Слобода. Це одне з найраніше виявлених у Карпатському регіоні нафтових 
родовищ. Нафту розробляли тут уже в 1771 році – спочатку колодязями, а згодом і свердло-
винами. До 1880 р. у районі с. Слобода  експлуатували 7 колодязів (шахт) глибиною 25-70 м, з 
яких було видобуто 150 тонн нафти. З 1880 р. завдяки застосуванню парової машини та гли-
бокого буріння видобуток нафти почав швидко збільшуватись. У 1893 р. тут було отримано 
майже 10 тис. тонн нафти (глушко и др., 1963; Клапчук, 2009). За г. Бойком, це чи не одне з 
перших нафтових родовищ в Європі, та й у світі, що регулярно розроблялося. Для переробки 
слобода-рунгурської нафти у Печеніжині був побудований перший в галичині нафтопере-
робний завод. Фактично на базі цього родовища зародився гуцульський нафтопромисел і, 
загалом, нафтовий промисел Європи (Бойко, 1999). 

Родовище Слободи Рунгурської було пов’язане із піщаними горизонтами еоцену (ма-
нявська, вигодська і бистрицька світи) та олігоцену (клівські пісковики менілітової світи). 
Родовище розроблялось до середини 30-х років ХХ століття. Всього на родовищі видобуто 
332 тисячі тонн нафти. 

Буре вугілля. Відомі у районі НПП невеликі поклади бурого вугілля пов’язані з фаці-
єю плавнів авандельт карпатських палеорік неогенового (пізньобаденського) часу. Поклади 
відносять до Прикарпатської вугленосної площі, яка простежена від с. мишин на заході до 
Новоселиці та Кут на сході. В її межах виявлено чотири родовища: Ковалівське, Тростянецьке, 
Новоселицько-Джурівське і Мелієво-Іспаське. Пласти вугілля потужністю до 1,7 м залягають 
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серед глин, аргілітів і пісків у, так званих, ковалівських верствах верхнього бадену. Загальні 
запаси вугілля за геологічними оцінками становлять близько 30 млн. т. Найбільше за запаса-
ми вугілля Ковалівське родовище (Бойко, 1999; Ващенко та ін., 2003).

На Ковалівському родовищі, що розміщене біля однойменного села, ще у ХІХ ст. було 
виявлено три вугільні пласти: верхній потужністю 0,2 м, середній – 0,7 м, нижній – 0,5 м. 
Розробка родовища почалась у 1890 році, коли були пройдені чотири шахти глибиною 25-30 
м. Нова шахта «Варвара», пройдена у 1893 році до глибини 75 м, розкрила другий, найпотуж-
ніший пласт вугілля. Шахта працювала 12 років і за цей час з неї було видобуто 250 тис. тонн 
вугілля.  У наступній порівняно глибокій шахті видобуток вугілля продовжувався до серед-
ини 1920-х років. У 1940-ві роки розпочато проходку нових, ще глибших шахт (Бойко, 1999). 

На початку 1960-х років шахтним способом розробляли два пласти бурого вугілля, які 
залягають на глибинах 150–160 і 190–210 м серед піщано-глинистих верхньобаденських від-
кладів. Річний видобуток вугілля досягав в цей час 25 тис. тонн. Середня потужністю пластів 
становила 0,6 і 0,75 м, вугілля було високого ступеня вуглефікації з низькою зольністю і ви-
сокою теплотвірною здатністю (4123–6275 ккал/кг). Утім, у 1967 р. шахти  через нерентабель-
ність і низьку продуктивність були закриті. Припиненню розробки родовища сприяло також 
відкриття Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну. 

Невеликі за параметрами поклади вугілля Тростянецького, Новоселицько-Джурівського 
і мелієво-Іспаського родовищ розроблялись періодично до 1948 р. неглибокими (до 30-50 
м) шахтами та невеликими штольнями поблизу сіл Тростянець, Новоселиця, Джурів (Бойко, 
1999). Потужність лінзоподібних пластів бурого вугілля не перевищує тут 0,4 м. якість вугіл-
ля така сама, як і на Ковалівському родовищі (Ващенко та ін., 2003). 

Кам’яна сіль. Усі відомі у Покутському Передкарпатті поклади кам’яної солі пов’язані із 
соленосними глинами нижньоміоценової моласи. Сіль видобували в основному з природних 
соляних джерел, що приурочені до цієї товщі. Рідше для солевидобутку створювали підземні 
камери штучного вилуговування, з яких черпали солянку, або ж закладали спеціальні шахти 
і видобували кам’яну сіль, яку пізніше розмелювали для вжитку. Солевидобуток був найдав-
нішим гірничим промислом гуцульщини. 

З розсолів (солянки) сіль виділяли шляхом виварювання у залізних котлах  у спеціально 
побудованих приміщеннях-солеварнях, які називали банями. У районі НПП соляні джерела є 
в таких населених пунктах або їх околицях: Баня-Березів, Вижній Березів, Текуча, Акрешори, 
Люча, яблунів, Уторопи, Пістинь, Бабин, Косів, Старі Кути. Про обсяги виварювання солі 
із розсолів деяких джерел свідчать дані перепису за 1773 р., коли галичина була приєднана 
до Австрії. У цей час річний видобуток солі з Березівського родовища становив 527 тонн, 
Уторопського – 878 тонн, Косівського – 302 тони, Кутського – 351 тону (Бойко, 1999). Відомо 
(Клапчук, 2009), що впродовж десяти років – з 1869 по 1878 рр. у Косові було видобуто близь-
ко 5 тис. тонн кам’яної солі. головні соляні родовища – Березівське та Косівське. Зараз на цих 
родовищах промисловий видобуток не проводиться, хоч у їх межах є ще значні запаси солі. 

Косівське родовище, за г. Бойком, – єдине на гуцульщині, де поряд із значним видобут-
ком кам’яної солі в шахтах (копальнях) діяла і потужна солеварня. Ще у 1472 р. у Косові була 
копальня солі і одна з найбільших у цій місцевості солеварень. У XVII ст. покрівля однієї 
копальні обвалилась і на її місці утворилось озеро. У 1773 р. на родовищі діяло вісім шахт. 
Поклади солі мали досить невитримане за простяганням залягання. Через це, а також через 
часті обвали над штреками шахт, згодом довелося перейти на використання штучних роз-
солів. Розсольні камери були закладені на глибині від 84 до 151 м, у межах раніше створених 
пустот. У 1870 р. видобування кам’яної солі було припинено, але перед Першою світовою ві-
йною його відновлюють. У 1916 р. (згідно інших джерел – у 1915) усі шахти були затоплені 
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2.2. геомоРФологІчнІ умоВи

морфологічні особливості рельєфу. геоморфологічні 
регіони
 Територію НПП «гуцульщина», як і всього Косівського адміні-

стративного району, беручи до уваги орографічні особливості рельєфу, можна поділити на 
три головні частини: північно-східну передгірно-височинну, середню низькогірну і південно-
західну середньогірну.

Передгірна частина Косівського району являє собою досить складно побудовану висо-
чину, представлену чергуванням поперечних щодо загального простягання Передкарпатської 
передгірної рівнини терасованих долин (долини Лючки, Пістиньки, Рибниці, Черемошу) і 
міждолинних піднять, що мають вигляд порівняно невисоких, але інтенсивно розчленованих 
височин. Долини головних передкарпатських рік–допливів Прута можна розглядати як не-
великі річкові рівнини, найвищі ділянки яких, представлені терасами середніх висот, підно-
сяться над заплавами рік до 40-45 м. Вершинні поверхні міждолинних височин перевищують 
заплавні днища суміжних річкових долин на 100-150-200 м. Їхні максимальні абсолютні ви-
соти досягають місцями 500 м і більше. Найвищі вершини – г. Діл (586,7 м) і г. Кичера (568,7 
м) – розміщені в прикарпатській частині височини на межиріччі Пістиньки й Рибниці. На 
передгір’ї розташована 1/5 частина території НПП.

поверхневими водами, що зумовило повний перехід на видобуток розсолів. У 1938 р. вироб-
ництво солі припинено з політичних причин. На місці ліквідованої солеварні був створений 
лікувально-солянковий заклад, зорієнтований на розвиток місцевого курортництва та туриз-
му (Клапчук, 2009, с. 231-232). 

Золото. Рудопрояви розсипного золота виявлені у четвертинних річкових відкладах 
у районі с. Люча та у конгломератах слобідської світи. У долині р. Лючки порівняно добре 
вивчено розсипище золота, розташоване між Середнім Березовом і яблуневом. Найвищий 
вміст розсипного золота при підошві руслового алювію констатовано тут між гирлом струм-
ка Ведмежий та яблуневим. Порівняно крупні золотини (10-20 мг) трапляються у верхній, 
щодо течії ріки, частині розсипища. Пробність золота висока (920-985), тому місцеве  розси-
пище можна розглядати, як перспективний об’єкт.

Джерелом зносу розсипного золота виступають слобідські конгломерати ранньоміоце-
нового віку. Золото трапляється у цементуючій масі та, рідше, в уламках кварцу цих грубоу-
ламкових порід. максимальні концентрації золота  (до 5 г/т) властиві прошаркам гравелітів. 
Пробність золота висока (920-980), є перспективи відкриття місць його достатньо значних 
концентрацій  (Кульчицький та ін., 1997).  

Мінеральні води. Джерела мінеральних вод поширені головним чином у передгірній 
частині території Парку та прикрайовій частині гір. Води хлор-натрієвого типу. Найвідоміші 
джерела розташовані у районі населених пунктів Баня Березів, Космач, Пістинь, Косів. Хлор-
натрієві води мінеральних джерел можна використовувати для прийняття ванн при ревма-
тичних захворюваннях.

Окрему групу корисних копалин утворюють будівельні матеріали (плитчасті та масив-
ні пісковики, валунно-галькові відклади (рінь), пісок, цегельні суглинки, гончарні глини та ін.). 
Родовища будівельного каменю (пісковиків) приурочені переважно до гірської частини території 
парку, інші – переважно до його передгірної частини. Усі родовища у наш час мають місцеве зна-
чення.
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Низькогірний рельєф Парку займає більше половини його території. місцевості, вклю-
чені до НПП, досить добре репрезентують різні морфологічні типи низькогірного рельєфу 
Покутських Карпат, стисло схарактеризовані при описі їх геоморфологічних районів і під-
районів. Найбільші абсолютні відмітки Покутського низькогір’я у межах НПП приурочені до 
західної частини хребта Брусний, де його гребінь підноситься до висоти 960 м. максимальні 
відносні висоти досягають 400-420 м.

Середньогірні ділянки Парку розміщені у периферійній частині Зовнішніх Ґорґанів і тяг-
нуться уздовж орографічно добре вираженого вододілу між басейнами Чорного Черемошу і 
верхнього (гірського) Пруту та басейнами покутських рік – Лючки та Пістиньки. У півден-
ній частині Космацького масиву НПП знаходиться найвища вершина його середньогір’я – г. 
Ґрегіт (1472 м). Перевищення гребенів хребтів і вершин щодо днищ поряд розташованих річ-
кових долин сягає 500-600 м. Найнижчі абсолютні висоти земної поверхні території Парку 
пов’язані з заплавою р. Черемош (ділянка НПП біля с. Рибне). Їхні значення становлять тут 
близько 270-290 м над рівнем моря. Отже, перепад абсолютних висот у межах території НПП  
досягає 1200 м.

Національний природний парк «гуцульщина» розташований у межах двох геоморфо-
логічних областей: Передкарпаття (підобласть Покутсько-Буковинського Передкарпаття) 
та Зовнішніх (Скибових) Карпат (Бескидсько-Ґорґанська підобласть і підобласть Покутсько-
Буковинських Карпат). межа між геоморфологічними областями проходить зазвичай по під-
ошві виразного прикрайового уступу Карпат, що підноситься над прилеглими міждолинними 
ділянками Передкарпатської височинної рівнини. У межах першої, передгірної області можна 
виділити такі геоморфологічні райони і підрайони (рис. 2.2).

Район Покутської скульптурної височини розміщений у внутрішній (пригірській) час-
тині Покутсько-Буковинського Передкарпаття між долинами Пруту та Черемошу. Рельєф 
височини переважно ерозійно-денудаційний і ерозійний, вироблений головно у піщано-
глинистих міоценових відкладах, а також у товщі пліоценових і четвертинних глин, галечни-
ків і суглинків. його формування розпочалось в середньосарматський час (близько 10 млн. 
років тому), коли інтенсивне опускання земної кори перед краєм тогочасних Карпатських гір 
змінилась тектонічним підняттям, зумовленим втягуванням передгір’я у великомасштабне 
склепінчасте підняття Карпат. Тривале ерозійне розчленування передгірної рівнини, збудо-
ваної переважно піддатливими до розмиву моласовими відкладами Передкарпатського про-
гину, привело до формування виробленого (скульптурного) рельєфу, головні елементи якого 
створені діяльністю карпатських рік впродовж плейстоцену. 

гідросітка Покутської височини, як і всього Покутсько-Буковинського Передкарпаття, 
в еоплейстоцені та неоплейстоцені завдяки неодноразовому перехопленню поздовжніх рік 
внутрішньої частини передгір’я притоками Прута, що мали порівняно низький базис ерозії, 
суттєво змінювала свій вигляд. З перебудовою гідромережі пов’язане утворення реліктових 
(«мертвих») річкових долин, виявлених у цьому регіоні  (Ващенко и др., 1968; Кожуріна, 1955; 
Кравчук, 1999; Савранчук, явкін, 2007).   

Покутська скульптурна височина розділена терасованими долинами Рибниці, Пістиньки, 
Лючки на окремі височинні масиви (міждолинні підняття), розчленовані добре виробленими 
суходолами та долинами численних струмків.

У межах міждолинних височин широко розповсюджені виразні ярково-балкові форми, 
трапляються давні і сучасні (діючі) зсуви, особливо характерні для піднять, розташованих 
східніше долини Пістиньки. Рельєф річкових долин ускладнюють конуси виносу, що покри-
вають низькі тераси.

За деякими відмінностями у морфології, походженні та геологічній будові рельєфу 
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Покутську височину можна поділити на два геоморфологічні підрайони: Косівську денудацій-
ну височину та Печеніжинську алювіально-денудаційну височину (див. рис.2.2). 

Більша частина передгірної території НПП знаходиться в межах Косівської височини, 
яка долинами Пістиньки й Рибниці поділена на три виразно відособлені височинні маси-
ви: Ковалівський (межиріччя Лючки–Пістиньки), Тростянецький (межиріччя Пістиньки–
Прута–Рибниці–Черемошу) і Черганівський (межиріччя Рибниці–Черемошу). Вершинні по-
верхні перших двох масивів піднесені на порівняно значну висоту – їх максимальні абсолютні 
висоти коливаються в межах 480-590 м. Відносні висоти досягають тут 150-160 м. Біля краю 
гір і долин та у внутрішніх частинах міждолинних височин на відносних висотах 60-150 м 
трапляються вирівняні денудаційні ділянки (педименти). На межиріччі Рибниці–Черемошу 
добре збережене обширне днище давньої («мертвої») річкової долини – 40-метрова тераса 
пра-Рибниці, створена річкою, що впадала на той час у Черемош. 

Важливу роль у формуванні рельєфу передгірної частини Косівської височини зіграли 
стійкі до денудації пістинські конгломерати та пісковики – ними збудоване виразне височин-
не пасмо, що тягнеться майже паралельно до краю гір від с. Ковалівка до м. Косів і фіксується 
вершинами, абсолютна висота яких перевищує 480 м. Рельєф цього своєрідного в орографіч-
ному та генетичному аспектах пасма за морфологічними особливостями близький до гірсько-
го й може бути схарактеризований як горбогірний. У його південній частині розміщені най-
вищі в межах Покутського Передкарпаття підняття – г. Діл (586,7 м) і г. Кичера (568,7 м).

Район Прут-Черемоської алювіальної рівнини представлений низькими (до 30 м віднос-
ної висоти) терасами та заплавами рік Прут і Черемош. У межах цього району знаходиться лише 
невеликий фрагмент території НПП, розміщений на заплаві р. Черемош поблизу с. Рибне.

У межах підобласті Покутсько-Буковинських Карпат у районі НПП можна виділити 
такі геоморфологічні райони та підрайони (див. рис. 2.2).

Район Покутсько-Буковинського низькогір’я тягнеться уздовж краю Українських 
Карпат від Скибових Ґорґанів до долини р. Сучава. його північно-східна межа приурочена 
до підошви прикрайового уступу (так званого берегу) Карпат, що добре виражений між до-
линами рік Слобідка і Лючка та на межиріччі Пістиньки й Черемошу. У рельєфі району між 
гірськими відрізками рік Прут і Черемош виразно виявлені три геоморфологічні підрайони: 
низькогір’я Слободи-Рунгурської, узгірно-хребтове Покутське низькогір’я, хребтово-узгірне 
Покутське (Ославсько-Космацьке) низькогір’я.

Підрайону Слобода-Рунгурського низькогір’я відповідає велика брахіантиклінальна 
складка (Добротівська антикліналь), насунута на соленосні глини передгір’я. Внутрішня час-
тина низькогір’я має інверсійний рельєф, бо його найвищі підняття приурочені до крил анти-
кліналі, складених слобідськими конгломератами і добротівськими верствами, а склепінню 
складки відповідає Слобідська улоговина, вироблена у менілітових сланцях та інших піддат-
ливих породах олігоцен-еоцену (Лящук, 1963). Північно-східний макросхил низькогір’я по-
рівняно крутий. Це пов’язано з його структурними особливостями – північно-східне крило 
Добротівської антикліналі підвернуте і круте. максимальні абсолютні висоти низькогір-
них гребенів і вершин досягають 760-780 м, а відносні перевищення – 250-320 м. На тери-
торії Парку, що частково охоплює крайню південно-східну частину Слобода-Рунгурського 
низькогір’я, відповідні показники такі – 690-710 м і 250-300 м. Тут домінують долини та 
хребтоподібні підняття, витягнуті вздовж простягання Скибових Карпат. З-поміж інших 
в орографічному плані виділяється невисокий, але масивний хребет Дубовий, приуроче-
ний до північно-східного краю низькогір’я. Північний схил цього вигнутого назовні хреб-
та творить виразний прикрайовий уступ (берег) Карпат. його гребінь, як і гребені інших 
місцевих хребтів, представлений вузькими пологовипуклими поверхнями. Крутизна схилів 
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ділянки низькогір’я, приналежної до території НПП,  визначається їхньою геоморфологіч-
ною позицією і є максимальною (до 30-35°) у долинах невеликих потоків і зворах. Слобода-
Рунгурське низькогір’я від Запрутських Ґорґанів відокремлює Ославська поздовжня улого-
вина (долина).

Ославську поздовжню улоговину можна розглядати як складову частину (фрагмент) 
Печеніжинської височини, що оточує Слобода-Рунгурське низькогір’я (Кравчук, 1999), або 
ж відносити її разом з порівняно невеликою й майже ізометричною Космацькою улогови-
ною до складу Покутського хребтово-узгірного низькогір’я (див. рис. 2.2). Цьому зниженню 
відповідає Ославська синкліналь, виповнена піддатливими щодо ерозії та схилової денуда-
ції глинистими породами стебницької і добротівської світ. Значну площу в межах улогови-
ни займають вирівняні денудаційні поверхні – педименти, представлені у сучасному рельєфі 
пологими підуступними схилами та вершинними поверхнями межиріч. Відслонення водо-
дільного галечника в районі села Білі Ослави дає підстави передбачити існування в межах 
Ославської улоговини долини давньої (пліоценової) поздовжньої карпатської ріки (Кравчук, 
1999; Клапчук, 2006). Для улоговини характерний інтенсивний розвиток площинного змиву, 
лінійного розмиву, руслових і зсувних процесів. Активізація цих рельєфотвірних процесів 
пов’язана з високим рівнем господарського освоєння території.

 У підрайоні Покутського узгірно-хребтового низькогір’я розташована значна частина 
території НПП. головними елементами рельєфу цього низькогір’я виступають виразно відо-
соблені хребти (Карматура, Кам’янистий, Брусний та ін.), що простягаються з північного за-
ходу на південний схід. Ці та менш виразні хребти, сопко- та куполоподібні гірські підняття 
(гг. Вивози, Клифа та ін.) звичайно згруповані у гірські пасма – ланцюги піднять, що розді-
лені поперечними сідловинами і долинами, у тім числі долинами Пістиньки та Рибниці. між 
субпаралельними ланцюгами піднять розташовані більш чи менш виразні поздовжні (між-
хребтові) надсинклінальні улоговини, приурочені до світ, складених піддатливими порода-
ми еоцен-ранньоміоценового віку. Самі ж хребти просторово пов’язані з відпрепарованими 
денудацією крилами й ядрами антиклінальних складок, а утворені ними гірські пасма відпо-
відають виходам стійких порід палеоцен-еоценового флішу і відображають загальне простя-
гання складок. Отже, для регіону характерний відповідний (прямий) зв’язок між тектонічною 
структурою та рельєфом, забезпечений впливом структурно-літологічного чинника (пряма 
літоморфоструктура).

Абсолютні висоти піднять узгірно-хребтового Покутського низькогір’я біля краю гір 
лише місцями перевищують 800 м. У внутрішній частині низькогір’я вони помітно більші 
і досягають 900-960 м. головним хребтам (Карматура, Брусний, Кам’янистий, Хоминський, 
Сокільський) властиві досить витримані абсолютні висоти гребенів і вершин. Слід відзначити 
також їх порівняно незначну довжину, що не перевищує зазвичай 8-10 км. Лише Сокільський 
хребет простягається на 11 км. міжпасмові зниження регіону мають значно меншу абсолют-
ну висоту і рівнинно-гірський (узгірний) характер рельєфу. 

Долини головних рік підрайону – Рибниці і Пістиньки загалом не узгоджені з елемента-
ми геологічної структури; це поперечні щодо простягання складчастих форм утворення, які 
мають епігенетичний (у минулому консеквентний) характер. Лише долина Пістиньки на ко-
роткому відрізку у районі с. Прокурава простягається уздовж синкліналі, що розділяє анти-
кліналі Карматури і Брусного. Долини головних і другорядних поперечних рік регіону скла-
дається з розширених ділянок, які місцями мають вигляд улоговин (Соколівська і Тюдівська 
улоговини), і звужених ділянок – долин «прориву». Численні субсеквентні (поздовжні) до-
лини та відрізки долин місцевих потоків і рік приурочені переважно до виходів піддатливих 
порід бистрицької, менілітової та поляницької світ. 
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 Підрайон Покутського хребтово-узгірного низькогір’я виділяється слабкою виразністю 
хребтів, значною шириною поздовжніх улоговин і порівняно малою глибиною їх вертикаль-
ного розчленування. Хребти розділені річковими долинами на порівняно короткі відрізки, 
які місцями мають вигляд куполо- та конусоподібних піднять. Абсолютні висоти вершинних 
поверхонь найвищих піднять коливаються тут у межах 900-1000 м і лише на хребті Плоскому 
перевищують 1000 м (найвища вершина хребта – г. Буковець-Ріцький досягає 1059 м над рів-
нем моря). На території, приналежній до НПП, абсолютні висоти місцевості не перевищують 
965 м і є близькі до відповідних висот найвищих внутрішніх хребтів Покутського узгірно-
хребтового підрайону. Характерний для даного підрайону узгірний  (рівнинно-гірський) ре-
льєф сприяв господарському, передусім поселенському освоєнню території регіону.

Район Покутсько-Буковинського середньогір’я займає внутрішню частину однойменної 
геоморфологічної підобласті і приурочений до смуги Орівської скиби, а також скиби Парашки. 
Район розташований південніше Буковецького перевалу поза межами території НПП. його 
головні хребти мають значно більшу – у порівнянні з хребтами Покутсько-Буковинського 
низькогір’я – абсолютну (до 1200-1240 м на лівобережжі р.Черемош) і відносну висоту й ви-
разно асиметричну будову, зумовлену моноклінальним заляганням верств геологічного суб-
страту. Амплітуда висот вздовж гребенів головних хребтів незначна – їх висота коливаєть-
ся від 1000 до 1250 м. У розширених ділянках долини Черемошу, що розділяє Покутське і 
Буковинське середньогір’я, добре виражені низькі та середньовисокі тераси (Лящук, 1963) і 
притерасні денудаційні рівні. Звужені ділянки долини цієї ріки приурочені до смуг поширен-
ня крейдового флішу й ямненських пісковиків і мають вигляд глибоких каньйоноподібних 
долин. 

Бескидсько-Ґорґанська підобласть Скибових Карпат представлена у районі НПП гео-
морфологічним районом Скибових (Зовнішніх) Ґорґанів (підрайон Запрутських Ґорґанів). 
Територія Парку частково охоплює крайню східну частину цього регіону, розміщену у басей-
нах рік Лючки та Пістиньки, фактично – східний макросхил прикрайового хребта Ґорґанів. 
Західна межа «ґорґанських» ділянок парку проходить переважно вздовж головного вододілу 
Запрутських Ґорґанів. У зв’язку з цим тут знаходяться дві з-поміж шести найвищих (п’ята 
і шоста за висотою) вершин цього геоморфологічного підрайону – Ґрегіт (1472 м) і Лисина 
Космацька (1465 м). Дві найвищі вершини Запрутських Ґорґанів – г. Ротило (1483,2 м) та роз-
ташована поряд безіменна вершина з відміткою 1481,5 м – розміщені в басейні р.Черемош 
неподалік від південної межі «ґорґанської» ділянки Парку.

Північна частина прикрайового вододільного хребта Скибових Ґорґанів (до гори Лисина 
Космацька) у районі Парку представлена порівняно низьким (до 1150 м) слабко розчленова-
ним гребенем. Поблизу Лисини Космацької і південніше хребет має значно більшу висоту та 
порівняно довгі відроги (хребти Прелука, Ріжі та ін.). У верхів’ях долин тут наявні виразні 
й великі водозбірні лійки (котли); характерні гребені та вершини ґорґанського типу, вкриті 
кам’яними розсипищами. До підрайону Запрутських Ґорґанів відносимо також хребет Ігрець, 
пригребеневі схили якого місцями покриті кам’яними розсипищами. 

Поєднання на порівняно невеликих ділянках НПП різноманітних форм мезорельєфу зу-
мовлює його високу естетичну та дидактичну цінність і сприяє рекреаційній привабливості 
території Парку. Останню підсилює наявність специфічних форм мікрорельєфу, зумовлених 
впливом екзогенних процесів (річкової ерозії, обвально-осипних і зсувних процесів тощо) 
та літологічного складу рельєфотвірних порід. Особливо мальовничими й привабливими є 
каньйоноподібні ділянки річкових долин з порогами та водоспадами, їх урвисті схили, окремі 
скелі і скельні комплекси, скелясті гребені гірських хребтів, гребені та вершини з крупнобри-
ловими кам’яними розсипищами.  
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елементи і особливості морфоструктури  
та морфоскульптури
Тектонічно зумовлені (морфоструктурні) риси геоморфологіч-

ної будови території НПП проявляються передусім у характерній для Скибових Карпат по-
здовжній орографічній зональності рельєфу: окремі гірські пасма та хребти, як і розміщені 
між ними улоговини та долини, простягаються з північного заходу на південний схід, від-
творюючи простягання основних складових тектонічної структури – складок і поздовжніх 
розломів (насувів).

Найвиразніші тектонічно зумовлені форми рельєфу зосереджені в районі Покутського 
узгірно-хребтового низькогір’я. Представлені вони гірськими хребтами (Карматура, Брусний, 
Кам’янистий, Сокільський, Хоминський, голиця, галич), що мають субкарпатське простяган-
ня і творять виразно виявлені у рельєфі протяжні гірські пасма, спільні для Покутського та 
Буковинського низькогір’я. Утворення цих пасом і хребтів пов’язане з відпрепаруванням по-
тужних товщ стійких порід, складених масивними та грубоверствуватими пісковиками ям-
ненської світи та кременистими алевролітами манявської світи; другорядну роль у їхньому 
формуванні відіграли пісковики та скрем’янілі алевроліти вигодської світи.

Крайнє від північного сходу гірське пасмо Покутського низькогір’я можна означити, 
як Берегове. Цей порівняно невиразний ланцюг піднять найкраще виражений на межиріччі 
Пістиньки й Рибниці, де фіксований вершинами Клива (Клифа), Стіжки. Пасмо пов’язане з 
виходами екзотичних конгломератів поляницької світи. Ними ж збудована нижня частина 
орографічного краю (берегового уступу) Карпат між населеними пунктами Косів–Кути. 

головними елементами наступного гірського пасма Покутського низькогір’я виступають 
хребти Кам’янистий, голиця, галич. Пасмо тягнеться через весь регіон від хребта з вершиною 
Лебедин до долини Черемошу. Найвиразнішій морфоструктурі пасма – хребту Кам’янистий 
(Каменистий) – відповідає південно-західне крило однойменної антикліналі, «зірване» на-
сувом і переміщене в бік Берегового пасма. Сам хребет виразно асиметричний в середній 
частині, де має і найбільшу абсолютну висоту. Асиметричність Кам’янистого, як і багатьох 
інших моноклінальних хребтів Покутських Карпат, зумовлена моноклінальним заляганням 
піщаних шарів ямненської світи, відслонених у його пригребеневій частині. З товщею ям-
ненських пісковиків пов’язаний хребет голиця, розміщений на продовженні Кам’янистого 
хребта. Наступний хребет цього гірського пасма (галич) збудований головним чином креме-
нистими алевролітами вигодської світи. 

Наступне гірське пасмо (Карматури–Хоминського) відповідає Карматурській антиклі-
налі. Складка виразно відображена у рельєфі, але співвідношення між структурою та ре-
льєфом на різних її ділянках є різним. Західніше долини Рибниці простягання антикліналі 
фіксоване двома ланцюгами моноклінальних хребтів, приурочених до виходів ямненських 
пісковиків на північно-східному (хребет Карматура та хребет з вершиною голий грунь) та 
південно-західному (хребет г. Скелиха) крилах складки. На межиріччі Рибниця–Черемош 
Карматурській антикліналі відповідає протяжний Хоминський хребет, збудований у пригре-
беневій частині піщано-глинистим флішом стрийської світи. морфологічні особливості цього 
надантиклінального хребта також мають структурно-тектонічну зумовленість. Зокрема, його 
західний край розділений на два субпаралельні відроги – аналоги моноклінальних хребтів 
західної частини Карматурської антикліналі; плавний вигин хребта з наближенням до долини 
Черемошу пов’язаний з відповідним вигином товщі ямненських пісковиків, зумовленим за-
миканням синклінальної складки, що розділяє антикліналі Карматури та Кам’янистого. 

До піднять надантиклінального типу слід віднести також хребет Брусний та розташований 
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на його продовженні – у межах антикліналі Брусного – хребет Сокільський. Пригребеневим 
частинам обох хребтів властивий «згладжений» рельєф, представлений заокругленими кону-
соподібними й видовженими вершинами, розділеними неглибокими сідловинами. Зазначена 
особливість хребтів зумовлена наявністю потужних товщ порівняно піддатливих до вивітрю-
вання й денудації піщано-глинистих відкладів стрийської світи.

головні моноклінальні й надантиклінальні хребти Покутського узгірно-хребтового 
низькогір’я виступають показовими прикладами тектонічно зумовлених форм рельєфу 
(складчастих морфоструктур) Карпатського регіону України.

Спільною рисою рельєфу різних геоморфологічних регіонів передгірної та низькогірної 
частин території НПП є його східчасто-ярусна будова, зумовлена наявністю відносно рівних 
поверхонь – денудаційних рівнів і річкових терас. Ці геоморфологічні рівні можна об’єднати 
в чотири комплекси (яруси):

верхній денудаційний ярус;- 
ярус високих терас і притерасних денудаційних рівнів;- 
ярус середніх (середньовисоких) терас і притерасних денудаційних рівнів;- 
ярус низьких терас.- 

Рівні усіх зазначених ярусів мають різну відносну висоту в басейнах різних рік і на різ-
них ділянках конкретної річкової долини. Різною є і кількість різновисотних вирівняних по-
верхонь, у тім числі річкових терас. Слід відзначити також погану збереженість рівнів двох 
верхніх ярусів і їх незначне розповсюдження, незначні (кількаметрові) перевищення поміж 
суміжними рівнями ярусу низьких терас, а також наявність структурно-денудаційних рів-
нів, броньованих цокольними поверхнями та валунно-гальковими горизонтами високих і 
середніх терас. Усе це в сукупності значно утруднює виділення й простеження конкретних 
геоморфологічних рівнів усіх зазначених ярусів уздовж річкових долин та їх міждолинну ко-
реляцію. 

Вирівняні поверхні (рівні) верхнього денудаційного ярусу, відомі у літературі (Кравчук, 
1999, 2005) під назвою рівня Красної, мають обмежене поширення як на передгір’ї, так і в 
межах Покутських Карпат. Найкраще збережені фрагменти денудаційних рівнів цього ярусу 
рельєфу наявні в районі сіл Космач–Акрешори. Тут, зокрема на межиріччі Пістиньки та Акри, 
в діапазоні висот 700–840 м н.р.м. виявлено чотири рівні виположеного рельєфу, представлені 
порівняно обширними вершинними поверхнями та площадками сходин. У північно-західній 
частині с. Космач їхні висоти такі: 700–720 м, 740–760 м, 780–800 м, 830–840 м. Перевищення 
найнижчого рівня над р. Пістинька близько 100 м, найвищого – 230 м. 

У басейні р. Черемош високі денудаційні рівні найліпше вивчати поблизу с. Розтоки, де 
на лівому березі ріки на ділянці площею біля 4 км2 збережений повний чи майже повний ряд 
денудаційних рівнів верхнього ярусу рельєфу. Аналіз топографічних карт засвідчує наявність 
наступних висотних рівнів рельєфу:

510–520 м, відносна висота біля 130 м; це, ймовірно, найвищий денудаційний рівень 1) 
ярусу «високих терас і притерасних денудаційних рівнів»;

540–550 м, відносна висота близько 155 м;2) 
555–565 м, відносна висота близько 175 м;3) 
580–590 м, відносна висота близько 205–210 м;4) 
615–625 м, відносна висота близько 230 м;5) 
650–670 м, відносна висота близько 280 м;6) 

ярус середньовисоких терас представлений тут порівняно добре збереженою 85-метро-
вою терасою, тильна частина якої переходить мабуть у  притерасний денудаційний рівень.

Високі (еоплейстоценові) тераси не відіграють помітної ролі у будові рельєфу території 
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НПП. Їх невеликі за площею фрагменти виявлено лише на передгірній височині між селами 
микулинці–Кривоброди. Більш розповсюджені притерасні денудаційні рівні, просторово й 
генетично пов’язані з поверхнями цих терас, а також структурно-денудаційних рівнів, ви-
роблені у товщі терасових відкладів. Ці рівні морфологічно подібні до давніх річкових терас, 
тому їх часто ототожнюють з річковими терасами (Ващенко та ін., 2003; Кравчук, 2005).

Середні (ранньо- та середньоплейстоценові) тераси та відповідні їм притерасні дену-
даційні рівні розповсюджені у долинах усіх головних рік парку. У гірській частині терито-
рії НПП трапляються лише невеликі й переважно погано збережені фрагменти цих терас. 
На передгір’ї площі, зайняті терасами, значні. Відносні висоти середніх терас коливаються 
в межах від 25–30 до 80–85 м. Тераси цокольні, мають двочленну будову – нижній валунно-
гальковий чи гальково-валунний горизонт, перекритий товщею лесоподібних суглинистих 
відкладів. Потужність алювію від 5–6 м до 10–15 м.

Низькі (пізньоплейстоцен–голоценові) тераси мають порівняно незначну (до 5 м у до-
линах Лючки, Пістиньки, Рибниці, та до 10 м у долині Черемошу) потужність річкових від-
кладів. Цоколь терас, у тому числі першої надзаплавної (голоценової), майже повсюдно зна-
ходиться вище меженного рівня води. Лише в долині Черемошу на передгір’ї дві перші тераси 
– голоценова й фінальноплейстоценова  –  за будовою акумулятивні (фото 2.5).

Найповніший комплекс низьких терас виявлено в долинах Пістиньки та Лючки в районі 
виходу рік з гір на підгір’я. На цих ділянках річкових долин –  поблизу сіл Пістинь і Стопчатів 
– порівняно добре збережені й середні тераси. З огляду на це зазначені фрагменти долин слід 
розглядати як опорні ділянки, важливі для виділення й вивчення комплексу неоплейстоцено-
вих річкових терас обох рік і Покуття в цілому.

Науково-пізнавальна цінність передгірних ділянок долин Пістиньки та Лючки не обмеж-
ується річковими терасами. В долинах цих рік, а також в долині Рибниці в місцях виходу рік з 
гір на передгірну рівнину зосереджені цінні у пізнавальному аспекті відслонення різновікових 
товщ флішової та моласової формацій Українських Карпат. Наприклад, численні відслонення, 
приурочені до русла та берегових уступів Лючки у районі смт. яблунів дають змогу побачити 
майже безперервний розріз північно-східного крила Добротівської (Слобідської) антикліна-
лі, представлений відкладами поляницької і воротищенської світ, у тім числі ієрогліфи добро-
тівських верств, соленосні глини воротищенської світи та екзотичні слобідські конгломерати. 
Надзвичайно цікавою у геологічному та геоморфологічному аспектах є долина р. Пістиньки 
на відрізку Шешори–микитинці. 
Тут у руслі та берегових урвищах 
долини ріки наявні показові від-
слонення фактично усіх світ ео-
цену й олігоцену та верхньоміо-
ценових (пістинських) конгломе-
ратів. Об’єктами ознайомлення й 
вивчення мали б стати врізані ме-
андри цієї ріки, каньйоноподібні 
ділянки її долини, численні й мор-
фологічно добре виражені низь-
кі надзаплавні тераси (проведені 
дослідження дали змогу виділити 
тут 8 низьких терас – більше, ніж 
у долинах інших рік Покутсько-
Буковинського Передкарпаття). 

Фото 2.5. Розріз фінальноплейстоценової тераси р.Черемош 
біля с.Рибне, представлений валунно-галечниковим горизонтом
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Цікавими з пізнавальної точки зору є відслонення «нижніх» молас, розміщені уздовж 
русла Рибниці біля водоспаду гук (м. Косів), а також масштабні виходи пістинських піскови-
ків у центральній частині Косова, де в урвищі міської гори можна спостерігати невластиве 
для Зовнішньої зони Передкарпатського прогину, але характерне для внутрішньої прикон-
тактної частини її покутської ділянки майже вертикальне залягання шарів.

З-поміж порівняно дрібних форм рельєфу на особливу увагу заслуговують структур-
ні та структурно-пластичні зсуви, характерні для межирічних піднять Покутської височи-
ни, а також скелі-останці, складені пісковиками ямненської світи. Найбільше рекреаційне 
(спортивно-туристичне) значення мають високі (до 40-45 м) скельні останці, приурочені до 
пригребеневої частини хребта Сокільський. З виходами ямненських пісковиків пов’язані ек-
зотичні форми нано- та пікорельєфу, зокрема сотоподібні утворення, наявні на субверти-
кальних поверхнях багатьох скель, корозійні й корозійно-суфозійні ніші, щілини та труби, 
невеликі печери (фото 2.6-2.7). Деякі з цих печер були об’єктами карстологічних і спелеоло-
гічних досліджень (Рідуш, 1995, 2010). Встановлено, що форми корозійного (псевдокарсто-
вого) походження виявляють приуроченість до лінзоподібних піщано-карбонатних стяжінь, 
розміщених в товщі ямненських пісковиків.

Поєднання на порівняно невеликих ділянках НПП різноманітних форм мезорельєфу 
зумовлює їх високу естетичну та дидактичну цінність і сприяє рекреаційній привабливос-
ті його території. Останню підсилює наявність специфічних форм мікрорельєфу, створених 
діяльністю екзогенних рельєфотвірних процесів (вибіркового вивітрювання, річкової еро-
зії, обвально-осипних і зсувних процесів тощо) і часто зумовлених впливом структурно-
літологічної неоднорідності геологічного субстрату. Особливо мальовничими й привабливи-
ми є каньйоноподібні ділянки річкових долин з порогами та водоспадами, їх урвисті схили, 

Фото 2.6. Форма вивітрювання (тафони) і тру-
боподібні пустоти на стінках скельних виступів, 
складених вапнистими пісковиками ямненської 
світи

Фото 2.7. Корозійно-суфозійні пустоти (труби) 
в товщі ямненських пісковиків, що приурочені до 
лінзоподібних піщано-карбонатних стяжінь (хребет 
Сокільський)
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окремі скелі і скельні комплекси, скелясті гребені гірських хребтів, гребені та вершини з круп-
нобриловими кам’яними розсипищами. 

2.3. сучасні морфодинамічні процеси
У межах території національного парку виділяється шість 

інженерно-геологічних зон, які відрізняються специфічністю геологічної будови (харак-
тером поширення дочетвертинних і четвертинних відкладів, їх літологічним складом, по-
тужністю, умовами залягання, гідрогеологічними особливостями тощо), відмінностями 
рельєфу та характером прояву небезпечних екзогенних геоморфологічних процесів і гідро-
метеорологічних явищ.

Східна частина національного парку (між селами Смодна, Слобідка і Кобаки) розташо-
вана у межах Прут-Черемоської ділянки Коломийсько-Чернівецької алювіальної рівнини, 
для якої характерні зсуви на уступах середніх і високих терас вздовж долин річок Черемоша 
і його лівих приток Волійці та Рибниці. Зсувні осередки різного ступеня активності уздовж 
Черемоша спостерігаються в районі с.Слобідка, а також на північний схід від с.Вербовець 
вздовж Рибниці (квартал 18р Кобаківського лісництва Косівського РП «Райагроліс», 11-14, 
16, 17 квартали Старокутського ПНДВ). Періодично дана територія зазнає впливів катастро-
фічних паводків.

Північно-східна частина НПП (між селами Пістинь, Стопчатів, гуцулівка, Хімчин і 
Вербовець) охоплює Покутську передгірну височину (Косівська і Печеніжинська височини), 
розташоване у межах  Прут-Черемошського межиріччя, поверхня якого розчленована доли-
нами річок Лючки, Пістиньки і Рибниці. На схилах долин цих річок сформувались великі 
за площею зсувонебезпечні осередки. Зсуви періодично активізовуються і завдають значної 
шкоди у м.Косів, селах Хімчин і Вербовець. Після високих паводків 2007 року активізували-
ся зсуви вздовж долини Лючки (8, 9 квартали Нижньоберезівського лісництва Косівського 
РП «Райагроліс»). Зсувонебезпечністю та розвитком яркової ерозії відзначаються схили 
уздовж долин річок Цуцулин, Хімчин і їхніх приток в районі сіл гуцулівка, Трач, Корости, 
Кривоброди, Хімчин (Пістинське лісництво Косівського РП «Райагроліс», 1–5, 27, 28, 34, 36, 
38 квартали Косівського лісництва ДП «Кутське Лг»). 

Північна частина національного парку (північніше сіл Середній і Нижній Березів та се-
лища яблунів) розташовані у межах структурного підняття Слободи Рунгурської. Тут на 
стрімких схилах Лючки та її численних допливах – потоках Ласкунка, медвежий та інших 
відмічено активні прояви ерозійних та зсувних процесів (у межах 15–23, 33 і 34 кварталів 
Березівського лісництва та 1–6 кварталів яблунівського лісництва ДП «Кутське Лг», 8 квар-
талу Нижньоберезівського лісництва Косівського РП «Райагроліс»). Окремі круто падаючі 
потоки є селенебез печними. 

Зона низькогірного рельєфу північних крайових хребтів Покутських Карпат 
простягається з північного заходу на південний схід, займаючи центральну частину Косівського 
району, у якій знаходиться основна частина території  НПП. Активізація зсувів відмічена у межах 
і на прилеглих територіях до сіл город, Бабин, Великий і малий Рожен, Нижній Березів, Люча. 
У 2006-2007 роках активізувався зсув площею 14 га у Березівському лісництві ДП «Кутське 
Лг» (квартал 28, виділ 7). Зазначимо, що зсувонебезпечною, завдяки поширенню глинистих 
відкладів карпатського флішу, є смуга придолинних схилів північно-східної експозиції хребта 
Карматура, що тягнуться через 27 квартал Березівського та 21–24 квартали яблунівського 
лісництв. Активізація зсувних процесів відзначена в урочищі Бруснєк (30, 48 квартали 
Шешорського ПНДВ) та у верхів’ях р.Волійця (9 квартал Старокутського ПНДВ).
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Розвиток ерозійних процесів 
(бічна і донна ерозія) спостерігається 
на р.Пістинька від с.Шешори до 
с.Пістинь, а також  вздовж р.Рибниці 
між селами яворів, Бабин і Соколівка 
(1–3 квартали Кутського та 21–26 
квартали Косівського лісництв 
ДП «Кутське Лг»). Активна бічна 
ерозія відзначена у каньйоні потоку 
Петричили, внаслідок якої регулярно 
зазнає пошкоджень дорога вздовж 
потоку (21 квартал Шешорського 
ПНДВ). Лінійна (вимоїни і виярки) 
і площинна ерозія спостерігається 
на ділянках газотраси, яка 

перпендикулярно перетинає низькогірні хребти Лебедин і Карматура (4, 8, 9, 21 квартали 
Шешорського ПНДВ). 

Характерним проявом лінійної ерозії на території парку є розмив ділянок давніх 
лісогосподарських доріг, особливо на ділянках, де виїмка дороги перехоплює русла тимчасових 
потоків і дрібних струмків, згодом перетворюючись у їхні русла. Надалі відбувається 
перерозподіл схилового стоку в лінійний та його концентрація по руслах-дорогах, що 
призводить до зростання еродуючої сили потоків, які в кінцевому підсумку розмивають 
пухкі відклади вздовж доріг аж до скельних порід. Зокрема, це характерно для лівобережжя 
р.Пістиньки у підніжжі хребтів Карматура, Пасічна, гаршиця, Лебедин (8, 9, 12, 14–16 квартали 
Шешорського ПНДВ) та частково на правобережжі Пістиньки на схилах хребтів Керничний, 
Кінь, Клепки (34–35, 39, 49 квартали Шешорського ПНДВ). Такі ж ділянки відзначено у 
Кутському (11, 15 квартали),  Березівському і яблунівському лісництвах ДП «Кутське Лг».

Окремі стрімко падаючі потоки, що впадають у річки Акру, Рушір, Насарад, Коров’як, 
Пістиньку, Рибницю, Волійцю і Черемош є селенебез печними. Під час зливових дощів 2010 
року багато селів виникало в районі м. Косів. Зокрема, селевий потік зійшов на дорогу по вул. 
Над гуком вище водоспаду Косівський гук (фото 2.8). Суміш каміння і води 8 липня 2010 р. на 
хребті голиця частково залила своїми наносами капличку біля Кринчистої кринички.

Відзначимо, що в межах русел річок Лючки, Пістиньки, Рибниці і Черемошу та їхніх до-
пливів активно проходять руслові процеси – донна і бічна ерозія та акумуляція руслового і 
заплавного алювію, які за лічені десятиліття, а іноді в окремі роки (під час проходження ка-
тастрофічних паводків) суттєво змінюють вигляд днищ річкових долин. Показовим у цьому 
плані є русло р. Рибниці у межах м.Косів. Зокрема,  біля ресторану «Водограй» ще 70-80 років 
тому можна було спостерігати мальовничий водоспад заввишки чотири метри, з якого вода 
падала суцільною завісою. Після руйнування в останні роки війни вибухами щільних пластів 
пісковиків, які були основою уступу водоспаду, донна ерозія активно почала руйнувати більш 
піддатливі прошарки сланців, унаслідок чого за кілька десятиліть водоспад поступово пере-
творився каскад порогів. 

У межах Косова значна частина дна русла і берегів Рибниці укріплена бетонними пли-
тами, які захищають їх від інтенсивної донної і бокової ерозії. Проте під час катастрофічних 
паводків останніх років ерозійні процеси суттєво посилювались, унаслідок чого днище річки 
(базис ерозії) знизився на 0,5-1,0 м, що добре видно по бетонних плитах, встановлених 40 
років тому. Внаслідок почергової активізації донної і бічної ерозії також суттєво пошкодже-

Фото 2.8. Наслідки сходження селю на дорогу у м.Косів по 
вул. Над гуком
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но плити, які закріплювали правий 
берег річки. У квітні 2013 року біля 
Народного дому плити на ділянці за-
вдовжки 5–5,5 м обвалилися в річку.

Зона середньогірного рельєфу 
Покутсько-Буковинських Карпат 
розташована у південно-східній час-
тині району. У її межі не входить те-
риторія НПП. Тут, у межах смуги по-
ширення піщано-глинистих відкладів 
карпатського флішу, широко  розпо-
всюджені зсувні процеси. Особливої 
уваги щодо небезпечності їхнього 
прояву заслуговує басейн р.Безульки 
біля с.Снідавка, де у верхів’ях невели-
кого притоку у 1999 році спостерігався 
катастрофічний зсув-пливун, який у 
нижній частині потоку перетворився у 
грязе-кам’яний сель, що зруйнував де-
кілька будинків, міст і ділянку дороги. 
Зсувні процеси в стані локальної акти-
візації широко проявляються на межі 
з Верховинським районом поблизу 
сіл Безулька і Буковець. Зокрема, біля 
Буковця у листопаді 2002 року мав 
місце катастрофічний зсув. 

У 2008 році у селі Річка під час 
паводку розпочався зсув схилу над 
дорогою, який продовжився у 2010 
році і забрав частину дороги,  пере-
рвав рух транспорту. Загалом упро-
довж 2008 року зафіксовано 122 зсу-
ви у Косівському районі. У селі яворів на ділянці Віпчинка 8-9 липня  2010 року відбувся зсув 
розміром  40х40 м і ще декілька менших зсувів. Усього в 2010 році у районі зафіксовано більше 
150 зсувів, які завдали шкоди  окремим господарствам громадян, зокрема, шість сімей було 
відселено (фото 2.9).

У межах зони середньогірного рельєфу Ґорґан розташована південно-західна частина на-
ціонального парку з найвищою вершиною району – г. Ґрегіт (1472 м) (8–17, 19–22, 26, 28 кварта-
ли Космацького лісництва). Тут бере свій початок одна з найбільших річок Косівського району – 
Пістинька. Допливи у її верхів’ї є селенебезпечними. Селі формуються після дощів з кількістю опа-
дів 10–100 мм за добу. Рухаються селі зі швидкістю 6–7 м/с, набираючи величезної руйнівної сили. 

У 2005 році в с. Космач р. Рушір підмила берег, що спричинило зсув ґрунту висотою біля 
90 м, який зруйнував частину дороги Космач – яблунів – Коломия. Водночас р. Ставник під-
мила берег та спровокувала зсув висотою біля 80 м і повне руйнування дороги до присілку 
Буковець-Завоєли, у якому проживає біля тисячі жителів, що залишились відрізаними від 
адміністративного центру села. У липні 2008 року біля гори максимець відбуся зсув, який 
забрав хату і декілька мостів.

Фото 2.9. Руйнування берегів внаслідок паводків 2008 і 2010 
років
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Для цієї зони характерними є такі явища як вітровали і буреломи, що виникають при 
сильних вітрах (швидкість вітру складає 25 м/с і більше), шквалах і ураганах (швидкість вітру 
досягає 40 м/с і більше). Такі вітри найчастіше спостерігаються у межах висот від 700 до 1400 
м. Сприяють активізації вітровалів і буреломів великі обсяги вирубок лісів, створення вели-
ких лісосік перпендикулярних сильним вітрам, а також заміна корінних лісів невідповідни-
ми даним лісорослинним умовам насадженням, зокрема ялиновими монокультурами. ялина 
(смерека) при висоті стовбура 20-30 м характеризується низькою вітростійкістю, оскільки 
має поверхневу кореневу систему. Крім того, монокультура смереки масово пошкоджується 
кореневою губкою, опеньком. А багатоярусні багатопородні корінні ліси стійкі до буреломів, 
тому їх відтворення є головним шляхом підвищення екологічної стабільності лісів. 

На території Космацького лісництва катастрофічні вітровали, буреломи і сніголоми по-
вторювались неодноразово після 1957 року. Відчутними ці явища були у 1989-1990 роках, коли 
пошкодили 250 тис. куб. м хвойних лісів. В останній раз вітровальні явища спостерігались у 
2006 році, внаслідок чого пошкоджено смерекові монокультури на площі 12 га у 28 і 30 кварта-
лах Космацького лісництва. 

Для цієї частини парку характерні також обвально-осипні процеси. Внаслідок фізичного 
вивітрювання у пригребеневій частині найвищих гірських хребтів відокремлюються великі й 
дрібні уламки пісковиків, які під дією сили тяжіння швидко переміщуються по крутих схилах, 
формуючи кам’яні потоки, що мають форму конусів виносу (так звані «ґреготи»). Зрідка тут 
спостерігається сходження снігових лавин. 

Природний карст на території НПП «гуцульщина» не спостерігається, на відміну від тех-
ногенного, який пов’язаний із видобутком кам’яної солі. Косівське родовище, за г. Бойком, – 
єдине на гуцульщині, де поряд із видобутком кам’яної солі в шахтах (копальнях) діяла потужна 
солеварня ще у 1472 р. (Пелипейко, 2004). У XVII ст. покрівля  однієї з копалень обвалилась і на 
її місці утворилось озеро. Воно виникло на місці солеварні-бані, тому його і називали «Банське». 
У 1916 р. всі шахти були затоплені  поверхневими водами, що зумовило повний перехід на видо-
буток розсолів. У 1938 р.  видобуток солі припинено, тому техогенний карст стабілізувався. 

У цілому ураженість території національного парку, як і Косівського району екзогенними 
геоморфологічними процесами і гідрометеорологічними явищами оцінюється як висока. Тенденція 
до активізації зсувних процесів спостерігається в районі населених пунктів Косів, Бабин, Великий 
і малий Рожен, Розтоки, Вербовець. Умови для формування сельових потоків сприятливі у 
середньогір’ї у верхів’ях річок Пістиньки, Рибниці та в цілому ряді малих потоків з великими ухи-
лами поздовжнього профілю у межах Слобода-Рунгурського і Покутського низькогір’я.

Починаючи з 1992-1993 років, з настанням чергового кліматичного періоду підвищеної 
водності, на Косівщині посилилась сельова активність, а також почастішали паводкові яви-
ща. Формуванню паводків також сприяє віялоподібна будова гідромережі у верхів’ях Лючки, 
Пістиньки і Рибниці. Для річок району характерне формування паводків навесні, восени і 
особливо влітку (43-46% річної суми опадів випадає влітку). Високі паводки проходять, за-
звичай, 4-5 разів на рік, часто – кількома хвилями, а загальна їхня кількість може досягати 15-
20 випадків на рік. При катастрофічних паводках максимальна висота рівня води на гірських 
ділянках річок досягає 2-4 м, на передгірних – 5-6 м. 

 Катастрофічні паводки почастішали на Косівщині в останні роки і спостерігались у 2005, 
2006, 2008, 2010 роках. Особливості проходження та наслідки паводків у районі розташуван-
ня НПП детально подано у розділі 2.5.1.

Паводкові води, рухаючись з великою швидкістю, мають надзвичайну руйнівну дію, що 
посилюється великою кількістю уламків дерев та каміння, змитих із схилів у русло, які утво-
рюють тимчасові загати. Бурхливий потік, що виходить на високу заплаву під час паводка, 
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2.4.  клІмат 

При формуванні кліматичних особливостей території взаємоді-
ють основні кліматотвірні чинники, до яких належить надходження сонячної радіації, атмос-
ферна циркуляція та характер земної поверхні. Їхня взаємодія є дуже складною і залежать від 
пори року, співвідношення баричних атмосферних центрів, складності розчленування місце-
вості і характеризується комплексом метеорологічних величин.

Радіаційні чинники клімату. Розташування Карпат у помірних широтах зумовлює змі-
ни в полуденній висоті Сонця над горизонтом від 17,8° у грудні до 64,8° у липні. Відповідно 
змінюється тривалість дня від 8,3 до 16,2 год. За таких умов максимально можлива за рік 
кількість годин сонячного сяйва складає 4450. Завдяки цьому територія Українських Карпат 
отримує значну кількість сонячної радіації, яка є енергетичною базою багатьох природних 
ресурсів і тому є одним з головних кліматотвірних чинників.

гірський рельєф у значній мірі впливає на циркуляційні умови, що відбивається на ре-
жимі хмарності, а остання разом з астрономічними факторами формує своєрідний радіацій-
ний режим Українських Карпат. Незважаючи на невелику просторову протяжність території 
Українських Карпат (2° по широті та 4° по довготі), тут спостерігається помітна різниця в 
радіаційних особливостях між Передкарпаттям, Закарпаттям і гірськими районами. 

З віддаленням від гір тривалість сонячного сяйва значно збільшується. Райони 
Закарпатської низовини одержують найбільше сонячного сяйва (до 2024 годин на рік), тобто 
на 10% більше, ніж в Передкарпатті і на 30% більше, ніж в гірських районах.

Безпосередній вплив рельєфу полягає в тому що гори, затінюючи прилеглі долини і уло-
говини зменшують кількість сонячної радіації, що надходить до них. Влітку в найкращих 
інсоляційних умовах знаходяться річкові долини, які орієнтовані субширотно (з заходу на 
схід), взимку значно більше тепла одержують долини, що простягаються субмеридіонально 
(з півночі на південь).

Відомо, що в Українських Карпатах найбільшу кількість тепла – 1,582 кал/см2··хв отриму-
ють найвищі висотні рівні (Stenz, 1925). Проте фактична кількість тепла, що отримує земна 
поверхня в горах змінюється не тільки з висотою, а також залежить від експозиції схилів, 
закриття горизонту оточуючими хребтами, неоднорідністю земної поверхні, яка зумовлена 
вбірною здатністю ґрунтового і рослинного покриву. Інструментальних вимірів складових 
радіаційного балансу для Українських Карпат є недостатньо, а для території національного 
парку вони взагалі відсутні. Через це для оцінки радіаційних умов і характеристики їх про-
сторового розподілу використано розрахункові дані м.І.гойси (гойса, 1961).

Для гірської частини Карпат річна величина сумарної радіації 94 ккал/см2 на метеостан-
ції яремче є найменшою на території України і близькою до значень кількості тепла, одержу-
ваного лише в крайніх північній і північно-західних районах України.

насичується пухкими відкладами і, з просуванням вниз за течією, могутнішає і спричиняє 
процеси деформації русла. Катастрофічні паводки призводять до значних збитків, оскільки 
затоплюються населені пункти і сільськогосподарські угіддя, руйнуються мости, греблі, тран-
спортні комунікації, гине урожай і домашня худоба.  

Для боротьби з селями і паводками, необхідно створення протиселевих і берегоукріплю-
ючих інженерних споруд, а також проведення попереджуючих заходів: упорядкування випа-
су худоби на полонинах, запобігання ерозії ґрунтів, лісорозведення на прируслових ділянках 
селевих потоків, покращення охорони гірських лісів тощо.  
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Взимку в гірських місцевостях, у т.ч. і на території парку, завдяки меншій, ніж на рівни-
нах, хмарності відмічаються найбільші в Україні середні величини сумарної радіації – 10-11 
ккал/см2. Весною сумарна радіація різко збільшується (30-31 ккал/см2) і влітку досягає мак-
симального значення (39-41 ккал/см2), а восени знову зменшується до 17-19 ккал/см2. Вплив 
гірського рельєфу Карпат на радіаційний режим прилеглих територій проявляється в тому, 
що ізолінії складових радіаційного балансу розташовуються паралельно гірським хребтам, 
відхиляючись від широтного напрямку на рівнині. На північно-східних схилах Карпат від-
мічаються найменші для України значення поглинутої (74 ккал/см2) радіації, ефективного ви-
промінювання (28 ккал/см2) та відносний мінімум радіаційного балансу, що складає 44 ккал/
см2 (Бучинский, 1971, с. 15).

Найбільші різниці сумарної радіації, що одержують різні схили, відмічаються взимку та 
восени. При суцільній хмарності різниця набагато менша. Розрахунки радіаційного балансу 
показують, що для північних схилів він складає (при безхмарному небі) приблизно дві тре-
тини при нахилі 10° і лише одну третину при 30° від величини балансу на південному схилі 
(Борозенкова, 1967). 

Така істотна різниця в кількості одержуваного тепла різними за експозицією схилами 
призводить до утворення помітних місцевих кліматичних відмінностей між ними, що най-
краще проявляється в різниці температур та їх амплітуд. Це в свою чергу впливає на рослин-
ність (вегетацію, продуктивність), а також й інші геохімічні та біохімічні процеси.

Відомо, що Українські Карпати відносяться до районів з надмірним і достатнім зволожен-
ням. За таких умов різниця між температурами повітря і зволоженого ґрунту порівняно неве-
лика, що відбивається у незначних величинах  поправки до випромінювання земної поверхні 
у довгохвилевому діапазоні (Ефимова, 1967). Від’ємні значення різниці між радіаційними по-
токами, що надходять на поверхню і випромінюються нею, спостерігаються лише в період з 
грудня до лютого. Річна величина радіаційного балансу в гірських районах Карпат найменша 
на території України. Це тепло складає основу теплового балансу території і більша його кіль-
кість витрачається на випаровування (понад 39 ккал/см2), тоді як на турбулентний теплообмін 
з повітрям витрачається біля 5% радіаційного балансу. Тому менша температура повітря (в по-
рівнянні з іншими районами України) та підвищена хмарність, що спостерігається на території 
Карпат визначили найменші для України значення ефективного випромінювання.

Циркуляційні фактори клімату. гірська  споруда Карпат істотно впливає на протікання 
атмосферних процесів, головним чином на швидкість і напрямок переміщення атмосферних 
фронтів, розповсюдження холодних і теплих повітряних мас, місцевий циклогенез та інше.

За даними Т.Недзьведзя (Niedzwiedz, 1968) середнє число днів з фронтами  
(% до загального числа днів за рік) у Карпатах досягає 42%. З них близько 45% випадків припа-
дає на холодні і більше 35% – на теплі фронти. Решту 20% випадків – це фронти оклюзії і ста-
ціонарні. Річний хід повторюваності числа днів з фронтами дуже одноманітний. Невеликий 
максимум числа днів з теплими фронтами спостерігається в холодний, а холодних – у теплі 
періоди року. За період з 1956 по 1965 роки над Карпатами в середньому за рік переважало 
полярно-морське повітря (60%), у 25% випадків спостерігалось полярно-континентальне по-
вітря. Незначний час спостерігається тропічне (8%) і арктичне повітря (7%). Наведені дані 
підтверджують висновки м.С.Андріанова (Андрианов, 1956, 1957), хоч останні були отрима-
ні в результаті аналізу даних за 1930-1938 роки.

Над Карпатами починаючи з висоти 1200-1500 м н.р.м. переважає західне перенесен-
ня повітря. Нижче цієї висоти напрямок вітру здебільшого залежить від орієнтації хребтів, 
сідловин і напрямку річкових долин. Так у районі метеостанції Селятин субмеридіональний 
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напрямок долини Путили (правий доплив Черемоша) визначає напрямок вітрів з північ-
північного сходу на південь-південний захід. Карпати зумовлюють виникнення над Україною 
орографічних циклонів і їх сегментацію при перевалюванні через гори. Вони утворюються 
головним чином у Передкарпатті і на південному заході України.

У холодну пору року в Передкарпатті при вторгненні холоду з півночі Скандинавії в 
Центральну Європу і на Середньо-Дунайську низовину утворюються переважно невеликі за 
розміром і не дуже глибокі орографічні циклони.

У теплий період вони виникають над південним заходом України, на деякому віддаленні 
від Карпат у баричному полі з дуже малими градієнтами тиску біля поверхні Землі. На по-
чатку теплого періоду найважливіше значення для розвитку баричного поля має інтенсивне 
прогрівання нижніх шарів повітря в результаті чого виникає термічна депресія. Подальшому 
розвитку депресії сприяють Карпати, вздовж східних схилів яких починає затікати холодне 
повітря з півночі або північного заходу в тилову частину депресії, циклони не розвиваються і 
через короткий проміжок часу затухають, не виходячи за межі України.

Сегментація циклонів при їх перевалюванні через Карпати відбувається відносно рідко, 
і зазнають її як правило, молоді дуже низькі циклони, вертикальна потужність яких не пере-
вищує 1,5 км. Циклони, у яких над Середньо-Дунайською низовиною на поверхні 850 гПа, 
спостерігається замкнута циклонічна циркуляція, а на поверхні 700 гПа і вище – південно-
західний потік, перевалюють через Карпати, не зазнаючи сегментації. Циклони, які перемі-
щуються через Карпати, як правило, обходять Карпати з півдня і зрідко перевалюють через 
південну частину гірського пасма (Пономаренко, 1968).

На північному сході і сході Передкарпаття орографічне збільшення хмароутворення і 
опадів спостерігається вслід за холодними фронтами, які зміщуються з північного заходу і 
півночі. Особливо посилюються опади тоді, коли в нижньому шарі тропосфери (1-2 км) ві-
три сильні і спрямовані по нормалі або майже по нормалі до хребта. На більш високих рівнях 
нормальна до хребта складова швидкості вітру зменшується, і на висотах біля навітряних 
схилів довгий час зберігається зона висхідних рухів повітря. У таких випадках відбуваються 
катастрофічні сильні літні зливи на східних схилах Карпат (Ромов, 1956).

Під час руху теплих фронтів з півдня і південного заходу повітряний потік у північному 
Передкарпатті спрямований від гір, і тоді спостерігається тенденція до розмивання фрон-
тальної хмарності. В південному Передкарпатті посилення хмароутворення і опадів відмі-
чається при переміщенні теплих фронтів з південного заходу, що здійснюється в циклонах, 
які піднімаються з західної частини Чорного моря на північ вздовж східного схилу Карпат. У 
цьому випадку приземна улоговина розташована по відношенню до гір так, що вітер до висо-
ти гірських вершин спрямований до осі хребтів під прямим кутом. При переміщенні фронтів 
із заходу у південному Передкарпатті і аж до Києва на сході – спостерігається розмивання 
хмарності і зменшення кількості опадів.

При переміщенні фронтів, паралельних осі хребта, вплив гір на напрямки потоків по-
вітря в нижньому шарі тропосфери супроводжується впорядкованими вертикальними ру-
хами. На навітряних схилах збільшується кількість опадів, а на підвітряних схилах і в зоні 
за пасмом гір (шириною кількасот кілометрів) – зменшується, особливо при перевалюванні 
через гори холодних фронтів.

На карті середнього розподілу опадів у холодну пору року над територією України відображе-
ні вказані особливості впливу Карпат на фронтальні опади (Богатырь, 1957). В гірських районах і 
над Закарпаттям їх випадає в кілька разів більше, ніж у Передкарпатті та над західними областями 
України. Це зумовлено розподілом обложних опадів, які пов’язані з переміщенням атмосферних 
фронтів (паралельних пасму гір) з Середньодунайської низовини на територію України.
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Влітку розподіл опадів, пов’язаних з переміщенням циклонів з південного заходу че-
рез Карпати, істотно відрізняється від попереднього. Орографічний максимум, пов’язаний з 
впливом Карпат, дещо зміщений на схід відносно його положення взимку.

Пояснюється це тим, що на схід від Карпат у літній період встановлюється потік, при яко-
му в орографічному шарі на значній відстані вздовж гір є направлена в їх бік складова швидко-
сті вітру. Чим більші ці складові, тим інтенсивніші додаткові висхідні рухи, які виникають над 
схилами гір і районами Передкарпаття. Такі синоптичні умови сприяють збільшенню опадів 
біля північно-східних схилів Карпат. Атмосферні процеси, які зумовлюють паводкоутворюючі 
дощі в Карпатах, досить докладно розглянуті Д.А.мішутіним (мишутин, 1956).

Орографічний чинник на формування клімату впливає через розподіл абсолютних ви-
сот, перевищень між ними, ступеня розчленування рельєфу, що виявляється в наявності до-
лин, знижень, водозбірних лійок.

Циркуляційний чинник формує неперіодичні зміни в розподілі полів метеоелементів над 
територією впродовж сезонів. Він трансформується місцевими умовами рельєфу, особливо в 
умовах гірського рельєфу та значної залісненості території. Особливо важливе розташуван-
ня мезоформ рельєфу (хребтів, гірських долин), щодо циркуляційних потоків і радіаційного 
впливу. Це визначає міру мезосиноптичного впливу і масштаб мезопроявів атмосфери.

Місцеположення НПП «Гуцульщина» у системі кліматичного районування
Національний парк розташований у межах підобласті Українських Карпат Атлантико-

континентальної кліматичної області (географічна енциклопедія України, т.2, 1990). У меж-
ах Українських Карпат Андріанов м.С. (1968) виділяє термічні зони за наступними показ-
никами: сума активних температур та середня температура найтеплішого і найхолоднішого 
місяців. 

Територія НПП «гуцульщина» в кліматичному відношенні характеризується даними 
наступних метеорологічних станцій гідрометеослужби України: 1) метеостанція яремча, 
з координатами 48°27´пн. широти, 24°33´зх.довготи, висота 530,8 м н.р.м.; 2) метеостанція 
Коломия з координатами 48°32´пн. широти, 25°02´сх. довготи, висота 296,2 м н.р.м; 3) ме-
теостанція Селятин, 47°52´ пн. широти, 25°13´ сх.довготи, висота 762,5 м н.р.м. Тобто наці-
ональний парк знаходиться в трикутнику між згаданими метеорологічними станціями, на 
основі аналізу даних яких можна судити про кліматичні особливості  його території. Коломия 
розташована на північний схід від території парку в долині річки Прут в передгірній частині 
Покутсько-Буковинських Карпат. яремча розташована також в долині р.Прут на північний 
захід від досліджуваної території у гірському масиві Ґорґани. Третя метеостанція – Селятин, 
розташована на південь від досліджуваної території в улоговині долини р.Путили в «тіні» 
найвисокогірніших хребтів Карпат (Чорногори і мармароського масиву). 

Дані метеостанції Коломия придатні для характеристики передгірного ландшафтно-
го ярусу парку, тоді як дані метеостанцій яремча і Селятнин характеризують низькогірний 
ландшафтний ярус території НПП.

Окрім метеостанцій яремче, Селятин і Коломия у районі розташування парку функціо-
нують гідрометеорологічні пости розташовані на певних абсолютних висотах: Кути (336 м), 
Кремінці (650 м), Ворохта (912 м), Ільці (718 м), яблониця (601 м), Дора (489 м), Потік (638 м), 
Любківці (235 м), Лопушна (553 м), грушевці (275 м). Найближче розташованим до терито-
рії НПП був метеопост Кути Коломийської метеорологічної станції гідрометцентру України, 
який функціонував до 90-х років ХХ ст. На цей час він ліквідований і метеоспостереження 
на території Косівського району взагалі не проводилися. Поновились метеоспостереження 
після організації влітку 2005 р. метеопоста НПП у м.Косові, розташованого на межі передгір-
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ної височини і низькогір’я Покуття. Загалом дані метеопоста НПП є репрезентативними для 
міжгірних долин і улоговин.

Для аналізу кліматичних характеристик території НПП нами сформовано на основі офі-
ційного видання гідрометеослужби України «метеорологический ежемесячник, вып.10» базу 
даних в програмі Access за період з 1961 по 1993 роки, що складає 33 роки та є достатнім для 
встановлення кліматологічної норми, а також дані метеоспостережень на метеопості НПП 
за 2005-2012 рр. У подальшому в програмі Excel здійснено статистичне опрацювання метео-
рологічної інформації на основі середньомісячних даних, було виведено середньорічні і ба-
гаторічні величини, річні і багаторічні суми атмосферних опадів, на основі яких встановлено 
екстремальні величини (максимуми і мінімуми) та дати їх спостережень. Сформована база 
метеорологічних даних та складені на їх основі узагальнення у вигляді таблиць і графіків ста-
ли  основою для написання огляду кліматчних умов НПП. 

багаторічні режими метеорологічних елементів
Температура повітря. Передгірний ландшафтний ярус згідно 

Андріанова м.С. (1973) відповідає помірно теплій зоні, у якій сума активних температур скла-
дає 2200-2800°С, середня температура найтеплішого місяця від 19 до 17°С, найхолоднішого – від 
-4,5 до -5,0°С. Ця зона займає передгірні райони Прикарпаття з висотами від 250 до 450-500 
м. На території Покутського передгір’я середні температури самого теплого місяця (липня) в 
залежності від висоти коливаються в межах від 17,2 до 18,7°С (у південно-східних районах до 
19˚С), а найхолоднішого місяця (січня) від -4,7 до -4,9°С. За нашими даними (табл. 2.4.1) для ме-
теостанції Коломия за період 1961–1993 роки багаторічна температура липня становила 17,6°С, 
при коливанні від 20,5 до 14,3°С у липні за середньорічними даними. Багаторічні температури 
січня становлять для цього періоду -4,7˚С, коливаючись від +1,1 до -13,6°С. максимальні амплі-
туди середньорічних температур спостерігаються в січні і складають 14,7°С. 

За даними спостережень на метеопості Косів за 2005-2012 рр. (табл. 2.4.3) багаторічна 
температура липня становила 20,6°С, при коливанні від 23,4 до 19,2°С.  Багаторічні темпера-
тури січня становлять для цього періоду -3,0°С, коливаючись від +4,0 до -8,1°С. максимальні 
амплітуди середньорічних температур спостерігаються також в січні і складають 12,1°С. 

Таблиця 2.4.1
Річний хід температури повітря на метеостанції Коломия впродовж року 

за багаторічними середньомісячними величинами в 1961-1993 роках.

Температура 
повітря в ºС

місяці

І II ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік

Коломия, 48° 32´пн. широти, 25° 02´сх.довготи, 296,2 м н. р. м
Середня 
багаторічна -4,7 -3,3 1,5 7,8 12,8 16,2 17,6 17,1 13,3 7,8 2,4 -2,3 7,2

максимальна 
середня 1,1 3,0 10,0 10,3 15,4 20,2 19,7 20,5 16,9 11,1 6,8 2,1 11,4
мінімальна 
середня -13,6 -9,4 -5,1 3,0 1,4 14,5 15,4 14,3 11,1 4,7 -4,7 -7,4  2,0

Амплітуда 14,7 12,4 15,1 7,3 14,0 5,7 4,3 6,2 5,8 6,4 11,5 9,5 9,4

Згідно отриманих даних багаторічна норма температури повітря (таблиця 2.4.2) за 1961-
1993 роки для метеостанції Коломия становить 7,2°С, при максимальній річній – 8,7°С у 1989 
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році та мінімальній річній температурі -5,4°С, що відповідає амплітуді в 3,3°С. Річні амплітуди 
температур за період змінювались від 36,1°С (1962 р.) до 15,2°С (1990 р.) при амплітуді 18°С.  

Таблиця 2.4.2
Температура повітря за період 1961-1993 років для метеостанції Коломия 

Назва 
характеристики

tср A tmax Дата tmin Дата Аextr

Коломия, 48° 32´пн. ш., 25° 02´сх.д., 296,2 м н. р. м
Середні багаторічні 7,2 24,1 54,7
максимальні 8,7 33,2 36,1 29.06.63 -15,6 19.12.75 72,1
мінімальні 5,4 15,2 29,0 09.08.81 -36,0 20.01.63 45,1
Амплітуда 3,3 18,0 7,1 20,4 27,0

tср – середня місячна температура повітря А – амплітуди середньомісячних температур
tmax – абсолютні максимальні температури tmin – абсолютні мінімальні температури
Aextr- амплітуда екстремальна температура

Згідно отриманих даних на метеопості Косів середня багаторічна  температура 
повітря становить +9°С. Абсолютні температури коливаються від +38°С (20.07.2007 р. 
– абсолютний максимум) до -34°С (25-26.01.1010 р. – абсолютний мінімум). Середня 
температура найтеплішого місяця (липня) становить 20,6°С, а найхолоднішого (січня) 
–  -3,01 °С. Температури вище +10°С припадають на квітень – жовтень (табл. 2.4.3). 

Таблиця 2.4.3
Температурa повітря за 2005-2011 рр. для метеопоста Косів

Місяці
роки І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII За 

рік
2005 -2,1 -5,5 -0,3 7,3 12,1 16,0 19,2 19 14,3 8,9 1,8 -0,7 7,5
2006 -8,1 -3,8 0 8,7 13,7 16,2 19,9 19,3 15,4 10,7 5,6 1.8 8,29
2007 4.05 1.7 6.7 10.2 16.6 20.1 22.1 20.5 13.8 9.3 1.8 -2.1 10,4
2008 -2,66 2,25 5,03 9,9 15 19,05 19,2 20,6 15,4 11,2 3,8 0 9,9
2009 -2,29 -0,8 2,07 12,01 15,05 17,9 21,8 20 16 8,3 5,8 -2,03 9,4
2010 -7,3 -2,33 3,6 10,02 15,8 18,5 21,4 20,9 13,9 6,1 10,6 -3,4 8,98
2011 -2,04 -2,7 2,44 9,8 15 18,9 20,8 19,1 16,3 8,3 2,6 2,6 9,2
2012 -2,3 -7,1 5,0 11,4 16,8 21,5 23,4 21,5 17,3 10,1 5 -3,3 9,9

Серед-
ня -3,01 -1,57 2,8 9,6 14,7 18,1 20,6 20,1 15 8,9 3,25 -1,07 9

Максимальні температури
2005 30 36 36 28 22 15 10 36
2006 8 15 19,5 20,5 28 30 36 35 26 25 15,5 15 36
2007 15,5 13 18,5 23 32 32 38 35 26 23 13 11 38
2008 13 20 17 22 28 31 32 33 35 23 19 14 35
2009 6,5 15 17 23 30 30 36 32 28 26 19 6 36
2010 4 12,5 20 23 27 33 34 38 23 16 22 17 38
2011 11 15 19 26 30 32,5 34 29 30,4 25,5 13,7 16 34
2012 10,5 8 21,5 29 30,5 37 37 34 30 26 22 13 37

Мінімальні температури
2005 4 8,5 8 2,5 -7 -15,5 -13,5 -15,5
2006 -28 -20,5 -18 -4 2 4 4 7,5 5 -6 -4 -8,5 -28
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2007 -8 -19 -4 -1 2 9 10 10 3,5 -1,5 -10,5 -16 -19
2008 -21 -12,5 -5 0 2 8 8,7 9 5 -1 -10 -10 -21
2009 -20 -20 -13 -3 -2 5 10 10 3 -2 -9 -22 -22
2010 -34 -19 -15 -1 6 9 10 7 4 -4 -5 -18 -34
2011 -18 -15 -14 0 1,5 9 8 8 6 -8 -6 -11 -18
2012 -24 -34 -11 -4 5 8 11,5 7 5 -2 -7,2 -17 -34

За період спостережень на метеопості Косів зафіксовано, що 2012 рік був з 
найхолоднішою зимою (період з температурами нижче -15°С тривав з 27 січня до 14 
лютого впродовж  19 днів), а 2007 рік – найтеплішим (найвища середньорічна температура 
повітря склала +10,4°С).

Екстремальні температури на передгір’ї (за даними метеостанції Коломия) змінюються 
для максимальних величин від 36,1 (29.06.1963 р.) до 29,0°С (9.08.1981 р.), тоді як для міні-
мальних температур складає від -15,6°С (19.12.1975 р.) до -36,0°С (20.01.1963 р.). максимальна 
амплітуда температур за період становила 72,1°С, при зміні її амплітуди в 27°С. 

Перший мороз на метеостанції Коломия для даного періоду зафіксований уже 20 вересня 
1986 року, тоді як останній мороз спостерігався 11 травня 1988 року, тобто максимальна мож-
лива ймовірність днів з морозами може становити 234 дні на рік. 

Перші осінні приморозки на метеопості Косів спостерігалися в  першій-другій декаді жовтня, 
останні весняні – в третій декаді квітня – першій декаді травня. Перші приморозки восени і останні 
весною короткочасні (один – два дні). Тривалість безморозного періоду – 173 дні (табл. 2.2.4).

Теплий період (з температурою вище 0°С) на Передкарпатті починається тут в кінці пер-
шої декади березня, продовжується 263-265 днів і закінчується в кінці третьої декади листо-
пада. Тривалість загального періоду вегетації (з температурою вище 10°С) –  від 210 до 215 
днів, а період активної вегетації (з температурою вище 15°С) – 155-165 днів. За даними метео-
поста Косів (табл. 2.4.4) теплий період триває в середньому 263 дні, період загальної вегетації 
триває з березня до кінця жовтня - початку листопада і складає в середньому 228 днів, а пе-
ріод активної вегетації – з квітня до середини жовтня, триваючи приблизно 175 днів.  Таким 
чином із збільшенням абсолютної висоти («просуванням у гори») тривалість періодів спри-
ятливих для  вегетації рослин зменшується. 

Таблиця 2.4.4
Початок, кінець і тривалість періодів з температурами понад 0, 5, 10°С

для метеопоста Косів за 2005-2011 рр. 

Період
роки

Теплий
період Вегетації Активної вегетації Безморозний пе-

ріод
поча-

ток
кі-

нець
∑ 

днів
поча-

ток
кі-

нець
∑ 

днів
поча-

ток
кі-

нець
∑ 

днів
поча-

ток
кі-

нець
∑ 

днів
2005 13.03 20.11 253 4.04 30.10 210 13.05 8.10 149 - 11.10
2006 25.03 2.12 253 27.03 29.10 217 20.04 11.10 174 10.04 12.10 186
2007 27.02 14.12 292 1.03 4.11 249 9.04 15.10 189 3.05 15.10 165
2008 19.02 21.11 245 28.03 10.11 228 18.04 16.10 182 25.04 19.10 177
2009 4.03 11.12 283 27.03 29.10 217 4.04 11.10 191 23.04 14.10 175
2010 18.03 29.11 257 19.03 22.11 249 18.04 29.09 165 24.04 4.10 164
2011 11.03 22.12 286 12.03 24.10 226 19.04 12.10 177 6.05 3.10 150
2012 1.03 3.12 271 16.03 13.11 243 12.04 20.10 192 11.04 22.10 195

Середнє III XI-
XII 263 III X-XI 228 IV X 175 IV X 174
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За ступенем теплозабезпеченості Прикарпаття можна розділити на три райони: най-
менш теплий (2200-2500°С), власне помірно теплий (2500-2600°С) і найбільш теплий (2600-
2800°С).

Найменш теплий район охоплює передгірні ділянки Івано-Франківської і Чернівецької 
областей з висотами 350 м і більше. Найбільш теплий район розташований в східній частині 
Прикарпаття (Коломийський, Заболотівський і Снятинський райони, Івано-Франківської об-
ласті і Вашківський, Стороженецький і глибокський райони, Чернівецької області) з висотою 
не вище 350 м, тобто власне на Покутті.

Це підтверджують дані отримані на метеопості Косів (табл. 2.4.5), згідно яких суми 
середньодобових активних температур (t≥10°С), що виражають потребу рослин в теплі, 
у середньому становлять 2800°С. Це свідчить, що у межах міжгірних долин і улоговин 
національного парку клімат помірно-теплий (табл. 2.4.5). 

Таблиця 2.4.5
Суми температур понад 5°С, 10°С на метеопості Косів за 2005–2012 роки

Роки
Суми температур

Понад 5°С Понад 10°С Характеристика клімату
2005 2916 2399 Помірно-теплий*
2006 3195 2860 Помірно-теплий
2007 3659 2982 Помірно-теплий
2008 3461 2905 Помірно-теплий
2009 3423 2806 Помірно-теплий
2010 3678 2886 Помірно-теплий
2011 3500 2733 Помірно-теплий
2012 3975 3507 Теплий

*Сума активних температур: 2000-3800 – помірно-теплий
< 600 – холоднийклімат  3800-8000 – теплий
600-2000 – помірно-холодний клімат  понад 8000 – тропічний (жаркий)

Основна частина території національного парку розташована у межах низькогірного 
ландшафтного ярусу, для якого тривалість сонячного сяйва складає 2100-2000 годин на рік, 
сумарна радіація коливається в межах 115-100 ккал/см2, ефективне випромінювання – 43-44 
ккал/см2. Річна величина радіаційного балансу змінюється від 43 до 30 ккал/см2, при чому 27-
33 ккал/см2 витрачається на випаровування, а 16-18 ккал/см2 – на турбулентний теплообмін. 
Додатній радіаційний баланс у передгір’ї триває до десяти місяців, а в середньогір’ї зменшу-
ється до восьми (березень-жовтень).

Згідно даних Андріанова м.С. (1957) низькогірна частина НПП відноситься до помір-
ної зони (від 450-500 до 850 м). Тут сума активних температур 1600-2200°С, середня темпе-
ратура самого теплого місяця (липень) від 17,2 до 15,0°С, самого холодного (січень) від -4,9 
до -6,0°С.

Згідно опрацьованих даних (таблиці 2.4.6 та 2.4.7) за 1961–1993 роки багаторічна темпе-
ратура липня становить 16,4°С (мст. яремча) до 14,7°С (мст. Селятин), тоді як січня зміню-
ється від -3,5 (мст. яремча) до -6,7°С (мст. Селятин). Багаторічні середньорічні температури 
для серпня коливаються від 19,6 до 12,9°С (мст. яремча) та від 17,7 до 11,1°С (мст. Селятин). 
Амплітуда середньорічних максимальних екстремальних температур зменшується з висо-
тою. Аналогічно середньорічні мінімальні температури січня змінюються від +2 до -11,3°С 
(мст. яремча) та -1,6 до -13,2°С (смт. Селятин), тобто їх амплітуда з висотою зменшується. 
максимальні амплітуди температур упродовж року на метеостанціях яремча та Селятин у 
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січні відповідно 13,9°С та 11,6°С, тобто зменшуються з висотою. Від попередньої помірно те-
плої зони вона відмежується температурною межею (2200°С), при якій ще можливе вирощу-
вання кукурудзи на зерно.

Таблиця 2.4.6
Річний хід температури повітря на метеостанції яремча впродовж року 

за багаторічними середньомісячними величинами в 1961-1993 роках.
Температура 
повітря в °С

місяці
І II ІІІ IV V VI VII VIII IX X XII XI Рік

яремча,  48°27´пн. ш.,24°33´зх.д., 530,8 м н. р. м.
Середня багато-
річна -3,5 -2,7 1,4 7,0 11,8 14,8 16,4 15,9 12,8 7,9 2,9 -1,6 6,9

максимальна 
середня 2,0 3,4 6,2 9,6 14,3 18,4 18,4 19,6 18,5 11,9 7,6 2,4 11,0

мінімальна 
середня -11,9 -9,5 -3,9 4,3 7,2 10,4 14,1 12,9 10,0 4,7 -3,9 -8 2,2

Амплітуда 13,9 12,9 10,1 5,3 7,1 8 4,3 6,7 8,5 7,2 11,5 10,4 8,9

Таблиця  2.4.7
Річний хід температури повітря на метеостанції Селятин упродовж року 

за багаторічними середньомісячними величинами в 1961-1993 роках
Температура 
повітря в °С

місяці
І II ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік

Селятин, 47° 52´ пн.ш., 25° 13´ сх.д., 762,5 м н. р. м.
Середня бага-
торічна -6,7 -5,0 -0,6 4,9 10,2 13,3 14,7 14,2 10,5 5,5 0,2 -4,1 4,8

максимальна 
середня -1,6 1,0 3,6 8,7 12,1 16,4 16,8 17,7 14,4 8,7 4.0 -0,7 9,9

мінімальна 
середня -13,2 -11,9 -6 2,4 6,8 11,5 12,5 11,1 8,3 2,9 -6,1 -7,7 0,9

Амплітуда 11,6 12,9 10,2 6,3 5,3 4,9 4,3 6,2 6,1 5,8 10,1 7 8,5

Багаторічні температури (таблиця 2.4.8) змінюються від 6,9°С (мст. яремча, 530,8 м н.р.м.), 
до 4,7°С (мст. Селятин, 762,5 м н.р.м). Амплітуда змін середньорічних температур відповідно 
змінюється від 2,8°С (мст. яремча) до 2,3°С (мст. Селятин). максимальні екстремальні темпе-
ратури коливаються від 33,5 до 26,6°С (мст. яремча) та від 33,2 до 24,4°С (мст. Селятин), тоб-
то їх амплітуди зростають з висотою. мінімальні екстремальні температури змінюються від 
-14,5 до -25,4°С (мст. яремча) та від -21,1 до -35,5°С (мст. Селянин), тобто їх амплітуди з ви-
сотю зменшуються. Одночасно, аналіз середньорічних амплітуд екстремальних температур 
свідчить про їх наростання з висотою. Наглядно це ілюструє рис. 2.4, на якому відображено 
розподіл температури повітря за середніми трьохрічними величинами в районі розташуван-
ня НПП «гуцульщина». 

За термічними ресурсами ця зона різко відрізняється від вище описаної помірно-теплої 
передгірної зони, про що свідчать великі вертикальні градієнти всіх температурних показни-
ків за теплий період року.

Так, при переході від передгірної зони до зовнішнього краю Карпат між висотами 450 
і 550 м вертикальний градієнт сум температур складає 270°С, у той час як в середньому для 
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Карпат він складає біля 150°С. Таке різке зростання вертикального градієнта сум температур 
пояснюється значними звуженням річкових долин при перетині ними крайових хребтів і, 
отже, значною затіненістю долин. 

Таблиця 2.4.8
Температура повітря за період 1961-1993 років у регіоні розташування 

НПП «гуцульщина» за даними метеостанцій яремча і Селятин
Назва характе-

ристики tср A tmax Дата tmin Дата Аextr

яремча,  48° 27´пн. широти, 24° 33´зх.д., 530,8 м н. р. м.
Середні 6,9 22,0 49,2
максимальні 8,5 30,1 33,5 29.6.63 -14,5 5.12.90 55,4
мінімальні 5,7 16,0 26,6 8.7.69 -25,4 15.1.72 43,7
Амплітуда 2,8 14,1 6,9 19,9 11,7

Селятин, 47° 52´ пн.ш., 25° 13´ сх.д., 762,5 м н. р. м
Середні 4,7 22,3 55,3
максимальні 5,9 29,2 33,2 6.7.88 -21,1 05.01.90 66,1
мінімальні 3,6 18,9 24,4 6.6.71 -35,5 18.01.63 34,5
Амплітуда 2,3 10,3 8,8 14,4 31,6

Подібна закономірність встановлена у відношенні розподілу з висотою середньої темпе-
ратури липня, дат переходу температури через 0°, 5°, 10°, 15°С і тривалості періодів між цими 
температурними межами. У зв’язку з цим теплий період  року на верхній межі даної зони почи-
нається в перших числах третьої декади березня і закінчується в середині листопада, триваючи 
240 днів. Повний період вегетації складає 162 дні, а період активної вегетації – 125 днів. 

Згідно проведеного нами аналізу метеорологічних рядів 1961-1993 років перший мороз в 
районі метеостанції яремча можливий у другій декаді вересня (17.09.1979 р.), тоді як у районі 

Рис. 2.4. Розподіл температури повітря за середніми трьохрічними величинами у регіоні розташування НПП 
«гуцульщина» в період 1961-1993 років
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метеостанції Селятнин – у третій декаді серпня (29.08.1978 р). Останній мороз за даними ме-
теостанції яремче спостерігався в третій декаді травня (24.05.1974 р.), тоді як на метеостанції 
Селятин – у другій половині червня (13.06.1984 р.). Отже, ймовірна тривалість днів з морозом 
для метеостанції яремча складає 250 днів, а на метеостанції Селянин – 289 днів, що на 39 днів 
більше за мст. яремче і на 55 днів більше за мст. Коломия.

Термічні режими зони дозволяють вирощувати в її межах жито, картоплю ранніх і пізніх 
сортів, огірки і кукурудзу на силос. Ця зона може бути розділена на менш теплий і більш те-
плий пояси. У найтеплішому поясі (2000-2200°С) більше всього тепла необхідно для картоплі 
пізніх сортів, а також огірків і помідорів.

Середньогірна частина території національного парку (південно-західніше с.Космач) 
розташована у межах помірно холодної зони (від 900-950 м до 1250 м). Згідно даних Андріанова 
м.С. (1957) тут сума активних температур складає 1000-1600°С, величина гідротермічного 
коефіцієнта від 3,5 до 4.  У лісовому поясі цій зоні відповідають шпилькові ліси: від ялицево-
буково-смерекових до смерекових і фрагментарно гірсько-соснове криволісся. Термічні ре-
сурси зони сприяють розвитку тут вигінного скотарства, зокрема, вівчарства та достатні для 
вирощування у долинах невибагливих коренеплодів. 

Вологість повітря. Режим зволоженості характеризується розподілом упродовж року 
пружності водяної пари та відносної вологості. Для передгірного ярусу НПП багаторічні 
середньорічні величини пружності водяної пари (табл.2.4.9) становлять 9,1 гПа. Впродовж 
року зміни пружності водяної пари коливаються в межах 15,6 гПа в липні, до 3,9 гПа в січні, 
тобто в межах 11,7 гПа. Абсолютні середньомісячні величини впродовж періоду коливаються 
в межах від 25,0 до 2,2 гПа, тобто амплітуда коливань зростає у два рази.

Таблиця 2.4.9
Середньомісячні та річна відносна вологість і пружність водяної пари

в 1961-1993 роках за даними метеостанції Коломия
Характерис-

тика 
вологості

місяці За 
рікI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Коломия, 48° 32´пн. ш., 25° 02´сх.д., 296,2 м н. р. м.
Відносна во-

логість, % 83,7 83,2 80,2 74,9 75,3 76,8 76,7 78,8 80,1 81,6 84,5 85,2 80,1

Пружність, 
гПа 3,9 4,2 5,5 8,0 11,1 14,1 15,6 15,0 12,2 8,8 6,3 4,8 9,1

Багаторічні середньорічні величини відносної вологості становлять 80,1%, одночасно 
вони змінюються впродовж року від 85,2% у грудні до 74,9% у квітні при коливанні середньо-
місячних величин від 96 до 64% (амплітуда 32%), при мінімальних величинах 9%.

Для низькогірного ярусу багаторічні середньорічні величини пружності водяної пари 
змінюються від 8,5 гПа (мст. яремче) до 7,7 гПа (мст. Селятин) (таблиці 2.4.10 і 2.4.11), що 
також менше показників метеостанції Коломия на 1,4 гПа і вказує на поступове зменшення 
пружності водяної пари з висотою, відповідно ходу температури.

Відносна вологість повітря за багаторічними середньорічними величинами для мст.
яремча (таблиця 2.4.10) становить 77%, а на мст. Селятин (таблиця 2.4.11) – 80,7%, що є 
дещо більшою величиною в порівнянні з мст. Коломия,. Це свідчить, що прямої залежності 
цієї характеристики від висоти не спостерігається. 
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Таблиця 2.4.10
Середньомісячні та річна відносна вологість і пружність водяної пари

 в 1961-1993 роках за даними метеостанції яремча
Характерис-

тика 
вологості

місяці За 
рікI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

яремча,  48° 27´пн. ш., 24° 33´зх.д., 530,8 м н. р. м.

Відносна во-
логість, % 75,0 83,2 75,0 72,0 75,0 76,0 77,0 79,0 78,0 78,0 78,0 78,0 77,0

Пружність, 
гПа 3,7 4,2 5,1 7,1 10,2 12,6 14,2 14,1 11,5 8,3 5,9 4,5 8,5

Одночасно багаторічні середньомісячні величини відносної вологи для мст. яремча 
змінюються від 83,2% (лютий) до 72% (квітень) з амплітудою 11,2%, тоді як для мст. Селятин 
– від 85% (грудень) до 77,3% (травень), при амплітуді 7,7%, тобто спостерігається поступове 
зменшення амплітуди з висотою. За рядом показників середньомісячних величин за період 
1961-1993 років спостерігається більш чітка закономірність коливань середньорічних вели-
чин. Так, на мст. яремча вони змінюються від 88 до 61%, при амплітуді 27% та мст. Селятин 
– від 93 до 59%, при амплітуді 34%. Тобто спостерігається більша залежність цих показни-
ків від умов місцеположення метеостанції. мінімальний екстремум відносної вологості для 
мст.яремча складає 7%, тоді як для мст. Селятин – 13%.

Таблиця 2.4.11
Середньомісячні та річна відносна вологість і пружність водяної пари

в 1961-1993 рока за даними метеостанції Селятин
Характерис-

тика 
вологості

місяці
За рікI II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Селятин, 47° 52´ пн.ш., 25° 13´ сх.д., 762,5 м н. р. м.
Відносна во-

логість, % 82,5 80,5 79,0 78,1 77,3 78,8 79,0 80,4 81,5 81,9 84,0 85,0 80,7

Пружність, 
гПа 3,3 3,6 4,6 6,6 9,5 11,5 13,0 12,7 10,1 7,4 5,4 4,1 7,7

Хмарність і атмосферні опади. Багаторічний режим хмарності для метеостанції 
Коломиї, що характеризує передгірну частину НПП, становить 6,6 балів за показниками 
загальної хмарності та 5,3 бали для хмар нижнього ярусу. максимальна величина в 7,5 
балів загальної хмарності впродовж року спостерігалась у 1980 р., а мінімальна – в 4,3 
бали, що склало амплітуду за роками в 3,2 бали, тоді як для нижньої хмарності ампліту-
да становить 3,7 балів. За даними метеопоста Косів на території передгірної і крайової 
низькогірної ділянок національного парку впродовж року переважають дні з хмарною по-
годою (194 дні). У південно-західному напрямку, тобто у середньогір’ї кількість хмарних 
днів зростає.

З розподілом хмарності тісно пов’язаний режим атмосферних опадів. У розподілі ат-
мосферних опадів упродовж року в передгірній частині НПП спостерігаються наступні 
закономірності. Середня багаторічна сума атмосферних опадів для мст. Коломия (табл. 
2.4.12) становить 689 мм, при цьому максимальна кількість опадів упродовж року стано-
вила 964,2 мм (1980 р.), а мінімальна сума опадів 467,3 мм (1961 р.). Амплітуда кількості 
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опадів склала 496,9 мм, тобто є вищою за мінімальну річну суму опадів. Упродовж року 
найбільше опадів випадає в липні, за багаторічними середніми величинами за місяць вона 
складала 110,9 мм, а найменше – в лютому – 25,2 мм, тобто амплітуда становила 85,7 мм. 
Величина опадів перевищує амплітуду більше як у 4 рази. При цьому максимальна сума 
опадів за місяць (334,1 мм) у 1961-1993 роках спостерігались в червні 1969 року, а міні-
мальна сума опадів (1,4 мм) – у лютому 1976 року, тобто амплітуда коливань місячних сум 
опадів складає понад 330 мм. 

Таблиця 2.4.12
Річний хід атмосферних опадів на метеостанції Коломия впродовж року

за багаторічними середньомісячними величинами у 1961-1993 роках
Сума 

атмосфер-
них опадів

місяці

І II ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік
Коломия, 48° 32´пн. ш., 25° 02´сх.д., 296,2 м н. р. м.

Середня 26,0 25,2 32,1 54,7 84,1 105,4 110,9 80,7 58,58 37,2 34,8 33,6 689,0
макси-
мальна 67,3 59,3 98,0 101,1 183,7 334,1 205,1 177,0 177,6 109,3 66,0 75,4 964,2

міні-
мальна 6,5 1,4 4,8 4,8 19,5 10,6 31,4 35,2 3,30 2,3 4,2 5,9 467,3

Амплітуда 60,8 58,9 93,2 97,3 164,2 223,5 173,7 136,8 174,3 107,0 61,8 68,5 496,9

Нерівномірним розподілом також характеризується і добовий хід опадів. Так, макси-
мальні суми опадів за добу впродовж аналізованого періоду за місяць становили в середньо-
му 45,5 мм, при максимальних величинах в 83,9 мм (14.08.1989 р.) та мінімальних – 17,1 мм 
(27.04.1990 р.). Амплітуда добової суми опадів склала 66,7 мм. 

За даними спостережень на метеопості Косів річна кількість днів з опадами складає від 
137 до 169, з них 23-27 днів з грозами, 19-30 днів із зливами, 25-47 днів з туманами, можливо 
2-9 днів з градом. Середньорічна кількість опадів становить 750-800 мм, середньомісячна – 70 
мм (табл. 2.4.13). При цьому максимальна кількість опадів упродовж року становила 1143,5 
мм (2010 р.), а мінімальна сума опадів – 457,8 мм (2012 р.). Амплітуда кількості опадів склала 
688,7 мм, тобто є також вищою за мінімальну річну суму опадів, як і на метеостанції Коломия. 
Впродовж року найбільше опадів випадає в липні, за вісім років спостережень за місяць вона 
склала 132 мм, а найменше – в листопаді – 22,4 мм, тобто амплітуда становила 109,6 мм. 
Величина опадів перевищує амплітуду майже у 7 разів. При цьому максимальна сума опадів 
за місяць (366,7 мм) у 2005-2012 роках спостерігались в липні 2008 року, а мінімальна сума 
опадів (4,2 мм) – у грудні 2006 року, тобто амплітуда коливань місячних сум опадів складає 
понад 362 мм.

Відзначимо,що за останні чотири роки суми річних опадів дуже варіюють і відрізняють-
ся від середніх багаторічних даних: у 2008 і 2010 роках зафіксовані найбільші значення, які 
перевищували 1000 мм, а в 2009 році – 608 мм, 2011 – 478,16 мм, у 2012 – всього 454,81 мм 
(табл. 2.4.13).

Стан хмарності для низькогірної частини території НПП за період 1961-1993 рр. харак-
теризується показником у 6,5 балів для загальної хмарності та 5,2 балів для хмар нижнього 
ярусу. При цьому максимум за загальною хмарністю склав 7,6 балів та мінімум – 4,2 балів, 
що на 0,1 бала вище за аналогічні показники для передгірної частини НПП. Проте для ниж-
нього ярусу хмарності аналогічні показники на 0,1 бала менші, ніж на передгір’ї. Величини 
амплітуди середньорічних показників для загальної хмарності склали 3,4 бали, а для нижньої 
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хмарності – 2,9 балів, що на 0,2 бали вище, ніж у низькогірній частині парку, але на 0,8 балів 
нижче для нижньої хмарності.

Середня багаторічна сума атмосферних опадів для мст. яремча становить 921,2 мм  
(табл. 2.4.14), при цьому максимальна річна кількість опадів становила 1231,4 мм (1980 р.), а 
мінімальна сума опадів – 557,0 мм (1961 р.). Амплітуда складає 674,4 мм, тобто є вищою за 
мінімальну річну суму опадів. Упродовж року найбільше опадів випадає в липні, за багато-
річними середніми величинами за місяць це склало 152,6 мм, а найменше – в січні (31,8 мм). 
Амплітуда за цим показником становить 120,8 мм. Співвідношення амплітуди і мінімальної 
кількості опадів є більшим, ніж в 3 рази. 

Розподіл опадів для низькогірної частини парку відображають таблиці 2.4.14 і 2.4.15, з яких 
видно, що максимальна сума опадів за місяць (402,1 мм) у 1961-1993 роках спостерігалися в 
червні 1969 року, а мінімальна сума (3,5 мм) – у лютому 1976 року, тобто амплітуда коливань 
місячних сум опадів складає 398,4 мм. Очевидно, що у липні 2008 р. у низько- і середньогірній 
частинах НПП випала рекордна місячна кількість опадів (400-420 мм), які мали зливовий ха-
рактер, що стало головною причиною катастрофічного паводка на річках не тільки Косівського 
району, а й Прикарпаття. На цих обставинах детальніше зупинимось дещо нижче. 

Таблиця 2.4.13
Середньомісячна і річна сума опадів на метеопості Косів у 2005-2012 роках, мм

мі-
сяці

Роки

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII
Річна 
сума 

опадів

2005 - - - - - 111,5 46,3 280,55 59 99,85 28,25 10,5 635,95
2006 10 10,5 94,9 44,75 75,25 112,4 85,5 169,25 11 40,6 18,86 4,2 677,21
2007 19,1 33,05 45,8 29,5 105,65 46,3 97,8 86,65 116,1 93,5 54,85 23 751,33
2008 11 22,35 29,95 94,05 83,6 110,1 366,7 58,45 114,35 60,85 7,3 46,75 1005,45
2009 49,9 39,5 26,9 25,2 77,2 132,13 58,25 33,4 12,05 91,1 21,05 41,75 608,18
2010 54,06 29,15 38,85 43,85 169,8 304,15 234,55 115,67 65,65 42,25 7,4 44,15 1143,53
2011 13,5 15,6 33,7 32 23,61 127,25 122,8 36,6 26,05 27,2 3,1 16,75 478,16
2012 28,75 37,75 9,85 38,7 59,25 56,4 42,1 36,8 33,25 25,05 38,5 48,41 454,81
Се-
ред-
нє

27,9 25,9 46 44 85 125 132 102 55 60,1 22,4 29,4 750

Нерівномірним розподілом характеризується також і добовий хід опадів. Так, макси-
мальні суми опадів за добу впродовж аналізованого періоду за місяць становили в середньо-
му 59,8 мм, при максимальних величинах – 173,1 мм (8.06.1969 р.) та мінімальних – 28,8 мм 
(26.05.1990 р.). Амплітуда склала 144,3 мм опадів. 

Розподіл хмарності для низькогірної частини НПП за даними метеостанції Селятин 
характеризується величинами в 6,6 балів для загальної хмарності, що є найбільшою вели-
чиною серед аналізованих пунктів і вказує на її зростання в південно-західному напрям-
ку та на зростання хмарності з висотою в межах 0,1-0,2 балів. Стан нижньої хмарності є 
незмінним. При збереженні подібності також у максимальних середньорічних величинах 
необхідно відмітити зменшення відмінностей між роками, що характеризуються ампліту-
дами в 1,9 балів для загальної хмарності та 1,8 бали для нижньої. Це вказує на стабілізацію 
хмарності з висотою.
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Таблиця 2.4.14
Річний хід атмосферних опадів на метеостанції яремча впродовж року 

за багаторічними середньомісячними величинами в 1961-1993 роках
Сума ат-
мосфер-
них опа-

дів

місяці

І II ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік

яремча, 48° 27´пн. ш., 24° 33´зх.д., 530,8 м н. р. м.
Середня 31,8 35,5 45,2 72,2 120,1 145,5 152,6 103,5 78,3 48,5 43,6 40,0 921,2
макси-
мальна 79,4 88,5 103,6 171,4 254,9 402,1 276,3 211 197,5 126,9 76,9 80,3 1231,4

міні-
мальна 6,9 3,5 4,2 29 43,8 46,5 47,7 39,7 13 8,6 5,2 6,4 557,0

Амплітуда 72,5 85 99,4 142,4 211,1 355,6 28,6 170,3 184,5 118,3 71,7 73,9 674,4

Середня багаторічна сума атмосферних опадів для мст. Селятин становить 827,4 мм (табл. 
2.4.15), при цьому максимальна кількість опадів упродовж року становила 1151,5 мм (1970 р.), 
а мінімальна сума опадів – 609,2 мм (1961 р.).  Амплітуда складає 542,3 мм, тобто є нижчою за 
мінімальну річну суму опадів. Упродовж року найбільше опадів випадає в липні, за багаторіч-
ними середніми величинами за місяць це склало 139,3 мм, а найменше (32,1 мм) – у січні, тоб-
то амплітуда за цим показником становить 107,2 мм. Співвідношення амплітуди і мінімальної 
кількості опадів є більшим, ніж у 4 рази. При цьому максимальні за місяць суми опадів (335,7 
мм) у 1961-1993 роках спостерігалися в травні 1970 року, а мінімальна сума (1,7 мм) – у лютому 
1976 року, тобто амплітуда коливань за місячними сумами опадів складає більше 334 мм.

Таблиця 2.4.15
Річний хід атмосферних опадів на метеостанції Селятин упродовж року 

за багаторічними середньомісячними величинами в 1961-1993 роках
Сума ат-

мосферних 
опадів

місяці

І II ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII Рік

Селятин, 47° 52´ пн.ш., 25° 13´ сх.д., 762,5 м н. р. м.
Середня 32,1 32,3 39,3 63,3 106,4 135,9 139,3 104,4 63,6 38,7 37,9 32,8 827,4
макси-
мальна 76,0 73,0 107,1 131,2 335,7 296,7 270 191,1 219,6 74,8 33,2 78,2 1151,5

мінімальна 7,6 1,7 3,6 20,9 36,6 49,6 55,4 58,1 10,1 7,1 85,4 4 609,2
Амплітуда 68,4 71,3 103,5 110,3 299,1 247,1 214,6 133 209,5 66,7 7,1 74,2 542,3

Нерівномірним розподілом характеризується добовий хід опадів. Так, максимальні суми 
опадів за добу впродовж аналізованого періоду за місяць становили в середньому 45,9 мм, 
при максимальних величинах 82,3 мм (22.07.1974 р.) та мінімальних – 20,4 мм (9.08.1990 р.), 
що склало амплітуду в 61,9 мм опадів. 

Отже, за даними трьох метеостанцій, між якими розташований НПП «гуцульщина», 
та метеопоста Косів на території Парку спостерігаємо нерівномірний розподіл опадів у за-
лежності від абсолютної висоти місцевості. Найбільші їхні величини спостерігаються у 
південно-західній середньогірній частині парку (район с.Космач), розташованій неподалік 
від мст. яремча (рис.2.5). За даними останньої величина сумарної кількості опадів на 232,2 
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мм вище за аналогічний показник мст. Коломия і на 93,8 мм – по мст. Селятина. Ці ж від-
мінності зберігаються для максимальних сум опадів, тоді як мінімальні річні суми опадів за-
кономірно зростають з висотою від Коломиї до Косова і Селятина з різницею в 141,9 мм. У 
розподілі атмосферних опадів упродовж року за багаторічними середньомісячними сумами 
суттєвих відмінностей не спостерігається. Найбільше їх випадає у липні, тоді як у величинах 
екстремальних місячних сум опадів є відмінності в розподілі, що припадають на травень-
липень для максимальних та в мінімальних величинах, найменші з яких спостерігаються в 
листопаді і лютому. За кількісними величинами виділяється мст. яремча, а відповідно північ-
но- і південно-західна частина НПП. У добовому ході атмосферних опадів, спостерігаються 
їхні максимальні величини для мст. яремча та фактична рівність для мст. Коломиї та мст. 
Селянин, хоч є значна розбіжність в датах їхнього випадання.

Таким чином, у розподілі атмосферних опадів, особливо для короткого періоду суттєву 
роль відіграють місцеві орографічні умови, що виражаються в субмеридіональній (Пн-Сх – 
Пд-Зх) орієнтації річкових долин (зокрема, як біля мтс. яремча) відносно руху основних по-
вітряних потоків і знаходження у «вітровій тіні» високогірних хребтів (як для мст. Селятин).

Відзначимо, що режим опадів, їхня мінливість та неоднорідність полів розподілу, спри-
чинених впливом гірського рельєфу, сприяє виникненню паводко-, селе-, лавино- та зсуво-
небезпечних ситуацій, а також утворенню несприятливих, часом небезпечних атмосферних 
явищ (туман, заморозок, ожеледь). Особливо небезпечними є зливи, затяжні дощі, які почас-
тішали в останнє десятиліття і, зокрема, спричинили катастрофічні повені у червні 2006 року, 
травні 2007 року, липні 2008 року, червні-липні 2010 року (табл. 2.4.16, 2.4.17). 

м.С. Адріанов (1973) відзначав, що один раз на сторіччя добовий максимум опадів 
складає 100-120 мм і раз за десятиріччя в літній період екстремуми досягають 60-70 мм на 
добу. Проте дані спостережень на метеопості НПП у Косові (табл. 2.4.13, 2.4.16) свідчать, 
що за останні вісім років ці показники відрізняються від аналогічних за попередні 

Рис. 2.5. Розподіл середніх за три роки сум атмосферних опадів в період 1961-1993 роки для регіону розташуван-
ня НПП «гуцульщина»
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десятиріччя спостережень на метеостанціях яремча і Селятин. Зокрема, повторюваність 
злив, які мають катастрофічні наслідки дещо почастішала і трапляється через два роки, а 
іноді декілька разів на рік, як наприклад в 2010 році. Проте, в аномально сухі роки (2009, 
2011, 2012 рр.) в літній період зафіксовано всього 135–285 мм опадів,  в серпні 2009 р. – 
33,4 мм, в 2011р. – 36,6 мм, в 2012 – 36,8 мм (табл. 2.4.13).

Таблиця 2.4.16
Кількість днів з опадами понад 10 мм та 30 мм на метеопості Косів

Рік 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Кількість днів з опадами ≥10 мм 15 13 23 23 18 25 14 17
Кількість днів з опадами ≥30 мм 6 5 1 7 1 8 4 -

Таблиця 2.4.17
максимальна кількість опадів за добу на метеопості Косів у 2005-2012 рр.

Дата 17.08.05 19.08.05 25.07.08 24.07.08 23.06.10 28.06.10 8.07.10 7.08.10
Кількість 
опади, мм 66 76,5 120 51 60 60 119,5 61

Атмосферний тиск і вітер. Характер вітрового режиму в значній мірі залежить від чер-
гування проходження над територією баричних утворень – циклонів (зон пониженого тиску) 
та антициклонів (зон підвищеного тиску). Це опосередковано можна виявити за динамікою 
атмосферного тиску в пунктах спостереження. Так, для передгірної частини національного 
парку за даними метеостанції Коломия кліматична норма середніх величин атмосферного 
тиску становить 981,0 гПа, при цьому максимальні середньорічні величини атмосферного 
тиску (983,9 гПа) спостерігались в 1982 році, а мінімальні величини (975,2 гПа) – в 1966 році 
при амплітуді 8,7 гПа.

Загалом на Прикарпатті циркуляція атмосфери проявляється у переносі атлантичних, 
континентальних і арктичних повітряних мас з переважанням повітряних мас з Атлантичного 
океану (Андріанов, 1973), що є характерним і для місцевості розташування НПП за винятком 
окремих років. Наприклад, в 2010 році на метеопості Косів зафіксовано переважання конти-
нентальних  вітрів ( Літопис природи НПП «гуцульщина», томи 6-8, рис. 2.7-2.8).

Відомо, що напрям вітру залежить від розподілу атмосферного тиску і характеру рельєфу 
місцевості. Вітровий режим за середньорічними величинами сум повторюваності за напря-
мами для мст. Коломия (табл. 2.4.18) характеризується 
переважанням вітрів північно-західних (25,6%) і схід-
них (21,4%) напрямків (рис. 2.6). При цьому багаторіч-
на середня швидкість вітру становить 2,2 м/c, при мак-
симальній швидкості 3,0 м/с у середньому за рік і амп-
літуді середньорічної зміни швидкості вітру в 1,6 м/c. 

За спостереженнями на метеопості Косів у пе-
редгірній частині НПП переважають вітри, які відпо-
відають загальному простяганню Карпатської дуги з 
північного заходу на південний схід, тобто північно-
західні, південно-східні, що спостерігалось у 2006-2008 
рр. Тільки в 2010 р. румби дещо змінилися на північно-
східні, східні і в меншій мірі  західні (рис. 2.7-2.8). Серед-
ня швидкість вітру становить 2-3 м/с (Літопис природи 

Рис. 2.6. Роза вітрів  для мст. Коломия в 
1961-1993 роках
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НПП «гуцульщина», томи 6-8). У  холодний період швидкість вітру збільшується в зв’язку з  
ростом баричних градієнтів і контрастом температур між Атлантикою і Євразією (Андріа-
нов, 1973). На рівнинній території Парку сильні вітри частішають за рахунок звуження пові-
тряних струменів в нижніх шарах атмосфери між Покутськими  Карпатами та низькогір’ям 
Слободи Рунгурської і Косівським передгір’ям. Підсилення швидкості вітру відбувається в 
межах долин річок Рибниці, Пістиньки, Лючки, Черемошу, оскільки напрямки їхнього про-
стягання співпадають з переважаючими переносами повітяних мас, які перевалюють через 
вододльні гірські хребти, що й створює умови для сильних вітрів. За даними спостережень на 
метеопості Косів в середньому зафіксовано 14 випадків на рік сильних вітрів (понад 10 м/с) 
в основному північно-західного, західного напрямків, з них 3 – штормових (≥18 м/с). У 2010 
році відмічено 23 випадки сильних вітрів з них 6 – штормових, а в 2009 році – відповідно 25 
і 3 (Літопис природи «гуцульщина», томи 6-8). У гірській частині НПП річний хід швидкості 
вітру більш згладжений.  

Рисунки 2.7-2.8. Роза вітрів для метеопоста Косів у 2010 році та за 2006-2012 роки

У низькогірній частині НПП кліматична норма атмосферного тиску становить 954,5 гПа 
при максимальних величинах в 958 гПа та при амплітуді тиску в 9,6 гПа. 

Вітровий режим у районі метеостанції яремча (таблиця 2.4.19) визначається орографіч-
ними особливостями – глибоко врізаною долиною р. Прут в середньогірний масив Ґорґан. 
Переважаючими напрямками згідно орієнтації гірської долини  (рис. 2.9) є південно-західний 
напрям (37,2% від суми всіх випадків) та північно-східний (26% від суми всіх випадків). 
Багаторічна середня швидкість вітру склала 1,7 м/c, що менше на 0,5 м/с за ці ж самі величини 
на метеостанції Коломиї. Аналогічно меншою є і максимальна швидкість вітру – до 2,2 м/с, 
порівняно з передгірною частиною НПП (3,0 м/с) або на 0,8 м/с, що призвело до зменшення 
середньорічної амплітуди швидкостей вітру до 1 м/с.

Таблиця 2.4.18
Розподіл вітрів за напрямками для мст. Коломия в 1961-1991 роках

місяці Напрямки вітрів в румбах
Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх

Рік 2052 1063 7600 4420 1089 3022 7097 9236
Рік, % 5,8 3,0 21,4 12,4 3,1 8,5 19,9 25,6
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Таблиця 2.4.19
Розподіл вітрів за напрямками для мст. яремча в 1961-1991 роках

місяці Напрямки вітрів в румбах
Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх

Рік 2243 9869 1314 841 4386 14058 4654 589
Рік, % 5,9 26,0 3,5 2,2 11,6 37,0 12,3 1,6

 Таблиця 2.4.20
Розподіл вітрів за напрямками для мст. Селятин в 1961-1991 роках

місяці Напрямки вітрів в румбах
Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх

Рік 7747 3934 2366 2369 5199 4622 3580 4773
Рік, % 22,4 11,4 6,8 6,8 15,0 13,4 10,3 13,8

Для низькогірної частини парку кліматична норма атмосферного тиску за даними мст. 
Селятин становить 928,3 гПа при максимальних величинах в 939,9 гПа та при змінах тиску в 
14,9 гПа. Тобто з висотою спостерігається закономірне спадання тиску при наростанні амп-
літуд його змін.

Вітровий режим у районі метеостанції Селятин визначається орографічними особливос-
тями – положення в широкій долині річки Путили в межах «вітрової тіні» гірського масиву 
Чорногора. Переважаючими напрямками вітрів (табл. 2.4.20, рис. 2.10)  є північний (22,4% від 
суми всіх випадків) та південний (15%). Багаторічна середня швидкість вітру склала 1,2 м/c, що 
менше на 0,5 м/с за цю ж саму величину в яремче та на 1,0 м/с за показники мст. Коломия. 

Аналогічно меншою є і середньорічна максимальна швидкість вітру – до 2,1 м/с, порівня-
но з 3 м/с у низькогірній північній частині парку, що відобразилось на зменшенні середньо-
річної амплітуди швидкостей вітру до 1,1 м/с. При цьому середньорічна швидкість вітру є 
меншою в 1,5 рази. В окремі роки тут спостерігались максимальні швидкості вітру – 20 м/с.

сезонні кліматичні відмінності
Зима. За багаторічними середніми даними температури повітря 

найхолоднішим місцем є улоговина, в якій розташований Селятин (-5,4°С), що на 2,7°С теплі-

Рис. 2.9. Роза вітрів для мст. яремча в 1961-1993 
роках

Рис. 2.10. Роза вітрів на мст. Селятин для 1961-1993 
роках
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ше від аналогічних даних метеостанції яремча, котра серед аналізованих метеостанцій є най-
теплішою (таблиця 2.4.21, рис. 2.9). За даними спостережень на метеопості Косів за 2005-2012 
рр. середня температура взимку склала -1,9°С, що на 1,6°С тепліше від даних по метеостан-
ції Коломия. Відповідно найхолодніші погодні умови характерні для середньогірних ділянок 
території та пригребеневої частини низькогірних хребтів. Проте в яремче впродовж зими 
спостерігається найбільша нестабільність температурного режиму, за середньорічними тем-
пературами амплітуда змін становить 10,1°С, а найменші її величини за аналізований період 
спостерігаються в районі Селятина – 5,6°С. 

Таблиця 2.4.21
метеорологічні норми і екстремуми в регіоні розташування 

 НПП «гуцульщина» у 1961-1993 роках. Зима

метеороло-
гічні 

елементи

tср. e d f Хмари V P R Rd Дата

в ºС в гпа % в балах в 
м/с гпа в мм

з н
Коломия, 48° 32´пн. ш., 25° 02´сх.д., 296,2 м н. р. м.

Середні -3,5 4,3 1,2 84,1 7,5 6,1 2,4 981,6 84,7 12,6
максимальні 1,5 5,4 3,3 90,3 8,7 7,6 3,6 989,8 152,6 21,4 01.12.78
мінімальні -8,2 3,0 0,4 76,0 6,3 3,6 1,2 972,6 30,9 4,9 24.02.92

А 7,7 2,4 2,9 14,3 2,4 4,0 2,4 17,2 131,6
яремча, 48° 27´пн. ш., 24° 33´зх.д., 530,8 м н. р. м.

Середні -2,7 4,3 1,5 76,8 6,6 5,1 1,9 953,9 106,0
максимальні 2,0 11,0 2,4 85,0 8,0 6,6 2,6 961,6 187,1 31,8 14.01.62
мінімальні -8,1 3,0 0,8 69,3 5,1 3,9 1,1 944,2 40,1 5,7 06.12.72

А 10,1 8,0 1,8 15,7 2,9 2,7 1,5 17,4 147,0
Селятин, 47° 52´ пн.ш., 25° 13´ сх.д., 762,5 м н. р. м.

Середні -5,4 3,6 1,6 82,7 6,7 4,9 1,3 926,8 98,4
максимальні -2,7 4,3 6,3 87,0 7,8 6,3 3,7 934,2 149,2 25,5 01.01.80
мінімальні -8,3 1,8 0,5 75,7 4,8 3,4 0,2 921,9 25,3 5,7 08.01.89

А 5,6 2,5 5,8 11,3 3,0 2,9 3,5 12,3 123,9
tср. – середня температура повітря А – амплітуда е – пружність водяної пари
d – дефіцит насичення f – відносна вологість повітря V – швидкість вітру
P – атмосферний тиск R – атмосферні опади Rd – атмосферні опади за добу

Для передгірної частини парку екстремальні мінімальні температури коливались від -15,6°С 
(19.12.1975 р.) до -36°С (20.01.1963 р.). У низькогірній частині НПП за даними мст. яремча темпера-
тури змінювались від -14,5°С (5.12.1990 р.) до -25,4°С (9.01.1987 р.), що також є найтеплішим місцем 
серед аналізованих пунктів. Найхолодніше місце в районі досліджень – мст. Селятин, де відповідні 
температури коливались від -22,0°С (14.01.1973 р.) до -43,0°С. Такий перепад мінімальних темпе-
ратур може мати суттєві наслідки на стійкість дерев (морозні тріщини) і впливати на розвиток 
лісопатологічних явищ (виживання шкідників).

Розподіл вітрового режиму взимку для передгірної частини парку  за даними  метео-
станції  Коломия (табл. 2.4.22) характеризується переважанням північно-західних (26,1%) 
та східних (23,7%) напрямків (див. рис. 2.6), тоді як в північно-західній низькогірній частині  
НПП за даними мст. яремча – південно-західних (41,1%) та північно-східних (24,8%) на-
прямків (див. рис. 2.9). Для південно-східної і південної частин парку за даними мст. 
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Рис. 2.11. Розподіл температури повітря і атмосферних опадів у регіоні розташування НПП «гуцульщина» в 
1961-1993 роках
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Селятин домінуючими є вітри північного (23,6%) та південного (17,1%) напрямків (див. 
рис.2.10). Таким чином спостерігається повторюваність розподілу за річними величинами. 
Багаторічні швидкості вітрів зменшуються від передгірної до низькогірної частин НПП – 
відповідно за даними мст. Коломия – 2,4 м/с; мст. яремче – 1,9 м/с; мст. Селятин – 1,3 м/с.

Таблиця 2.4.22
Розподіл вітрів за напрямками в районі розташування НПП «гуцульщина»  

в 1961-1993 роках. Зима

місяці Напрямки вітрів в румбах
Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх

Коломия, 48° 32´пн. ш., 25° 02´сх.д., 296,2 м н. р. м.
грудень-лютий 345 197 2156 1299 230 889 1612 2372
грудень-лютий, % 3,8 2,2 23,7 14,3 2,5 9,8 17,7 26,1

яремча, 48° 27´пн. ш., 24° 33´зх.д., 530,8 м н. р. м.
грудень-лютий 356 2273 269 196 1084 3773 1129 100
грудень-лютий, % 3,9 24,8 2,9 2,1 11,8 41,1 12,3 1,1

Селятин, 47° 52´ пн.ш., 25° 13´ сх.д., 762,5 м н. р. м.
грудень-лютий 2068 818 363 494 1500 1282 963 1266
грудень-лютий, % 23,6 9,3 4,1 5,6 17,1 14,6 11 14,5

На зимовий період за багаторічними середньорічними сумами припадає мінімальна кіль-
кість опадів на території НПП – приблизно 12% від річної суми (за даними мст. Коломия – 
12,3%, мст. яремче – 11,5% та мст. Селятин – 12% (рис. 2.11, 2.12). За даними метеопоста Косів 
упродовж зими середня сума опадів становить 70-80 мм (10% від річної суми). Вони менш ін-
тенсивні, випадають в основному у твердому стані, крім того вологість повітря взимку наба-
гато нижча, ніж в теплий період року. 

Перший незначний сніг випадає в середині жовтня (іноді в кінеці вересня). Утворення 
нестійкого (від декількох днів до тижня) снігового покриву припадає на кінець жовтня 
– листопад, за винятком років з теплою осінню. Стійке залягання снігу настає в другій 
половині грудня, іноді аж в січні. Сніговий покрив впродовж зими може іноді зникати 
під час тривалих відлиг у передгірній частині НПП. Зникає сніговий покрив переважно у 
кінеці лютого – середині березня. За даними спостережень на метеопості Косів кількість 
днів із сніговим покривом становить 60-105 днів, середня висота снігового покриву – 20 
см, в окремі роки може досягати 60-70 см на рівнині та понад 100 см у гірській частині 
НПП (Літопис природи НПП «гуцульщина», томи 5-8). 

Амплітуда річних сум опадів найбільша в північно-західній частині НПП (мст. яремче – 

Рис. 2.12. Розподіл атмосферних опадів у регіоні розташування НПП «гуцульщина» в 1961-1993 роках (у 
відсотках від річної суми опадів)

 мст. Селятин мст. Коломия  мст. яремча
Осінь – 19,3% Осінь – 18,7% Осінь – 16,7%

Літо – 43,6% Літо – 43,8% Літо – 43,3%

Зима – 12,5% Зима – 11,5% Зима – 12,0%

Весна – 
24,6%

Весна – 
26,0%

Весна – 
25,0%
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147 мм), має середні значення на передгір’ї НПП (мст. Коломия – 131,6 мм), а найменші зна-
чення характерні для південної і південно-східної частини парку (мст. Селятин – 123,9 мм). 
максимальні суми опадів упродовж доби за аналізований період характерні для північно-
західної частини НПП  (мст. яремча – 31,8 мм (14.01.1962 р.), тоді як найменші їх величини 
– 21,4 мм (1.12.1978 р.), за даними мст. Коломия, спостерігались у передгірній частині парку 
(таблиця 2.4.22).

Таблиця 2.4.22
метеорологічні норми і екстремуми в районі розташування 

НПП «гуцульщина» у 1961-1993 роках. Весна

метеорологічні 
елементи

tср. e d f Хмари V P R Rd Дата
в ºС в гпа % в балах в м/с гпа в мм

з н
Коломия, 48° 32´пн. ш., 25° 02´сх.д., 296,2 м н. р. м.

Середні 7,5 8,2 3,7 76,6 6,8 5,3 2,5 980,1 167,6

максимальні 12,4 10,1 12,1 82,7 7,9 7,1 3,6 983,0 273,5 69,1 19.05.85
мінімальні 2,1 6,9 2,0 69,7 5,1 3,4 1,7 977,2 65,2 11,3 25.05.72

А 10,3 3,2 10,1 13,0 2,7 3,7 1,8 5,8 208,3
яремча, 48° 27´пн. ш., 24° 33´зх.д., 530,8 м н. р. м.

Середні 6,7 7,4 3,4 74,1 6,9 5,4 1,7 954,2 238,5
максимальні 9,2 8,6 5,2 82,0 8,3 7,5 2,7 970,9 381,3 85,8 17.04.77
мінімальні 3,8 3,5 2,0 65,7 5,1 3,7 0,9 949,5 122,4 14,9 13.03.63

А 5,4 5,1 3,2 16,3 3,2 3,8 1,8 21,4 158,9
Селятин, 47° 52´ пн.ш., 25° 13´ сх.д., 762,5 м н. р. м.

Середні 5,0 6,8 2,8 78,1 7,0 5,5 1,3 927,8 204,2
максимальні 11,5 10,1 4,8 85,3 8,5 8,2 2,6 967,8 433,8 55,1 17.04.77
мінімальні 2,4 2,1 1,6 72,0 5,3 4,1 1,0 923,9 76,2 11,8 30.05.94

А 9,1 8,0 3,2 13,3 3,2 4,1 1,6 43,9 357,6

tср. – середня температура повітря А – амплітуда е – пружність водяної пари
d – дефіцит насичення f – відносна вологість повітря V – швидкість вітру
P – атмосферний тиск R – атмосферні опади Rd – атмосферні опади за добу

Весна. Весною відбувається загальна перебудова атмосферної циркуляції під 
впливом зростання висоти Сонця над горизонтом і стійкого наростання температу-
ри. Найвищі багаторічні середньорічні величини температури для весняного періо-
ду характерні для передгірної частини НПП, за даними мст. Коломия – 7,5°С і ме-
теопоста Косів – 9,0ºС, у низькогірній частині парку дещо теплішими є південна і 
південно-західна частини парку, хоча за даними метеостанцій наростання температу-
ри спостерігається в північно-західному напрямку – від 5,0°С (мст. Селятин) до 6,7°С 
(мст. яремча) (таблиця 2.4.23, рис. 2.10). Про тепліші кліматичні умови південної і 
південно-західної частин парку свідчить її густе заселення та обезліснення, а зворот-
ній характер показників метеостанцій пояснюється значно вищим (на 232 м) гіпсоме-
тричним місцерозташуванням мст. Селятин порівняно з мст. яремча. В окремі роки 
у передгірній частині НПП температура піднімається вище 10°С (максимум для мст. 
Коломия – 12,4°С), а значно рідше в південно-східній і південній частинах парку (мак-
симум для мст. Селятин – 11,5°С). У північно-західній частині НПП температура не 
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піднімається вище 10°С – на мст. яремча таких показників взагалі не спостерігалось 
(максимальні значення складали 9,2°С).

Багаторічні середні величини атмосферного тиску від зими до весни зменшу-
ються на передгір’ї та зростають у низько- і середньогірній частинах парку: для мст. 
Коломия зменшились з 981,6 до 980,1 гПа (на 1,5 гПа); для мст. яремча зросли з 953,9 
до 954,2 гПа (на 0,3 гПа) та для мст. Селятина зросли з 926,8 до 927,8 (на 1 гПа).

Розподіл вітрів у весняний період у передгірній частині парку характеризується зростан-
ням до 25,5% вітрів східних напрямків, при зменшенні західного напрямку до 17,3% (за да-
ними мст. Коломия, див. табл. 2.4.23). Значно змінюється за головними напрямками розподіл 
вітрів у низькогірній частині НПП. Зокрема, за даними мст. яремча суттєво зменшується до 
32,6% (на 8,5%) вітри південно-західних напрямків, при зростанні вітрів північно-східних на-
прямків до 29,7% (на 4,9%). Перебудова циркуляції в меншій мірі характерна для мст. Селятин. 
Тут спостерігається зменшення до 22,7% вітрів північних (на 0,9%) та до 14,4% південних (на 
2,7%) напрямків, тоді як проміжні напрямки зросли частково.

Таблиця 2.4.23
Розподіл вітрів за напрямками в районі розташування 

НПП «гуцульщина» у 1961-1991 роках. Весна

місяці
Напрямки вітрів в румбах

Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх
Коломия, 48° 32´пн. ш., 25° 02´сх.д., 296,2 м н. р. м.

Березень-травень 531 358 2339 1198 240 677 1580 2236
Березень-травень, % 5,8 3,9 25,5 13,1 2,6 7,4 17,3 24,4

яремча, 48° 27´пн. ш., 24° 33´зх.д., 530,8 м н. р. м.
Березень-травень 664 2914 417 238 1022 3198 1155 205

Березень-травень, % 6,8 29,7 4,2 2,4 10,4 32,6 11,8 2,1
Селятин, 47° 52´ пн.ш., 25° 13´ сх.д., 762,5 м н. р. м.

Березень-травень 2076 1110 773 721 1322 1168 836 1156
Березень-травень, % 22,7 12,1 8,4 7,9 14,4 12,7 9,1 12,6

Суттєві зміни стосуються також поля атмосферних опадів. Так, у передгірній частині на-
ціонального парку на весну припадає 24,2% від річної кількості опадів за даними мст. Коломия 
і 17% – за даними метеопоста Косів, дещо більше опадів випадає у середньогірній частині НПП, 
при цьому більше у північно-західній – 25,9% (мст. яремча), а в південно-східній – практично, 
як на рівнині – 24,7% (мст. Селятин) (рис. 2.12). За даними спостережень на метеопості Косів 
на весну припадає найбільша кількість посушливих днів за теплий період. Так, наприклад, у 
2011 році весна була дуже суха (всього 11% опадів) й холодна.

Навесні порівняно з зимою значно зростають річні і добові суми атмосферних опадів 
з висотою. Зокрема, максимальні річні суми опадів зростають у 1,5 раза – від 273,5 мм 
(мст. Коломия) до 433,8 (мст. Селятин) (див. рис. 2.10). максимальні денні суми опадів та-
кож є більшими у гірській частині НПП, при чому ці величини більші у північно-західній 
низькогірній частині парку, коливаючись у межах від 55,9 мм (мст. Селянин) до 85,8 мм 
(мст. яремча).

Літо Влітку прихід сонячної радіації досягає максимуму, що відбивається на терміч-
ному режимі, який досягає своїх максимальних величин. Згідно таблиці 2.4.24 найтеплі-
шою є передгірна частина парку – 17,0°С (мст. Коломия), а найхолоднішою – північно- і  
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південно-західна частини НПП, не зважаючи на те, що найнижчі показники характерні 
для вище розташованої мст. Селятин (14,0°С) (див. рис. 2.11). Ще вищі температури вліт-
ку характерні для міжгірних улоговин на межі з низькогір’ям, які за даними метеопоста 
Косів складають 19,6°С (табл. 2.4.3). На літній період припадають і екстремуми додатніх 
температур описані вище. Середні температури за літній сезон за окремо взятий рік ні-
коли не перевищували 20°С, досягаючи максимуму в передгір’ї у 1963 році – 18,8°С (мст. 
Коломия). 

Таблиця 2.4.24
метеорологічні норми і екстремуми у районі розташування

НПП  «гуцульщина» у 1961-1993 роках. Літо
метеороло-

гічні 
елементи

tср. e d f Хмари V P R Rd Дата
в ºС в гпа % в балах в м/с гпа в мм

з н
Коломия, 48° 32´пн. ш., 25° 02´сх.д., 296,2 м н. р. м.

Середні 17,0 14,9 5,4 77,4 5,9 4,8 2,0 980,1 297,1
максимальні 18,8 17,6 7,7 81,3 7,2 6,2 2,8 982,4 563,3 83,9 14.08.79
мінімальні 15,6 13,0 4,2 71,0 2,0 1,1 1,3 973,7 158,9 14,8 03.07.90

А 3,2 4,6 3,5 10,3 5,2 5,1 1,5 8,7 403,4
яремча, 48° 27´пн. ш., 24° 33´зх.д.,530,8 м н. р. м.

Середні 15,7 13,7 4,9 77,4 6,3 5,3 1,4 954,9 402,7
максимальні 17,3 15,0 6,5 81,3 7,9 6,7 2,1 961,4 582,5 173,1 08.03.69
мінімальні 14,1 12,1 4,1 73,3 2,3 1,9 0,9 951,2 205,1 22,0 08.08.90

А 3,2 2,9 2,4 8,0 5,6 4,8 2,2 10,2 377,4
Селятин, 47° 52´ пн.ш., 25° 13´ сх.д., 762,5 м н. р. м.

Середні 14,0 12,3 4,4 79,4 6,6 5,5 1,1 928,0 378,8
максимальні 15,6 14,0 6,4 84,7 7,7 6,7 1,5 930,4 603,0 82,3 22.07.74
мінімальні 12,2 8,3 3,2 71,7 2,4 1,7 0,6 923,9 182,7 16,4 06.08.87

А 3,4 5,7 3,2 13,0 5,3 5,0 0,9 6,5 420,3
tср. – середня температура повітря А – амплітуда е – пружність водяної пари
d – дефіцит насичення f – відносна вологість повітря V – швидкість вітру
P – атмосферний тиск R – атмосферні опади Rd – атмосферні опади за добу

У структурі повітряних течій у передгірній частині парку зростає до 31,4% частка ві-
трів північно-західних і західних (24,9%) напрямків, що свідчить про посилення циклоніч-
ної діяльності (таблиця 2.4.25). Для низькогірної частини парку за даними мст. яремча пе-
реважаючими є південно-західні вітри – 35,1% (зросли в порівнянні з весняним періодом 
на 2,5%), а північно-східні – зменшились на 2,9% і становили 27%. За даними мст. Селятин 
зменшились вітри північного і південного напрямків у межах 1-2%, при зростанні північно-
східних і західних напрямків. Швидкість вітру залишалася низькою, не перевищуючи 2 м/с 
(мст. Коломия). максимальні швидкості вітру досягали 22 м/с для мст. яремча (червень 
1976 р.), проте було також багато років у які максимальні швидкості вітру були меншими 
15 м/с.

На літній період припадає основна частка річної суми опадів (рис. 2.11, 2.12). Так, для 
передгірної частини парку за даними мст. Коломия вона становила 43,1%, а метеопоста 
Косів – 54% (Літопис природи НПП «гуцульщина», томи 5-8), тоді, як у низькогірній 
частині НПП становила від 43,7% (мст. яремча) до 45,8% (мст. Селятин). Це є наслідком, в 
основному, фронтів тропічного повітря, які при зустрічі з полярним повітрям спонукають 
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випадання великої кількості опадів, що мають зливовий характер (Андріанов, 1973), які є 
причиною формування паводків та селевих явищ на ріках, мають катастрофічні наслідки 
для народного господарства. 

Таблиця 2.4.25
Розподіл вітрів за напрямками в районі розташування 

НПП «гуцульщина» в 1961-1991 роках.  Літо

місяці Напрямки вітрів в румбах
Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх

Коломия, 48° 32´пн. ш., 25° 02´сх.д., 296,2 м н. р. м.
Червень-серпень 757 310 1148 767 320 592 2217 2794

Червень-серпень % 8,5 3,5 12,9 8,6 3,6 6,6 24,9 31,4
яремча, 48° 27´пн. ш., 24° 33´зх.д., 530,8 м н. р. м.

Червень-серпень 683 2576 363 182 916 3349 1266 200
Червень-серпень % 7,2 27,0 3,8 1,9 9,6 35,1 13,3 2,1

Селятин, 47° 52´ пн.ш., 25° 13´ сх.д., 762,5 м н. р. м.
Червень-серпень 2023 1199 747 595 1138 1087 884 1325

Червень-серпень % 22,5 13,3 8,3 6,6 12,6 12,1 9,8 11,1

максимальні суми опадів у передгір’ї становлять за даними мст. Коломия 83,9 мм 
(14.08.1979 р.), тоді, як у низько- і середньогірній частині НПП ці показники значно 
вищі – 173,1 мм (8.03.1969 р.) для мст. яремча і 82,3 мм (22.07.1974 р.) для мст. Селятин. 
На метеопості Косів зафіксовано максимальні величини випадання опадів – 120 мм 
(25.07.2008 р.) і 119,5 мм (8.07.2010 р.). У роки надмірного зволоження сума опадів 
за літній сезон досягає річної, а максимальна кількість опадів за добу становить 90-
120 мм (табл. 2.4.17). Для літа також характерні грози, які іноді супроводжуються 
градом, деколи градини мають великі розміри – до 5-8 см в діаметрі, завдаючи 
шкоди і будівлям, і транспорту, і сільському господарству (Літопис природи НПП 
«гуцульщина», томи  7-8). 

Осінь. Восени зменшується поступлення сонячної радіації, що впливає на поступове 
зниження температури, яка за багаторічними середніми даними зменшується більше, як 
у два рази в порівнянні з літнім періодом (див. рис. 2.11). Для передгірної частини парку 
(табл. 2.4.26) її середні величини становлять 7,8°С (мст. Коломия), тоді як для низькогірної 
частини НПП вони є нижчими на 2,4°С  (за даними мст. в Селятин) у порівнянні з літнім 
періодом. За даними метеопоста Косів температури восени у 2005-2012 рр. становили у се-
редньому 9,0°С.  

У передгірній частині парку в порівнянні з літнім періодом багаторічні середні величини 
атмосферного тиску підвищуються до 983,5 гпа (мст Коломия, див. табл. 2.4.26). Це ж харак-
терно і для низькогірної частини парку, що вказує на переважання в цей період над регіоном 
антициклональних баричних утворень.

Змінюються восени і переважаючі напрямки повітряних потоків, які у передгірній частині 
парку мають східні і північно-західні напрямки (22,4%). У низькогір’ї парку, за даними мст. 
яремча значно переважають південно-західні вітри (38,5%), що зросли в порівнянні з літнім 
періодом на 3,4%, при значному зменшенні північно-східних вітрів на 5,8% у порівнянні з літ-
нім періодом (21,2% для мст. яремча). У південно-східній частині парку за даними мст. Селятин 
також зменшились вітри північних напрямків (табл. 2.4.27).
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Таблиця 2.4.26
метеорологічні норми і екстремуми в районі розташування

НПП «гуцульщина» у 1961-1993 роках. Осінь

метеоро-    
логічні 

елементи

tср. e d f Хмари V P R Rd Дата

в ºС в гпа % в балах в м/с гпа в мм
з н

Коломия, 48° 32´пн. ш., 25° 02´сх.д., 296,2 м н. р. м.
Середні 7,8 6,2 2,6 82,1 6,2 5,1 2,0 983,5 131,5

максимальні 10,0 7,9 3,8 89,0 7,9 7,3 2,9 987,6 262,5 47,8 01.09.78
мінімальні 5,6 2,9 1,7 76,0 2,9 2,4 0,8 980,0 25,1 5,8 30.11.61

А 4,4 5,0 2,1 13,0 5,0 4,9 2,1 7,6 237,4
яремча, 48° 27´пн. ш., 24° 33´зх.д., 530,8 м н. р. м.

Середні 7,8 8,5 2,9 77,9 6,1 4,9 1,7 955,8 171,6
максимальні 10,5 9,8 4,0 84,3 7,6 6,5 3,4 964,8 317,3 60,9 08.09.88
мінімальні 5,4 7,5 2,2 70,3 2,7 2,5 0,9 932,5 43,6 6,6 08.09.61

А 5,1 2,3 1,8 14,0 4,9 4,0 2,5 32,3 277,3
Селятин, 47° 52´ пн.ш., 25° 13´ сх.д., 762,5 м н. р. м.

Середні 5,4 7,4 2,3 82,6 6,2 4,8 1,0 930,9 136,9
максимальні 7,4 8,5 3,3 87,0 7,4 5,9 1,6 962,4 301,0 69,5 23.09.74
мінімальні 3,1 4,3 1,7 78,3 4,9 3,2 0,4 926,4 48,9 7,8 16.10.84

А 4,3 4,2 1,6 8,7 2,5 2,7 1,2 36,0 252,1
tср. – середня температура повітря А – амплітуда е – пружність водяної пари
d – дефіцит насичення f – відносна вологість повітря V – швидкість вітру
P – атмосферний тиск R – атмосферні опади Rd – атмосферні опади за добу

Таблиця 2.4.27
Розподіл вітрів за напрямками в районі розташування 

НПП «гуцульщина» у 1961-1991 роках. Осінь

місяці Напрямки вітрів в румбах
Пн ПнСх Сх ПдСх Пд ПдЗх Зх ПнЗх

Коломия, 48° 32´пн. ш., 25° 02´сх.д., 296,2 м н. р. м.
Вересень–листопад 434 217 1960 1222 301 874 1783 1963
Вересень–листопад, 

% 5,0 2,5 22,4 14,0 3,4 10,0 20,4 22,4

яремча, 48° 27´пн. ш., 24° 33´зх.д., 530,8 м н. р. м.
Вересень–листопад 587 1973 275 218 1330 3593 1165 182
Вересень–листопад, 

% 6,3 21,2 2,9 2,3 14,3 38,5 12,5 2,0

Селятин, 47° 52´ пн.ш., 25° 13´ сх.д., 762,5 м н. р. м.
Вересень–листопад 1738 913 527 600 1386 1189 992 1130
Вересень–листопад, 

% 20,5 10,8 6,2 7,1 16,4 14,0 11,7 13,3

Починаючи з вересня кількість опадів порівняно з літніми місяцями різко зменшується, 
але вони стають тривалішими. Впродовж осені в передгірній частині парку випадає 19% від 
суми річних опадів (мст. Коломия), тоді як в низькогірній – відповідно 18,6% (мст. яремча) 
та 16,5% (мст. Селятин) (див. рис. 2.11, 2.12). За даними метеопоста Косів у 2005-2012 рр. у 
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передгір’ї восени випадало в середньому 18 % річної суми опадів (табл. 2.4.13). Найнижчими 
впродовж року є також для цього сезону максимальні суми добових опадів, що коливаються 
від 47,8 мм (1.09.1978 р., мст. Коломия) до 69,5 мм (23.09.1974 р., мст. Селятин).

Oцінка метеорологічних умов
Для оцінки метеорологічних умов щодо їхньої сприятливості 

формуванню рослинного покриву і життєдіяльності рослин можна використати співвідно-
шення між температурою повітря і опадами, обчисливши гідротермічний коефіцієнт (гТК), 
який показує ступінь забезпеченості регіону вологою упродовж періоду активної вегетації.

гТК= ∑ rх10 /( ∑ t ) – формула Селянинова,  де r – опади, t – температури ≥10ºС.

Згідно спостережень останніх років  для передгірної частини НПП характерний вологий 
і дуже вологий клімат (табл. 2.4.28). Для порівняння гТК для метеостанції Пожижевська 
(висота 1460 м н.р.м.) становить 4-5.

Таблиця 2.4.28
Динаміка гідротермічного коефіцієнту у 2005-2012 рр. за даними метеопоста Косів

Роки 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 середнє
гТК 1,85 1,63 1,68 2,85 1,23 3,3 1,17 0,72 1,96

Примітка. Північна межа лісостепової смуги співпадає з ізолінією гТК=1, а північна межа напівпустелі з 
ізолінією гТК=0,5. 

Вологий клімат – гТК > 1,0; достатня вологозабезпеченість – гТК=1. Напіввологий клімат – гТК = 0,99-0,55, 
напівсухий клімат – гТК = 0,55-0,33, сухий клімат – гТК= 0,33-0,12, дуже сухий клімат – гТК < 0,12

Побудувавши омбротермічні діаграми за гессеном, можна визначити  вологозабезпеченість 
території помісячно впродовж теплого періоду.  г. госсен (Шульц, 1881) вважає місяць сухим, 
коли кількість опадів (в мм) менша подвійного значення температури (в градусах). Саме госсен 
запропонував будувати омбротермічні діаграми для наочного зображення цієї залежності 
(температурі в 10°С відповідає 20 мм опадів). Коли крива температур проходить вище кривої 
опадів, тоді клімат сухий, коли ж навпаки – клімат вологий.

За омбротермічними діаграмами, побудованими за даними спостережень на метеопості НПП 
у м.Косів, виявлено посушливі періоди в 2005-2012 рр. Зокрема, 2005 р., 2006 р., 2007 р., 2008 
р., 2010 р. – це роки впродовж яких відмічено достатня вологозабезпеченість (рис. 2.13-2.20). 
Надмірна кількість опадів у літній період 2008 р. і 2010 р. призвели до катастрофічних паводків, 
хоча в листопаді цих років зафіксовано незначні посухи (рис. 2.16, 2.18, табл. 2.4.3, 2.4.13). У 
2006 році відмічено посушливий період у вересні, після надмірного зволоження у серпні, який 
загалом не вплинув на вологозабезпеченість рослин вологою (рис. 2.14). У 2009 році відмічено 
два посушливі періоди, а саме в квітні та із середини липня до другої декади жовтня (рис. 2.17).

У 2011 році теж спостерігаються два періоди посухи: перший починаючи з середини квітня 
до кінця травня, другий – у серпені-грудні (рис. 2.19). Хоча з рис. 2.19 можна зробити висновок, 
що в жовтні було достатнє зволоження, але 27 мм опадів (табл. 2.4.13) не могли наситити 
вологою ґрунт після тривалої посухи. У 2012 р. посуха зафіксована в березні та починаючи 
з середини червня до жовтня. Внаслідок посухи 2011-2012 років пересохли потоки та дуже 
багато криниць в Косівському районі, рівень води в річках впав нижче рівня межені, і русла 
річок дуже звузилися, обміліли і нагадували струмки.

Загалом для регіону розташування НПП характерна достатня вологозабезпеченість 
території за винятком окремих місяців.
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Рис. 2.13. Омбротермічна діаграма за 2005 р. для метеопоста Косів 

Рис. 2.14. Омбротермічна діаграма за 2006 р. для метеопоста Косів

Рис. 2.15. Омбротермічна діаграма за 2007 р. для метеопоста Косів

Рис. 2.16. Омбротермічна діаграма за 2008 р. для метеопоста Косів
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Рис. 2.17. Омбротермічна діаграма за 2009 р. для метеопоста Косів

Рис. 2.18. Омбротермічна діаграма за 2010 р. для метеопоста Косів

Рис. 2.19. Омбротермічна діаграма за 2011 р. для метеопоста Косів

Рис. 2.20. Омбротермічна діаграма за 2012 р. для метеопоста Косів
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На основі аналізу річної амплітуди температури повітря (різниця між середніми тем-
пературами найтеплішого і найхолоднішого місяців) можна встановити середнє значення 
індексу континентальності К, який засвідчує континентальність клімату. Значення індексу 
континентальності змінюється в межах від нуля до нескінченності.

К = 1,7А/sinα-20,4  – формула горчинського, 
де К – континентальність, А – амплітуда річних коливань температур, sinϕ – широта міс-

цевості, 20,4 – поправочний коефіцієнт.
А=T-t,
де  T  – максимальна середньомісячна температура року, t – мінімальна середньомісячна 

температура року.  
  Середнє значення індексу континентальності для передгірної частини території НПП,  

обчислений за даними метеопоста Косів у 2005-2012 рр., у середньому становить 35 (табл. 
2.4.29), з яскраво вираженими метеорологічними сезонами. Таким чином, клімат цієї терито-
рії помірно-континентальний. 

Таблиця 2.4.29
Індекс континентальності  обчислений за даними 

метеопоста Косів у 2005-2012 рр.
роки 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Індекс континентальності 35,8 43,3 35,4 33 35 45 33 49

За даними спостережень на метеопості Косів упродовж 2005-2012 рр. можна зробити 
висновки щодо метеорологічних особливостей сезонів року у межах передгірної і крайової 
низькогірної частин території НПП. 

метеорологічна весна починається із середини березня і триває в середньому 77 днів 
до середини травня. Середня температура повітря весняного періоду становить 9,6°С,  при 
максимальних значеннях +28°С  і мінімальних – до -11°С. Для квітня і першої декади травня 
характерні приморозки, які є небезпечними для плодових культур під час їхнього цвітіння. 
Атмосферне зволоження весняного періоду помірне і становить 133 мм опадів (18,2% від річ-
ної суми опадів) посушливий період найчастіше припадає на квітень.

метеорологічне літо зазвичай починається у третій декаді травня й триває 110 днів 
до другої декади вересня. Середня температура повітря цього періоду досягає 19°С, при 
максимальних показника +36-38°С та мінімальних – +6-8°С. Впродовж літа в середньому 
буває 43 дні із середньодобовими температурами повітря в межах +20-25°С та від одного до 
десяти днів з температурами понад +25°С. Ці дані свідчать про те, що влітку у передгір’ї і 
крайовій низькогірній частині НПП в останнє десятиліття стало дещо тепліше порівняно з 
попередніми десятиріччями, оскільки м.С. Андріанов (1968) відмічав, що для Прикарпаття 
характерно 13 днів з температурами повітря +20-25°С, а температури понад 25°С малоймо-
вірні. Для літнього сезону притаманна найбільша  кількість опадів в рік (54%), передусім 
через їхній зливовий характер. Впродовж літа буває в середньому 16 днів із зливами та 2-9 
днів із  градом.

метеорологічна осінь починається у вересні і триває 87 днів до третьої декади листопада 
– першої декади грудня. Середня температура осіннього періоду становить +8,3°С, при мак-
симальних значеннях +26°С, які іноді у вересні можуть досягати +35°С (2008 р.) та мінімаль-
них – -5–10°С. Кількість опадів порівняно з літнім періодом різко зменшується і в середньому 
становить 130 мм (18%). Характерною особливістю осені є повернення дуже теплих днів на 
один – два тиждні, які називають «бабине літо».



73Розділ 2. Фізико-географічні умови

метеорологічна зима триває 110 днів (третя декада листопада – перша-друга декада бе-
резня). Середня температура повітря зимового сезону складає -3,4°С, при максимальних по-
казниках +15°С та мінімальних – -34°С. При надходженні теплого атлантичного повітря впро-
довж холодного періоду року характерні часті відлиги (у середньому 20-30 днів). Звичайними 
для регіону розташування НПП є сильні морози. Зокрема, за період спостережень на метео-
пості Косів у 2005-2012 рр. чотири зими були особливо холодними, коли температура повітря 
падала нижче -20°С, причому не тільки в гірській, але й в рівнинній частині НПП. Так, у 2010 
та 2012 роках зафіксовані температури повітря нижче -30°С. Характерно, що впродовж року 
взимку кількість опадів найменша (13 %) – у середньому 109 мм. Відзначимо, що один раз на 
десятиріччя трапляється так, що у передгір’ї  зима відсутня, оскільки не відбувається стійкого 
переходу середньодобових температур нижче нуля і не утворюється стійкий сніговий покрив 
(зокрема, у 2007 р.).

Підсумовуючи аналіз кліматичних умов Косівщини, як регіону розташування національ-
ного парку відзначимо, що вони  сприятливі для розвитку рекреації, туризму та ведення сіль-
ського господарства.

Таким чином, передгірна частина Національного природного парку «гуцульщина» ха-
рактеризується помірно теплим і помірно вологим кліматом. Радіаційний баланс складає 43-
41 ккал/кв.см. Кількість атмосферних опадів коливається від 400 до 1000 мм. На випаровуван-
ня припадає близько 450-500 мм, стік – близько 250 мм, випаровуваність – 700-800 мм. Період 
з додатніми температурами триває 290-300 днів, сума середніх добових температур за цей 
період складає 3600-3400°С. Безморозний період триває до 250-270 днів, вегетаційний – біля 
230 (з сумою температур 3200-3400°С, з кількістю опадів 400-450 мм). Літній період триває 
120-110 днів з сумами температур біля 2000°С, кількістю опадів – 250-300 мм. Радіаційний 
індекс сухості складає 0,9-1,1; коефіцієнт зволоження – 0,8-1,1.

Низькогірна частина національного парку за топокліматичними умовами тяжіє до ха-
рактеристик клімату міжгірських улоговин. Тривалість вегетаційного періоду складає 200 
днів, з сумами активних температур достатніми для садівництва. Опадів випадає від 550 до 
1250 мм. Величина випаровування – 450-500 мм, стік – 200-300 мм, випаровуваність – біля 
650-550 мм на рік. Період з додатніми температурами триває близько 280 днів, сума середньо-
добових температур у цей період досягає 3000°С. Безморозний період триває біля 240 днів, 
період активної вегетації – 160 днів, літо триває від 110 до 70 днів з сумами темпреатур літ-
нього сезону до 1700°С і кількістю опадів від 200 до 600 мм. Радіаційний індекс сухості – біля 
1,0-0,9, коефіцієнт зволоження – від 1,0-1,5.

Південно-західна середньогірна частина НПП (південно-західніше с.Космач) розташо-
вана у межах помірно холодної зони (від 900-950 м до 1250 м), для якої характерні дещо 
суворіші кліматичні умови порівняно з основною низькогірною частиною парку. Згідно даних 
Андріанова м.С. (1957) тут сума активних температур складає 1000-1600°С, величина гідротерміч-
ного коефіцієнта від 3,5 до 4.  У районі середньогірного хребта з вершинами Лисина Космацька 
і Ґрегіт закономірно спостерігаються дещо більша кількість опадів, нижчі показники темпе-
ратури повітря, як упродовж року, так і впродовж сезонів. 

Найбільш небезпечними атмосферними явищами на території національного парку є 
весняні і осінні приморозки, грози (близько 30 випадків на рік), надмірні снігопади, затяжні 
дощі, шквальні і ураганні вітри, опади у вигляді граду (10-12 днів у році) та деякі інші метео-
рологічні явища.
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Рис. 2.21. Діаграма співвідношення площ річкових басейнів у %

2.5.  поВеРхнеВІ та пІдземнІ Води
2.5.1. поверхневі води
За схемою гідрологічного районування України НПП 

«гуцульщина» розташований у межах Дністровсько-Прутської гідрологічної області, яка вхо-
дить до складу гідрологічної країни Українських Карпат. Область характеризується такими 
гідрологічними показниками:
- коефіцієнт густоти річкової сітки  – 1 км/км2 і більше;
- похил річок – 60-80 м/км у верхів’ях та 5-10 м/км у нижній течії;
- швидкість течії річок – 3-5 м/с;
- заболоченість водозборів незначна;
- величина річкового стоку з висотою збільшується від 200 до 1000 мм;
- усі річки мають паводковий режим;
- розподіл стоку впродовж року наступний:  весна – 30-50%; 
 літо-осінь – 30-45%; зима – 10-18%
- льодостав – нестійкий, характерні затори.

Поверхневі води НПП «гуцульщина» і суміжних територій складаються переважно з річ-
кової сітки, густота якої становить 1,5 км/км2. Озерніть і заболоченість території – незначна, 
штучні водойми поширені майже виключно на височинній передгірній частині.

Уся територія НПП, як і Косівського району відноситься до басейну Прута. На Косівщині 
розташовані верхів’я і середня течія таких його великих правих приток як Лючка, Пістинька і 
Рибниця, а по межі з Буковиною протікає найбільша притока Прута – ріка  Черемош. 

Річкові системи Рибниці, Лючки і Пістиньки займають приблизно однакову площу в межах.  
Косівщини, в середньому більше 25%, дещо меншу площу займає басейн Черемошу – близько 
20%, а на басейни інших двох річок припадає незначна частка площі району: Цуцулина – 2,9%, 
Березівки – 0,5% (рис. 2.21). Близько 70% території НПП «гуцульщина»  знаходиться в басейнах 
Пістиньки та Рибниці (рис. 2.22).

Річкова система Лючки. Річка Лючка має загальну довжину 42 км, у т.ч. у межах Косівського 
району – 28 км (рис. 2.23.). Площа басейну – 397 км2, у т.ч. в межах району – 229,3 км2. Живлення 

2,9 0,5
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– змішане. Замерзає річка на початку грудня, скресає у березні. Середній похил річки – 16 м/
км, проте на різних ділянках він значно відрізняється.

Витоки річки знаходиться нижче сідловини між вершинами Рокита мала і Рокита Велика. 
У межах Косівського району найбільшими є її праві притоки: мала Лючка, Ратунзява, Варатик, 
Лунґа, Акра, Рушір, Кошелівка. Долина Лючки у верхів’ї каньоноподібна, нижче – V-подібна, 
ширина долини складає 1,2-2,0 км. Ширина заплави до с.Люча має 10-20 м, на окремих ділян-
ках заплава відсутня. Нижче с.Люча її ширина досягає 150 м. Русло слабозвивисте, пересічна 
ширина складає 6-12 м (найбільша – 32 м). Середня глибина – 0,4 м, найбільша – 1,0-1,5 м. 

Річка Рушір є найдовшою (11,3 км) правою притокою Лючки. Вона витікаючи з сідло-
вини між вершинами Подір і Рунок, протікає глибокою V-подібною долиною через присілки 
Вижній Рушір (Космач), Нижній Рушір (Люча), мочіри, Ґрейнарівка, Ґлоди, Баньки і впадає в 
Лючку в Долішньому Куті с.Люча. Найдовшими притоками цієї річки є Рушорик з потоками 
Палицький і Студений Звір, Тарницький, Бачулець.

Річка Кошелівка (6,1 км) витікає з джерел на вододілі річок Лючка і Пістинька. Протікає 
Акра через село Уторопи, впадає у Лючку нижче с. Стопчатів. Притоками Кошелівки є потоки 
Насарат і гори.
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Рис. 2.23. Діаграма довжин найбільших річок у районі розташування НПП «гуцульщина»
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Річка Акра витікає з урочища Березове в с.Акрешори на східних схилах гори мел. Довжи-
на річки – 8,7 км. Протікає Акра через села Акрешори, Текуча, Нижній Березів і впадає у ріку 
Лючку біля присілка Петрятин у с.Люча. У Акру впадають річки Плішева з притокою Вар’яткою, 
Суроп, Верховий, Прало. В басейні Акри є численні соляні джерела і потоки, які на порядок під-
вищують вміст хлоридів у Лючці. Біля джерел і потоків зростають галофільні види рослин.

Річкова система Пістиньки. Річка Пістинька утворюється від злиття Пістиньки-
Космацької і Пістиньки-Брустурської у селі Прокурава і має загальну довжину 38,8 км (у 
т.ч. у межах Косівського району – 24,6 км, а разом з Пістинькою-Космацькою – 56 км (у т.ч. 
у межах району – 41,8 км). Витоки Пістиньки-Космацької знаходяться на схилах гір Ґреґіт 
(північно-західні схили), Ротило і мунчели на висоті майже 1200 м. Пістинька-Брустурська 
теж починаються від злиття кількох водотоків, що стікають з г.Ґреґіт (південно-східні схили) і 
габорянська на висоті приблизно 1200 м.  Площа басейну р. Пістиньки становить 264 км2 (без 
Лючки), у т.ч. у межах району – 227 км2. У межах Косівського району Пістинька протікає че-
рез села Прокураву, Царину (присілок Шешорів), Шешори, Пістинь, микитинці. Пістинька-
Космацька протікає у верхній течії через присілки Космача  Кляуза і Плаюци та далі через сам 
Космач. Пістинька-Брустурська протікає через присілок Шепота  Рунок і далі через Шепіт і 
Брустури.

Річкова система Пістиньки має розгалужену віялоподібну річкову сітку у верхів’ях, а піс-
ля злиття Пістиньки-Космацької з Пістинькою-Брустурською її рисунок значно спрощується. 
Нижче с. Прокурава Пістинька приймає кілька десятків невеликих лівих і правих водотоків, най-
довшими серед яких є праві – Верхній Бруснєк, Нижній Бруснєк, Ґлиґул, Керничний, Шендрівка, 
Черленяк, йордан, Студений, Волово, Воронець, а з лівих – Петричила, Коров’єк, Красник.

Річкова долина Пістиньки у верхів’ї – ущелиноподібна, шириною від 6-10 до  
50  м, до  микитинців – V-подібна, нижче – трапецієвидна, завширшки   1,2-1,5   км. Ширина 
заплави складає від 20-100 до 650 м. Русло є помірно звивисте, його середня ширина –  
10-15 м, на окремих ділянках – до 45 м. Середній похил річки від витоків до гирла становить 
18 м/км. Проте у верхів’ях та у середній і нижній течії він має значні відмінності.

У басейні Пістиньки є ряд відомих водоспадів: на Пістиньці – Шешорський малий гук 
висотою 2 м і Шешорський Великий гук висотою 5 м, які називають «Сріблястими водоспа-
дами» (фото 2.10), на Пістиньці-Брустурській – Шепітський малий гук висотою 2 м і Шепіт-
ський Великий гук висотою 15 м, на Ставнику – гук висотою 2 м. У межах с. Пістинь відомі 
відслонення менілітових сланців (місцева назва лупаки) та вапняків, на яких зростають каль-
цефільні та петрофільні види рослин.

Живлення Пістиньки – змішане з переважанням дощового. Замерзає річка у середині 
грудня, а скресає у другій половині березня. У басейні Пістиньки налічується 26 водотоків 
довжиною від 1,1 до 17,3 км.

Річкова система Рибниці. Річка Рибниця має загальну довжину 54 км, у т.ч. у меж-
ах району – 37,5 км. Площа басейну складає 276 км2, у т.ч. у межах району – 232 км2. 
Річка бере початок з-під перевалу Буковець на висоті близько 800 м, її праві притоки у 
верхів’ях починаються з-під Писаного Каменя і максимця, а ліві – з північних схилів 
хребта Ігрець. 

Найдовшими є ліві притоки Рибниці. Через 5,5 км від витоку у неї впадає Безулька, яка 
довша і повноводніша за саму Рибницю. У с. Соколівка у Рибницю впадає її найбільша ліва 
притока – р. Річка. якщо виміряти довжину Рибниці не від власного витоку, а від витоку 
Безульки, то її довжина збільшиться на 1,5 км, а від витоку Річки – навіть на 3,3 км. Інші 
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притоки є незначними за довжиною. Найбільшими лівими, крім вже названих, є Припір, 
Шурачин (монастирчик), гордаків, Тарновець, мельниця, Хімчин. Праві притоки Рибниці 
короткі, проте повноводні. Це, зокрема, річки Параджин, максимець, Плоский, Петричів, 
Стоянів, Бездзвінний, янів, Бабинець, Острий.

Найбільш розгалуженою річкова сітка Рибниці є у верхів’ях. На її ліві притоки припадає 
до 75% площі від всього річкового басейну. Нижче Косова річковий басейн Рибниці стає різко 
асиметричним (фото 2.11) через близьке розташування вододілу, внаслідок чого праві при-
токи аж до самого гирла практично відсутні.

Долина Рибниці у верхній частині місцями ущелиноподібна, ширина її днища складає  до 
100 м. Заплава має ширину від 20-40 м до 80 м. Русло Рибниці – слабозвивисте, помірно розга-
лужене, завширшки 10-20 м (найбільша – 35 м). На Рибниці та її притоках є багато мальовничих 
водоспадів: Косівський гук на самій Рибниці у межах м. Косова (фото 2.12), гук на Безульці, гук 
на Річці у Снідавці, яворівський гук на Стояновому, «яворівська Ніагара» на Бездзвінному. ма-
льовничі невеликі водоспади є також на потоках Ґелетівському, Бабинці, Острому.

Середній похил річки Рибниці складає 11 м/км, проте на різних ділянках він значно від-
різняється від середнього. Живлення Рибниці – змішане, з переважанням дощового. У 2011 р.  
національним парком у межах м.Косів створено два гідропости на р.Рибниця.

Річкова система Черемоша. Річка Черемош утворюється від злиття Чорного і Білого 
Черемошу в с.Устеріки Верховинського району. Чорний Черемош починається на північних 
схилах Чивчинських гір і має довжину 87 км. Білий Черемош бере початок в  Буковинських 
Альпах  і має  довжину 58 км. Черемош від Устерік до впадіння в Прут має загальну довжину 
80 км, з яких по межі району він протікає на протязі 38 км. Площа басейну Черемоша складає 
2650 км2, у т.ч. у межах Косівського району – 212 км2.

Черемош протікає по межі між Івано-Франківською і Чернівецькою областями, тому річкова 
система Черемошу представлена в межах Косівського району тільки лівими притоками, найдо-
вшими серед яких є Роженка, малороженка, Каменець, гнилиця, Волійця. Долина Черемоша до 

Фото. 2.10. Водоспад  Шешорський гук  (гідрологічна пам’ятка природи)



78 НАЦІОНАЛЬНий ПРиРОДНий ПАРК «ГУЦУЛЬЩиНА»

смт. Кути дуже звивиста і V-подібна, шириною від 250 до 800 м, нижче – пряма, асиметрична. 
Заплава – двостороння заширшки 60-120 м (максимальна – 500 м), нижче смт. Кути вона розши-
рюється до 800-1200 м. Ширина русла річки – від 10 до 75 м, а  похил – 3,3 м/км.

Живлення Черемошу – снігове і дощове, режим – паводковий. При паводках витрата 
води значно зростає, досягаючи в середньому 393 м3/с, а в 1969 р. під час катастрофічного па-
водку витрата води становила 1060 м3/с. мінімальний стік у літньо-осінню межень становить 
11,5 м3/с, а під час зимової – всього 6,81 м3/с. 

Фото 2.12. Водоспад  Косівський гук  (гідрологічна пам’ятка природи)

Фото 2.11. Річка Рибниця у передгір’ї  (гідрологічний заказник)
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На самому Черемоші водоспадів немає, але грізні пороги є досить поширеним явищем. 
Одним із найцікавіших є Сокільський поріг, що утворився у місці прориву Черемоша через 
Сокільський хребет. У цьому ж місці на невеликому потічку є мальовничий водоспад Сикавка. 
Невеликі водоспади є на річках малороженка і Волійця, на невеликому потічку, що впадає в 
річку Каменець утворився водоспад Червона глинка висотою 3,5 м, а на притоці Роженки є 
водоспад гук висотою до 10 м.

Повені. Характерна особливість будови річкової мережі району розташування націо-
нального парку – віялоподібний рисунок гідромережі у верхів’ях річок (зокрема, Пістиньки і 
Рибниці), який є природньою передумовою формування «миттєвих» катастрофічних павод-
ків. Сприяє формуванню «миттєвих» катастрофічних паводків, підсилюючи природні пере-
думови, також безсистемне вирубування лісів упродовж останніх 10-15 років у середньогір-
ній частині НПП. Проте основною причиною виникнення паводків є метеорологічні умови 
– кількість та інтенсивність опадів, які випадають на цій території (рис. 2.21). яскравим при-
кладом є катастрофічні паводки, що відбулись у 2005, 2006, 2008, 2010 роках, під час яких 
рівень води піднімався на 4-5 м, а найвищий – 6 метрів відмічено в м. Косів у 2010 р. на р. 
Рибниці (фото 2.13). Під час паводків швидкість течії річок досягає 5 м/с (у межень – 0,2-
2 м/с), інтенсивність підйому рівня води – 0,5-0,9 м/год. Паводки останніх років виявилися 
руйнівними, принесли багато економічних і матеріальних збитків, забрали людські життя.

Внаслідок злив 16-19 серпня 2005 р. на території Косівського району різко піднявся рі-
вень води у ріках Пістинька, Черемош, Рибниця, Лючка, Рожинка, малорожинка, Ставник, 
Рушірка, Брустурівка. За даними метеопоста Косів тільки 19 серпня випало 76,5 мм опадів. 
Паводок приніс значних збитків на території району. Зокрема, зруйновано насипну дамбу на 
р. Пістинька у с. Пістинь, тимчасовий залізобетонний автомобільний міст у с. Шепіт через р. 
Брустурівка та міст через р. Рожинка в с. Великий Рожин. Унаслідок руйнування останнього 
було відсутнє сполучення третини села (де знаходяться ЗОШ 1-2 ст., ФАП №2 і проживає біля 
420 жителів) з його адміністративним центром та районом. Паводковими водами розмито 
ґрунти та луки у прибережній смузі р. Черемош у смт Кути, під загрозою змиву була лінія 
електропередач та трансформаторна підстанція. Водами потічка монастирський підмито бе-
рег завдовжки 40 м у м. Косів, а р. Рибницею розмито правий берег у с. Смодна та 80 м лівого 
берега  в с. Вербовець. Водами однойменної річки підмито берег автодороги в с. Річка. В Кос-
мачі розмито дорогу, яка з’єднує присілок Кляуза з центром села. 

Значних збитків завдано окремим населеним пунктам. У м. Косів стихією підтоплено 23 
житлових будинки та присадибні ділянки громадян по вулицях Хмельницького, Довбуша, 
Сагайдачного, Л.Українки, Ірчана, Дудаєва, Франка, Дружби, у смт. яблунів – три житлові 
будинки. Водами р. Рибниця підмито опори 
двох мостів на автодорозі Космач–яблунів–
Коломия та захисну дамбу в с. Рожнів. Річка 
Лючка пошкодила берег і дорогу в с. Стопча-
тів на присілку «Вивіз» та вісім ділянок дороги 
у с. Розтоки, а у с.Великий Рожин р. Рожинка 
–  автодорогу та зруйновала міст. Бурхливими 
водами р. Пістиньки пошкоджено центральну 
сільську дорогу в с. малий Рожин, автодорогу 
яворів–Снідавка в с. Снідавка,  берег та авто-
дорогу в с. микитині.

Загальна сума збитків, завданих паводком 
у липні 2005 р. становила 5062 тис. грн. 

Фото 2.13. Річка Рибниця під час паводку у лип-
ні 2010 р.
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Сильні зливи 30 червня 2006 року в Покутських Карпатах у верхів’ї р.Рибниці спричи-
нили раптове підняття рівня води від трьох до п’яти метрів у річках і потоках Косівського 
району, які завдали значних матеріальних збитків народно-господарському комплексу і насе-
ленню. Зокрема, на метеопості Косів зафіксовано інтенсивність опадів 22,5 мм/год. У деяких 
місцях рівень води за годину піднявся на 3 метри, що спричинило руйнацію мостів, зсуви 
вздовж берегів (Літопис природи НПП «гуцульщина», 2006). 

Рис. 2.21. Кількість опадів, зафіксована на метеопості Косів у 2005-2011 роках

За даними Косівської РДА паводковими і дощовими водами розмито 6,2 км берегів; по-
шкоджено 47 пішохідних і дев’ять автомобільних мостів, 297,7 км автомобільних доріг, 715 м 
берегоукріплень, а також зруйновано 190 м берегоукріплень, 65 автомобільних мостів, 2447 м 
підпірних стінок; знищено три житлові будинки та п’ять господарських будівель; затоплено 
82 житлових будинки і  забрано п’ять автомобілів. Найбільше постраждали внаслідок павод-
ку села яворів і Річка. 

Одним із наймасштабніших за останнє століття був паводок 2008 року. Стихія охопила 
шість областей на заході України, постраждало понад 1000 населених пунктів (Ілюк, 2009). 
Зокрема, рівень р.Прут поблизу м. Чернівці піднявся на 7,9 м, а під час катастрофічного 
паводку в 1969 р. – на 7,1 м. головною причиною паводку були зливи і грози, що продо-
вжувалися п’ять днів. За останню декаду липня на метеопості Косів зафіксовано 292,2 мм 
опадів (табл. 2.5.1). 

    
  Таблиця 2.5.1

Хід атмосферних опадів на метеопості Косів впродовж 22-28 липня 2008 року
(Літопис природи НПП «гуцульщина», 2008)

Дні 
місяця 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07 Разом за 

22-28.07
Кількість 

опадів, мм 4,3 37,5 51,25 120 46,25 31,6 1,3 292,2
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Річки несли води з великою швидкістю і змітали все на своєму шляху: дерева з корінням, 
худобу, руйнували скелясті береги. Вода досягла найвищого рівня й просто на очах затоплю-
вала людські оселі. Зокрема, на Косівщині було підтоплено 1436 житлових будівель, з яких 
відселено 1390 мешканців, одна особа загинула (Федунків, гандзюк та ін., 2010). Паводок при-
звів до катастрофічних наслідків: без електропостачання залишилося 11 населених пунктів 
Косівського району, відключено від газопостачання сім населених пунктів, у т.ч. районний 
центр. На території району відбулося 124 зсуви різного масштабу, розмито і пошкоджено 131 
міст і 75 ділянок автодоріг (фото 2.14), підмито 440 м берегоукріплень і дві підпірні стінки, 
пошкоджено 12 закладів освіти, шість закладів охорони здоров’я, 9 закладів культури, чотири 
об’єкти житлово-комунального господарства та дві адміністративні будівлі (матеріали Косів-
ської РДА, 2008). 

  
  Фото 2.14.  Наслідки повені 2008 року біля с. Соколівка  

За даними Косівської РДА від повені у липні 2008 року постраждали 1367 господарств 
громадян: І категорія (власники житлових будинків, які повністю зруйновані) – 23 власники; 
ІІ категорія (власники житлових будинків, які підлягають капітальному ремонту або мають 
істотні пошкодження) – 206 власників; ІІІ категорія (власники житлових будинків, які підля-
гають поточному ремонту) – 1138 власників.

Упродовж 2010 року на території Косівського району відбулося три паводки, один з яких 
був катастрофічним, коли рівень води досяг максимальної позначки і перевищив рівень 2008 
року. Під час першого паводку 15-21 травня внаслідок сильних дощів (за даними метеопоста 
Косів 17.05 випало 18 мм, 18.05 – 32мм, 21.05 – 24 мм.) рівень води в річках піднявся на 1-2 м 
(Літопис природи НПП, 2010). 

Другий паводок сформувався 22-30 червня, коли внаслідок тривалих дощів випало 208 
мм опадів, а за червень – 304,15 мм (Літопис природи НПП, 2010). За даними Ковівської РДА 
паводком пошкоджено та зруйновано 20 мостів, 37 водогосподарських об’єктів та 53 ділянки 
автодоріг та спричинено сім значних зсувів. 

07-08 липня злива в басейнах Рибниці і Пістиньки спричинила різкий підйом води в річ-
ках. Зокрема у  Рибниці рівень води був найвищий за останні півстоліття. Вночі з 7 на 8 липня 
за 6,5 год. випало 110 мм опадів (Літопис природи  НПП, 2010). Внаслідок дощів та підняття 
рівня води в річках і потоках району було пошкоджено та зруйновано: два адмінбудинки, чо-
тири заклади освіти, п’ять закладів культури, 45 мостів, 103 водогосподарських об’єкти та 88 
ділянок різних автодоріг, виникло 27 зсувів (матеріали Косівської РДА, 2010).  

як уже зазначалось, основними причинами виникнення паводків є гідрометеорологічні і 
геологічні умови, водорегулююча властивість ґрунтів та лісорослинного покриву. 
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Озера.  Озерність території національного парку, як і Косівського району – незна-
чна. У НПП нараховується тільки шість невеликих озер, кожне з яких є неповторним. 
Найпоширенішим типом озерних улоговин є улоговини зсувного типу. До цього типу відно-
сяться чотири з шести наявних озер в районі. 

Озеро Лебедин (Лебедине) знаходиться на південному схилі хребта Лебедин на висоті 650 м се-
ред букового лісу. Площа водного дзеркала складає 3500 м2, форма озера нагадує тупокутний три-
кутник (фото 2.15). При детальних обстеженнях встановлено, що озеро має надзвичайно велику, 
як на свої скромні розміри, глибину, яка сягає 28 м. Озеро має зсувне походження. З північного 
боку на схилі хребта чітко виділяється стінка відриву зсуву довжиною біля 100 м. Схил над озером 
сильно оголений, кам’янистий, великої крутизни. гребінь хребта Лебедин – асиметричний. Поряд 
з озером знаходиться ще ряд замкнутих сухих кам’янистих заглиблень. Озеро Лебедин – стічне. 
Стік відбувається у потік Палицький. Через велику кількість опаду листя в озері проходять інтен-
сивні процеси гниття, які збагачують води сірководнем. Прозорість води – невисока.

Озеро Мертве знаходиться на сусідньому хребті Карматура (Кормитура) практично біля 
самого гребеня на висоті понад 800 м (фото 2.16). Озеро невелике за розмірами, грушеподіб-
ної форми шириною 30 і довжиною біля 40 м. Озеро – зсувного типу. З північно-західного 
боку гребеня хребта чітко простежується стінка відриву. Озеро – мілке, сильно заросло дере-
вами і чагарниками. Середину озера займає великий заболочений острів, водне дзеркало за-
лишилося тільки по краях. Озеро стічне, стік відбувається шляхом просочування води через 
кам’янисту греблю у потік Коров’єк. Очевидно в минулому озеро складалося з двох різно-
рівневих  водних басейнів і було більшим за розмірами. Верхній басейн представляє собою 
вузьку, довгу суху балку з плоским дном.

Озеро Зінякове утворилося порівняно недавно внаслідок великого обвалу, що стався на 
південно-західному схилі гори Зіняків Верх. Озеро зовсім мале, але досить глибоке. Навколо 
скрізь перевернуті дерева і брили, а мікрорельєф навколо озера дуже складний.

Озеро Дзвинячка розташоване на горі Овид біля Старих Кутів на висоті близько 600 м.  
Довжина озера складає 8 м, ширина – 7 м, глибина – 1,5-2 м. Швидше за все озеро теж зсув-
ного походження.

Озеро Банське розташоване у Косові на території колишньої фабрики «гуцульщина». Воно 
утворилося на місці колишньої соляної копальні – «бані». Озеро має техногенно-карстове по-
ходження. Площа водного дзеркала – 30 000 м2, глибина досягає – 10 м.

Озеро Вікнищі (Вікнища) біля села Лючі, за неперевіреними даними, має карстове похо-
дження. глибина озера – до 2 м, його береги круті, вкриті буковим лісом.

Стави. Рельєф передгірної височинної частини національного парку, як і Косівського 
району, сприятливий для будівництва ставів. Проте вони не мають значного поширення і 
сконценровані у південно-східній частині НПП. 

Найбільший ставковий комплекс збудований у долині річки Волійця – 7 ставів, загаль-
ною площею 30 га. Також сім ставів, але меншої площі, є на потоці Цуханів. Два великі стави 
площею 4 і 5 га розташовані на річці Чернятин. Каскад ставів у Розтоках (фото 2.17), де раніше 
було форельне господарство, обезводений і не використовується за призначенням. греблі ба-
гатьох ставів зруйновані (с. Вербовець – 5 ставів, с. Уторопи на р. Насарат –  2 стави площею 
10 га та ін.). Більшість ставків мають незначну площу. У Рожнові, Вербівці, Кобаках, на околи-
ці Косова й інших сіл є багато копаних ставів.

 Стави і озера є оселищами для різноманітних водних і біляводних видів рослин і тварин, 
у т. ч. рідкісних. У ставі в с. Вербовець виявлено водяний горіх, який занесений до Червоної 
книги України, у Банському озері вперше для України описано водну рослину – пухирник 
південний, на мертвому озері виявлено регіонально рідкісну комахоїдну рослину – росичку 
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круглолисту, на озері Дзвинячка – регіонально рідкісний вид – бобівник трилистий тощо. Ці 
місцезростання наразі єдині відомі на території НПП для зазначених видів.

Болота.  У НПП «гуцульщина» і суміжних територіях за статистичними даними є лише 
1 га боліт на місці ставів у Старих Кутах. Проте є велика кількість невеликих заболочених та 
надмірно зволожених ділянок у підніжжі схилів, поблизу джерел, вздовж потоків, але вони не 
можуть бути класифіковані як болота. Заболочені заплави річок не характерні для переважно 
гірської місцевості парку. Лівий берег Черемоша представляє собою високу заплаву, вздовж 
якої немає ні стариць, ні боліт. На західних схилах Ґрегота серед кам’янистих розсипів на ви-
соті біля 1370 м виявлене невелике висяче сфагнове болото.

Заболочені та перезволожені місця сприятливі для зростання більшості видів родини 
зозулинцевих, які є об’єктом охорони в світовому масштабі. 

Мінеральні  джерела . Територія розташування НПП багата на мінеральні джерела, про-
те їх дебіт невеликий.

Сірководневі джерела пов’язані із сірковмісними гіпсами і вапняками неогену, які поши-
рені в контактній зоні зовнішньої частини Передкарпатського прогину. У парку виявлено такі 
сірководневі джерела:

- на г.Зіняків Верх, дебіт – 11 л/год. (фото 2.18);
- у долині р.Волійця у місці прориву річки крізь хребти голиця і галич, дебіт джерела – 

близько 5 л/год., мінералізація значно вища, ніж джерела на г. Зіняків Верх;
- «Дві сестри» знаходиться в долині Палицького потоку, що витікає з озера Лебедин, тому 

інколи зустрічається інша їх назва – «Лебединські сірководневі джерела». Насправді, це два 
джерела розташовані на відстані 10 см одне від одного із зовсім відмінним мінеральним скла-
дом: одне – сірководневе, а інше, скоріш за все, – слабомінералізоване вуглекисле. Дебіт дже-
рел невеликий – 0,3 л/год.

Вуглекислі джерела використовуються для виготовлення природної столової води. 

Фото. 2.17. Ставки в с. Розтоки
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Найвідомішими з них: «Аршиця» в с. Текуча, «Кринчиста криниця» на схилах хребта голиця 
в околицях Косова, мінеральна вода урочища «Штурбак» у с. Пістинь.

Природні розсоли поширені повсюдно у зоні поширення солевмісних порід неогену. Їхній 
вихід на поверхню фіксується заляганням порід воротищенської світи широкою смугою вздовж 
краю гір. На передгір’ї розташовані:  Пістинська соляна криниця (фото 2.19), Старокутська со-
ляна криниця, Текучанські соляні джерела (фото 2.20), Уторопські соляні джерела (фото 2.21).

Деякі соляні криниці взято під охорону в якості гідрологічних пям’яток природи місце-
вого значення.

2.5.2. підземні води
Складна геологічна будова описуваної території зумовила вели-

ку різноманітність її гідрогеологічних умов. Незважаючи на велику кількість атмосферних 
опадів, яка становить 700–1000 мм на рік, внаслідок значної розчленованості рельєфу та зна-
чного поширення водотривких глинистих товщ, умови накопичення підземних вод у межах 
території парку не є сприятливими.

Різною мірою обводненими є відклади майже усіх стратиграфічних підрозділів. Але 
практичне значення для водопостачання населених пунктів мають лише окремі водоносні 
горизонти та комплекси.

Водоносний комплекс у голоценових та верхньо-середньоплейстоценових алювіальних від-
кладах поширений у межах карпатської та передкарпатської частин території НПП і є най-
більш водозбагачений та максимально використовується в народному господарстві. глибина 
залягання вод цього комплексу коливається від 0 до 26 м. Відповідно до літологічного складу, 
який змінюється від піщано-глинистих до грубоуламкових порід, водозбагаченість алювіаль-
них (річкових) відкладів різна. Дебіт окремих водозаборів (свердловини, криниці, джерела) 
становить від 0,5 до 29,5 л/с при зниженні рівнів від 0,1 до 4,5 м. Питомі дебіти в межах 0,012–
0,016 л/с. Води прісні з сухим залишком від 0,15 до 2,7 г/дм3. Загальна твердість води – від 2,8 
до 8,92 мг-екв/л. За складом аніонів води водоносного комплексу алювіальних відкладів гід-
рокарбонатні, зрідка гідрокарбонатно-хлоридні, сульфатно-гідрокарбонатні. Серед катіонів 
переважає кальцій, зрідка є магній і натрій (Ващенко и др., 2003).

Водоносний комплекс у відкладах нижнього сармату та верхнього бадену поширений у перед-
карпатській частині території НПП, де пов’язаний з прошарками та лінзами конгломератів, пісків, 
пісковиків, які присутні серед глин дашавської та косівської світ. Потужність водоносних шарів 
становить зазвичай 5–10 м, місцями досягає 60–70 м. Води – напірні. У деяких свердловинах про-
стежується самовилив. Дебіти свердловин – 0,9–4,5 л/с при пониженні рівнів від 0,2 до 27,5 м та 
до 6,5 л/с – при самовиливі. Питомий дебіт – 0,2 л/с. Води зазвичай прісні, подекуди трапляються 
з підвищеною мінералізацією. Вміст сухого залишку коливається від 0,07 до 2,0 г/дм3, загальна 
твердість – від 1,18 до 17,5 мг-екв/л. Прісні води відносять до гідрокарбонатного кальцієвого типу, 
а води з підвищеною мінералізацією – до гідрокарбонатного натрієвого типу.

Водоносний горизонт у відкладах нижнього міоцену пов’язаний із теригенно-галогенною 
товщею (балицька світа), яка складає Самбірський покрив. Води звичайно приурочені до лінзо-
подібних прошарків пісковиків, які не відзначаються водозбагаченістю. Дебіти свердловин – від 
0,01 до 0,026 л/с при пониженні рівнів на 4,5–15,0 м. Води переважно хлоридні натрієві, дуже мі-
нералізовані. Сухий залишок становить 100–300 г/дм3, зазвичай – 150 г/дм3; загальна твердість 
– 14–17 мг-екв/л. Розсоли використовують для виробництва кухонної солі.

Водоносний комплекс у відкладах палеогенової системи та верхньої крейди поширений 
у межах Карпатського басейну підземних вод, де приурочений до різноритмічних піщано-
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глинистих флішових утворень. Найбільш водозбагаченими породами комплексу серед відкла-
дів палеогену є пісковики менілітової, вигодської та ямненської світ. Дебіти джерел становлять 
зазвичай 0,3–0,7 л/с, але іноді досягають 3,0 л/с. Води переважно гідрокарбонатного кальцієвого 
типу з сухим залишком від 0,3 до 0,6 г/дм3 і загальною твердістю 1,95–4,0 мг-екв/л.

У водах, приурочених до відкладів менілітової світи, подекуди спостерігається підвище-
ний вміст заліза, сірководню та органічних речовин. Ці води, а особливо води типу «Нафтуся», 
мають бальнеологічне значення.

У флішових відкладах верхньої крейди (стрийська світа), як і в породах палеогену, під-
земні води приурочені до зони тріщинуватості, яка розвинута приблизно до глибини 100 м. 
Дебіти джерел коливаються в межах 0,003–0,5 л/с, зрідка досягаючи 10 л/с. Дебіти свердловин 
визначено у межах від 0,1–0,3 до 0,9–1,4 л/с при пониженні рівнів від 0,3 до 33,8 м. Питомі 
дебіти – 0,01–0,1 л/с. Тип води переважно гідрокарбонатний кальцієвий із сухим залишком 
від 0,07 до 0,8 г/дм3. Загальна твердість води не перевищує 13,8 мг-екв/л, частіше становить 
3,5–7,2 мг-екв/л (Ващенко и др., 2003).

Води цих комплексів в інтервалі глибин від 100 до 700 м прісні, подекуди солонуваті, зазвичай 
гідрокарбонатні натрієві. З глибиною мінералізація збільшується за рахунок хлоридів. Найбільша 
глибина слабомінералізованих гідрокарбонатних натрієвих вод простежується в південно-
західних структурах Бориславсько-Покутського покриву. Тут верхня межа гідрохімічної зони 
середніх і міцних розсолів (мінералізація 150 г/дм3 і більше), яка відповідає зоні сповільненого 
водообміну, встановлена на абсолютній відмітці 280 м (± 500 м на різних ділянках).

Вирішення проблеми водопостачання населених пунктів і промислових підприємств у 
районі НПП ґрунтується головним чином на використанні вод алювіальних відкладів. У пе-
редгірській частині використовують також води відкладів нижнього сармату і бадену.

2.6. ҐРунти
Ґрунтовий покрив на території НПП «гуцульщина» сформу-

вався у результаті взаємодії основних ґрунтотвірних чинників трьох рівнів: провінційно-
зонального, регіонального і топологічного (локального) рівнів (Позняк, Красєха, 2007). На 
провінційно-зональному рівні  просторова  організація  ґрунтового покриву зумовлена 
конфігурацією полів вологості і температури та морфоструктури. З останніми пов’язані 
особливості вологоперенесення у межах континентів і, зокрема, явища вертикальної пояс-
ності в горах. На регіональному рівні просторова організація ґрунтового покриву зумовле-
на геологічними структурами та умовами седиментації пухких відкладів, які є ґрунтоутво-
рюючими породами. У гірських регіонах умови седиментації пухких відкладів залежать від 
неотектонічних рухів та схилових і флювіальних процесів, які відбувалися під час станов-
лення сучасного рельєфу. Структура ґрунтового покриву топологічного рівня формується 
під впливом літо-геоморфологічних умов території та потоків речовини й енергії у ланд-
шафтах, які зумовлені їхнім біокліматичним потенціалом (зокрема, типом рослинного по-
криву, величиною і швидкістю гумініфікації рослинних решток тощо). Таким чином ґрунти 
на території національного парку, як і у будь-якій іншій місцевості, сформувались у тісній 
взаємодії клімату, рельєфу, гірських порід, рослинного і тваринного світу, а також часу. 

Детальне вивчення ґрунтового покриву проводились на ключових ділянках НПП «гу-
цульщина». На основі результатів польових і лабораторно-аналітичних досліджень, прове-
дених у сертифікованій лабораторії фізико-хімічних аналізів ґрунтів Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка, складено ґрунтові карти ключових ділянок НПП (у 
масштабі 1:25000), що охоплюють: 1) низькогірний масив Шешорського ПНДВ на лівобереж-
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жі р.Пістиньки (рис. 2.24) та 2) рівнинну частину Старокутського ПНДВ між смт Кути та 
селами Черганівка і Кобаки (рис. 2.25).

Буроземи. як у межах Українських Карпат загалом (гоголєв, 1965), буроземи є найпо- 
ширенішими ґрунтами на  території  Шешорського,  а  також  Косівського  і  гірської  части-
ни Старокутського ПНДВ, Космацького, яблунівського, Березівського і Кутського лісництв 
ДП «Кутське Лг» та Нижньоберезівського, Рожинського і гірської частини Кобаківського 
лісництв Косівського РП «Райагроліс». У структурі ґрунтового покриву НПП відмічається 
вертикальна зональність, яка зумовлена коливанням висот місцевості над рівнем моря. Утво-
рились буроземи помірно-холодні та буроземи прохолодні на продуктах вивітрювання без-
карбонатних порід (Карпатський фліш) під хвойними, хвойно-широколистяними і листяни-
ми лісами в умовах вологого і відносно теплого клімату.

Буроземи характеризуються слабою диференціацією ґрунтового профілю на генетич-
ні горизонти, високою кислотністю ґрунтового розчину, відносно високим вмістом гумусу. 
Ґрунтові відміни виділені за потужністю ґрунтового профілю, гранулометричним складом та 
ступенем скелетності.

Буроземи помірно-холодні (шифри 1, 2 на рис. 2.24) на території Шешорського ПНДВ за-
ймають незначні площі і поширені на гострих гребенях та крутих прямих або випуклих схи- 
лах хребта Карматура і гори Лебедин. Абсолютні висоти становлять 800-918 м н. р. м. 

На території ПНДВ виділені буроземи помірно-холодні короткопрофільні сильно- 
щебенювато-середньокам’янисті піщанисто-середньосуглинкові (шифр 1) та слаборозвинуті 
сильнокам’янисті піщано-легкосуглинкові на елювіально-делювіальних відкладах у поєднан-
ні з виходами корінних порід 30-50% (шифр 2).

Схарактеризуємо морфологічну будову буроземів помірно-холодних короткопрофіль-
них сильнощебенювато-середньокам’янистих піщанисто-середньосуглинкових на прикла-
ді опису розрізу №7, закладеного на вершині г.Лебедин. Угіддя – ліс. Поверхня ґрунту – 
сильнощебенювато-середньокам’яниста. 

Н0
0-1 см Лісова підстилка з слаборозкладених хвої та листя.

Нd
1-4 см

Дерново-гумусовий горизонт, темно-сірий, зернисто-грудкуватої струк ту ри, густо переплете-
ний корінням, слабо ущільнений, сильноске лет ний, щебнисто-кам’янистий, перехід різкий.

Н
4-11 см

гумусовий горизонт, коричневато-бурий, піщанисто-середньосуг лин ковий, грудкуватий, 
сильноскелетний, щебнисто-кам’янистий, багато ко  рінців рослин, перехід поступовий.

Нр
11-28 см

Перехідний горизонт, світліший попереднього, крупногрудкуватої струк тури, середньо-
суглинковий, сильноскелетний, кам’янистий, ущі ль нений, шпаруватий, вологий, коріння 
рослин, перехід поступовий.

Р
23-45 см

материнська порода, жовто-бурий дрібнозем, який залягає між камін ням, середньосу-
глинковий, вологий.

Ґрунти характеризуються сильною щебнистістю по профілю, а також наявністю камін-
ня на поверхні.За гранулометричним складом буроземи помірно-холодні короткопрофільні 
– піщанисто-середньосуглинкові. Сума фракцій фізичної глини (частини розміром < 0,01мм) 
у гумусовому горизонті становить 35,36%, вміст мулу (частини < 0,001мм) – 5,88%. грубого 
пилу (частини розміром 0,05-0,01мм) міститься 33,08%, а  піску – 31,56%.

гумусу в дерново-гумусовому горизонті міститься 4,87%, а в гумусовому – 2,14%, що є характер-
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ним для даних ґрунтів. Реакція ґрунтового розчину ґрунтів є дуже сильно кисла, рН сольове – 3,6.
Буроземи помірно-холодні слаборозвинуті сильнокам’янисті піщано-легкосуглинкові від-

різняються від вище описаних меншою потужністю ґрунтового профілю (<30 см), дуже вели-
кою скелетністю. Вони за гранулометричним складом – піщано-легкосуглинкові.

Буроземи прохолодні (шифри 3-21) на території Шешорського ПНДВ приурочені до схи-
лів різної експозиції і різної крутизни. Вони є найпоширенішими ґрунтами на території НПП 
загалом. Сформувались ці ґрунти на продуктах вивітрювання кислих безкарбонатних порід 
(пісковики й алевроліти) Карпатського флішу під чистими або змішаними широколистя- 
ними лісами в умовах помірно-теплого і вологого клімату. Абсолютні висоти їх поширення 
становлять 500-800 м над рівнем моря.

Буроземи прохолодні характеризуються нечіткою диференціацією ґрунтового профілю 
на генетичні горизонти, наявністю скелетності, характерним бурим кольором, який з глиби- 
ною слабшає, кислою реакцією ґрунтового розчину.

Характерним для буроземоутворення є підвищене нагромадження по всьому профілю 
ґрунтів глинистих частин і слабе, часткове, руйнування глинистих мінералів, тому для профі-
лю буроземів не типовою є елювіальна диференціація за гранулометричним та хімічним скла-
дом. У ґрунтах мул не руйнується, а відбувається лише переміщення його по профілю. Пере-
міщаючись по порах, гранях структурних окремостей, по кореневих пустотах та тріщинах, 
мул утворює натьоки, тобто, не руйнуючись, відбувається його перерозподіл по профілю.

На території Шешорського ПНДВ виділено 19 різновидностей буроземів прохолодних за по- 
тужністю ґрунтового профілю, гранулометричним складом, оглеєнням, ступенем скелетності.

Буроземи прохолодні середньоглибокі піщанисто-важкосуглинкові на елювіально-
делювіальних відкладах (шифр 3) приурочені до схилів північної експозиції. Форма схилів, пе-
реважно, пряма і випукла, крутизна – 10-25°. Абсолютна висота коливається в межах 500-700 
м н. р. м. Характерними морфологічними ознаками цих ґрунтів є досить значна потужність 
ґрунтового профілю (65-85 см) і бурий колір, інтенсивність якого до низу слабшає.

Для характеристики профілю ґрунтів наводимо морфологічний опис розрізу №106, за-
кладеного на території Шешорського ПНДВ. Вкритий лісом північний схил хребта Карматура 
крутизною 23°, середня частина схилу, форма схилу – випукла. Ознаки оглеєння – відсутні. 
Щебенюватість – відсутня. Закипання від 10% НСl – немає.

Н0
0-4 см

Лісова підстилка із листя, хвої, гілочок, пухка, зверху не розкладена, в нижній частині 
напіврозкладена, пронизана дрібними корінцями.

Нd
4-12 см

Дерново-гумусовий горизонт темно-сірого кольору, неміцно-зернисто-груд куватої 
структури, піщанисто-важкосуглинковий, пухкий, свіжий, густо пронизаний корінням, 
червоточини, копроліти, перехід різкий.

Н
12-29 см

гумусовий горизонт коричнювато-бурий, грудкуватої структури, важко суглинковий, 
пухкий, свіжий, пронизаний корінням, зустрічаються ще бінь (менше 5%), червоточини, 
перехід поступовий.

РН
29-64 см

Перехідний горизонт світліший від попереднього, грубогрудкуватої струк тури, глини-
стий, вологий, ущільнений, до 5% щебеню, коріння рідко, чер воточини, кореневі пустоти, 
перехід помітний.

Р
64-70 см

Ґрунтотвірна порода світло-бурого кольору, волога, безструктурна, бі льше 50% щебеню 
і каміння.
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За гранулометричним складом ґрунти – піщанисто-важкосуглинкові. Сума частинок фі-
зичної глини у верхніх гумусових горизонтах становить 44,49-48,52%, мулу  міститься  15,21-
17,36%, піску – 24,76-27,76%. Вниз по профілю гранулометричний склад важчає і в перехідно-
му горизонті становить 52,18% (пилувато-легкоглинистий).

Вміст гумусу змінюється по генетичних горизонтах від 8,11% у верхньому гумусовому 
горизонті до 0,87% у перехідному горизонті. Реакція ґрунтового розчину по профілю дуже 
сильнокисла (рН сольове – 3,6-3,7).

Сума ввібраних основ у гумусовому горизонті становить 8,7-8,0 мг екв. на 100 г ґрунту, 
гідролітична кислотність – 10,5-8,9 мг екв. на 100 г ґрунту, ступінь насичення основами – 
низька (45,3-47,3%).

Буроземи  прохолодні   середньоглибокі   середньощебенюваті   пилувато-легкоглинисті 
на елювіально-делювіальних відкладах (шифр 4) поширені на північних схилах гори Піщаної з 
переважаючою крутизною схилів 10-20°. Форма схилів в основному випукла. Абсолютна ви-
сота поширення ґрунтів коливається в межах 500-600 м н. р. м.

Відрізняється від вище схарактеризованих ґрунтів наявністю щебеню по профілю і на по-
верхні ґрунту (30-50%) – ґрунти середньощебенюваті і важчі за гранулометричним складом. За 
гранулометричним складом ґрунти – пилувато-легкоглинисті. Сума фракцій фізичної глини в гу-
мусовому горизонті становить 52,92%, мулу – 16,40%, піску – 19,24%, крупного пилу – 27,84%.

гумусу в верхньому гумусовому горизонті міститься 2,37%. Реакція ґрунтового розчину 
дуже сильнокисла (рН сольове – 3,5-3,6).

Буроземи  прохолодні  середньоглибокі  сильнощебенюваті  піщанисто-середньосуглин- 
кові на елювіально-делювіальних відкладах (шифр 5) приурочені ґрунти до схилів південно- 
західної експозиції хр. Кошелювка і урочища гомул та схилів східної експозиції гори Піщаної. 
Крутизна схилів складає 20-35°. Форма схилів – переважно випукла.

За морфологічною будовою ґрунти подібні до ґрунтів під шифром 3, але відрізняються від 
них сильною щебенюватістю ґрунтового профілю (щебеню міститься понад 50%) та легшим 
гранулометричним складом –  піщанисто-середньосуглинкові. Вміст фізичної глини в гуму-
совому горизонті становить 35,20%, мулу – 6,72%, піску – 24,48%, крупного пилу – 40,32%.

гумусу в дерново-гумусовому горизонті міститься 11,46%, а в гумусовому – 2,03%. Реак-
ція ґрунтового розчину дуже сильнокисла, рН сольове становить 3,4-3,8 по профілю.

Буроземи прохолодні середньоглибокі середньощебенюваті піщанисто-середньосуглинкові 
на елювіально-делювіальних відкладах у поєднані з виходами корінних порід до 10% (шифр 6) 
виділені на південному схилі хребта Карматура, крутизна схилу – 25-30°, форма – випукла.

Від ґрунтів з шифром 3 відрізняються легшим гранулометричним складом, середньою 
щебенюватістю ґрунтового профілю (щебеню 30-50%). За даними аналізів гранулометрично-
го складу ґрунти – піщанисто-середньосуглинкові. Сума частинок менше 0,01 мм у гумусових 
горизонтах становить 37,04-38,72%. мулу міститься 8,04-9,12%, піску – 23,52-26,48%, крупно-
го пилу – 34,80-39,44%.

Вміст гумусу змінюється по генетичних горизонтах від 3,76% у верхньому гумусовому 
горизонті до 0,75% у перехідному горизонті. Реакція ґрунтового розчину по профілю дуже 
сильнокисла і сильнокисла (рН сольове становить 3,7-4,1). гідролітична кислотність у верхніх 
горизонтах – 8,1-9,3 мг екв. на 100 г ґрунту, сума ввібраних основ – 7,4-10,6 мг екв. на 100 г 
ґрунту. Ступінь насичення основами гумусових горизонтів низький і становить 44,3-56,7%.

Буроземи прохолодні середньоглибокі середньощебенюваті піщанисто-важкосуглинкові на 
елювіально-делювіальних відкладах у поєднані з виходами корінних порід до 10% (шифр 7) по-
ширені на південних схилах хребтів Карматура і Кошелівка, а також на північних схилах гір 
Скелиха і Піщана. Схили переважно складної форми, рідше прямої. Крутизна схилів – 20-30°.
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Ці ґрунти мають глибокий слабодиференційований на горизонти профіль, всі горизонти 
є досить міцними, в верхніх горизонтах зернисто-грудкувату структуру, а в нижніх – грудку-
вату. Характеризуються наявністю по профілю щебеню, якого міститься 30-50% від загаль-
ної маси ґрунту – середньощебенюваті. За гранулометричним складом ґрунти – піщанисто-
важкосуглинкові. Сума фізичної глини у верхньому гумусовому горизонті становить 47,44%, 
а в нижньому – 50,68%. мулу відповідно міститься 8,56% та 16,12%, піску – 22,64% і 16,64%, 
крупного пилу – 29,92% і 32,68%.

Для цих ґрунтів характерне поступове зменшення гумусу по профілю. У верхньому гуму-
совому горизонті його міститься 2,58%, у горизонті Нр – 1,21%, а в перехідному до породи – 
0,94%. Реакція ґрунтового розчину по профілю дуже сильнокисла, рН сольове складає 3,7-4,0. 
гідролітична кислотність – 8,6-10,9 мг екв. на 100 г ґрунту, сума ввібраних основ – 10,8-11,2 мг 
екв. на 100 г ґрунту. Ступінь насичення основами низька (50,1-55,7%).

Буроземи прохолодні середньоглибокі глейові слабощебенюваті піщано-легкосуглинкові на 
елювіально-делювіальних відкладах (шифр 8) на території Шешорського ПНДВ займають не-
значні площі. Поширені в підніжжі г. Вивози і на вершині хребта Кошелівка на ввігнутих 
ділянках складних схилів у місцях виклинювання ґрунтових вод. Чітко виділяються на місце-
вості за поширенням болотної рослинності. Профіль ґрунту відрізняється від попередніх не-
однорідним буро-вохристо-сизим кольором. Ознаки оглеєння присутні по всьому профілю.

Для характеристики морфологічної будови даних ґрунтів наводимо опис розрізу №38, 
закладеного на вирівняній ділянці хребта Кошелівка, під болотною рослинністю. горизонт 
Нd (0-4 см) – дернина, сірого з бурим відтінком кольору, ущільнена, волога, перехід короткий. 
гумусовий оглеєний горизонт Нgl (4-25см) – буро-оливкового кольору з вохристими і сизими 
плямами, горіхувато-грудкуватої структури, піщано-легкосуглинковий, ущільнений, сирий, 
слабощебенюватий, перехід поступовий. Перехідний оглеєний горизонт НРgl (25-43см) – не- 
однорідний з переважанням оливкового і сизого кольорів, достатньо злитий, суглинистий, 
середньощебенюватий, перехід поступовий. Ґрунтотвірна порода Рgl (43-71см) – сизувато- 
оливкового кольору, злита, сильнооглеєна, сильнощебенювато-кам’яниста.

гранулометричний склад ґрунтів – піщано-легкосуглинковий. Сума фракцій фізичної 
глини в горизонті Нgl становить 26,76%, мулу міститься 2,24%, піску – 38,40%, крупного пилу 
– 34,40%.

У гумусовому горизонті міститься 3,98% гумусу. Реакція ґрунтового розчину дуже силь-
нокисла (рН сольове – 3,5).

Буроземи прохолодні неглибокі піщанисто-середньосуглинкові на елювіально-делювіальних 
відкладах (шифр 9) поширені на вирівняних плоских вершинах, сформувались на елювіально-
делювіальних відкладах, з переважанням звітрених алевролітів. У них відсутня щебенюва-
тість. Характерною морфологічною ознакою цих ґрунтів є менша потужність ґрунтового про-
філю, у порівнянні з буроземами прохолодними середньоглибокими (шифр 3), яка колива-
ється в межах 45-65 см.

За гранулометричним складом ґрунти – піщанисто-середньосуглинкові. Сума частинок 
менше 0,01мм у гумусових горизонтах становить 37,88-39,24%. Вниз по профілю грануломе-
тричний склад важчає і в породі становить 60,08%.

Вміст гумусу змінюється по генетичних горизонтах від 4,68% у дерново-гумусовому го-
ризонті до 0,98% у перехідному до корінної породи. Реакція ґрунтового розчину по профілю 
дуже сильнокисла (рН сольове – 3,7-3,8). гідролітична кислотність у гумусових горизонтах – 
9,5-10,9 мг екв. на 100 г ґрунту, сума ввібраних основ – 8,4-9,0 мг екв. на 100 г ґрунту. Ступінь 
насичення основами низька (45,2-46,9%).

Буроземи прохолодні неглибокі слабощебенюваті грубопилувато-легкосуглинкові на 
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елювіально-делювіальних відкладах (шифр 10) поширені на південно-східних схилах г. Піща-
ної і г. Вивози та на південному схилі урочища Присліп. Схили – складної і ввігнутої форми, 
крутизною 10-20°.

Від вище описаних (див. шифр 9) ці ґрунти відрізняються легшим гранулометричним 
складом і слабою щебенюватістю ґрунтового профілю. Дані аналізу гранулометричного скла- 
ду дрібнозему вказують на переважання в профілі крупних пилуватих і мілких піщаних час- 
тинок, що є характерним для легкого суглинку. Фізичної глини в верхніх гумусових горизон- 
тах міститься 23,60-29,20%, фізичного піску – 70,8-76,4%.

Ґрунтовий розчин по профілю характеризується дуже сильнокислою і сильнокислою ре-
акцією (рН сольової витяжки – 3,5-4,2). гумусу в дерново-гумусовому горизонті міститься 
4,03%, в гумусовому – 2,58%, а в перехідному – 1,4%. Сума ввібраних основ становить 3,0-6,2 
мг екв. на 100 г ґрунту, гідролітична кислотність – 11,0-14,0 мг екв. на 100 г ґрунту. Ступінь 
насичення основами дуже низький (21,4-30,7%).

Буроземи прохолодні короткопрофільні слабощебенюваті піщано-легкосуглинкові на 
елювіально-делювіальних відкладах (шифр 11) виділені на південно-західних схилах уро-
чища Погар і г. Скелиха. Крутизна схилів – 22-27°, схили – складної форми, рідше випу-
клої.

Характерною морфологічною особливістю цих ґрунтів є менша потужність ґрунто-
вого профілю (25-45 см), в порівняні з вище описаними. За гранулометричним складом – 
піщано-легкосуглинкові. Сума фракцій фізичної глини становить 29,40%, піску міститься 
36,60-40,72%, крупного пилу – 29,88-34,00%, а мулу – 4,16-4,68%. Ґрунти добре гумусовані. В 
дерново-гумусовому горизонті міститься 4,91% гумусу, а в гумусовому – 2,38%. Реакція ґрун-
тового розчину по профілю змінюється від середньокислої (рН сольове – 4,6) до дуже силь-
нокислої (рН сольове – 3,8).

Буроземи прохолодні короткопрофільні сильнощебенюваті піщано-легкосуглинкові на 
елювіально-делювіальних відкладах у поєднанні з виходами корінних порід 10-30% (шифр 12) 
поширені на південних і північних схилах г. Лебедин, на північно-східному схилі г. Піщана і 
на південно-західному і південному схилах хребта Карматура. Схили мають складну ступін-
часту форму. Крутизна схилів – 25-30°.

морфологічна будова і фізико-хімічні властивості цих ґрунтів аналогічні до описаних 
під шифром 11. Відрізняються більшим ступенем щебенюватості по профілю – сильнощебе-
нюваті.

Буроземи прохолодні короткопрофільні слабокам’янисті піщанисто-важкосуглинкові 
на елювіально-делювіальних відкладах у поєднані з виходами корінних порід до 10% (шифр 
13) приурочені до південних, західних та північних схилів г. Лебедин, південно-східних 
схилів г. Піщаної, північно-східних схилів урочищ «Під Рокитою» та «гомул», а також до 
півден- ного схилу г. Скелиха. Схили – складної, рідше рівної форми. Крутизна схилів – 
20-35°.

За гранулометричним складом ґрунти – піщанисто-важкосуглинкові. Сума фракцій фі-
зичної глини в гумусовому горизонті становить 42,36%, пісок – 26,28%, крупний пил – 31,36%, 
мул – 11,72%. гумусовий горизонт містить 2,23% гумусу. Реакція ґрунтового розчину дуже 
сильнокисла (рН сольове – 3,4-3,5).

Буроземи прохолодні слаборозвинуті (шифри 14-21) є найпоширенішими ґрунтами на те-
риторії Шешорського ПНДВ і гірської частини Парку загалом. Приурочені ґрунти до гребе-
нів і дуже крутих схилів складної форми різних експозицій. Слаборозвинуті види буроземів 
характеризуються потужністю профілю до 30 см та сильною щебенюватістю і кам’янистістю. 
Перехідний горизонт, як правило, відсутній або має потужність 5-10 см.
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На території Шешорського ПНДВ поширені буроземи прохолодні слаборозвинуті сильно-
щебенюваті зв’язно-піщані у поєднані з виходами корінних порід 10-30%, буроземи прохолодні 
слаборозвинуті сильнощебенюваті, середньо- і сильнокам’янисті піщано-легкосуглинкові в по-
єднані з виходами корінних порід 10-30% та 30-50%, а також буроземи прохолодні слаборозвине-
ні сильнощебенюваті і сильнокам’янисті піщанисто-середньосуглинкові, як чисті контури так 
і в поєднані з виходами корінних порід до 10%, 10-30% та 30-50% на елювіально-делювіальних 
відкладах.

Для характеристики профілю буроземів прохолодних слаборозвинутих наводимо мор-
фологічний опис розрізу № 103, закладеного на північно-західному схилі хребта Карматура. 
Крутизна схилу – 31°. Частина схилу – верхня, форма – випукла. Висота над рівнем моря 650 
м. Угіддя – ліс (бук, смерека, ялиця).

Н0
0-2 см

Лісова підстилка з листя, хвої, трав’яних залишків, гілочок, пухка, свіжа, пронизана 
міцелієм грибів.

Нd
2-7 см

Дерново-гумусовий горизонт, темно-сірого кольору, неміцно-зернисто-грудкуватої 
структури, піщанисто-середньосуглинковий, сильнощебе ню ва тий, ущільнений, шпару-
ватий, вологий, густо пронизаний коріння, перехід ко роткий.

Н
7-16 см

гумусовий горизонт, бурий, грудкуватої структури, середньо суглин ковий, сильнощебе-
нюватий, ущільнений, вологий, густо пронизаний ко рінням, перехід поступовий.

НР
16-24 см

Перехідний горизонт, світліший від попереднього, грубогрудкуватої струк тури, серед-
ньосуглинковий, сильнощебенюватий, окреме каміння, ущі ль нений, вологий.

За гранулометричним складом буроземи прохолодні короткопрофільні слаборозвинуті 
є зв’язно-піщані, піщано-легкосуглинкові та піщанисто-середньосуглинкові. Сума фракцій 
фізичної глини у зв’язно-піщаних відмін становить 8,12%, мулу міститься 4,60%, грубого пилу 
– 14,36%, піску – 77,52%; в піщано-легкосуглинкових відмінах відповідно – 22,40-28,72%, 5,20-
6,04%, 18,12-25,24%, 46,04-57,48%, а в піщанисто-середньосуглинкових – 33,72-38,16%, 5,32-
8,56%, 22,48-31,40%, 30,44-43,80%.

У дерново-гумусовому горизонті міститься 3,34-5,79% гумусу, в гумусовому – 1,67-4,03%, 
а в перехідному – 0,71%. Реакція ґрунтового розчину коливається від дуже сильнокислої до 
середньокислої – рН сольове 2,9-4,9.

Дерново-буроземні ґрунти. Дерново-буроземні глейові піщано-легкосуглинкові ґрунти на 
алювіально-делювіальних відкладах (шифр 22) утворились внаслідок дернового процесу ґрун-
тоутворення в умовах постійного чи періодичного надлишкового зволоження, яке зв’язане з 
поверхневим застоюванням вологи і близьким до поверхні заляганням ґрунтових вод. Харак-
терною особливістю дернового процесу є накопичення гумусу, поживних речовин і створен-
ня водостійкої структури в верхньому горизонті. Поширені ґрунти в долині струмка Коров’як 
(див. рис.2.24).

Для характеристики морфологічних особливостей дерново-буроземних ґрунтів наво- 
димо опис розрізу №4, закладеного в слабовираженому пониженні. Угіддя – ліс.

За гранулометричним складом ґрунти – піщано-легкосуглинкові. Сума фракцій фізичної 
глини в горизонті Нgl становить 25,26%. Серед гранулометричних фракцій переважає пісок – 
52,16%, грубого пилу міститься 22,58%, а мулу – 3,76%. Реакція ґрунтового розчину в горизонті 
Нgl слабокисла – рН сольове 5,5, а в породі сильнокисла – рН сольове 4,4. У гумусовому гори-
зонті міститься 5,93% гумусу, а в перехідному – 2,38%.
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Н0
0-2 см Лісова підстилка з листя, хвої, трав’яних залишків, гілочок, пухка, сира.

Нgl
2-16 см

гумусовий горизонт, темно-сірого кольору, неміцно-грудкувато-зер нис тої структури, 
піщано-легкосуглинковий, ущільнений, сирий, оглеєний, густо пронизаний корінням, 
щебінь, перехід помітний.

НРgl
16-26 см

Перехідний горизонт, неоднорідний, світло-бурий з сизуватим відтін ком, піщано-
легкосуглинковий, сирий, щільний, в’язкий, помітні іржаво-бурі плями півтора окислів, 
коріння – рідко, щебінь, перехід різкий.

Рgl
26-48 см

Алювіально-делювіальні відклади, глеєві, помітна слаба шаруватість, багато щебеню, 
дрібнозему мало, мокрий, в’язкий.

Буроземно-підзолисті ґрунти (шифри 23-27) теплого поясу виділені на території Старо-
кутського ПНДВ (рис.  2.25), де вони приурочені до горбисто-хвилястого передгірного горбогір’я, 
відокремленого у рельєфі від гірської частини ПНДВ виразним уступом. Вони також поширені 
на прилеглих до низькогір’я ділянках Косівського ПНДВ, Косівського лісництва ДП «Кутське 
Лг» та Кобаківського і Пістинського лісництв Косівського РП «Райагроліс». Абсолютні висоти 
поширення ґрунтів становлять 325-400 м. Сформувались ґрунти на елювіально-делювіальних 
відкладах, які складають слабодреновані схили і вододіли. Залежно від рельєфу і умов зволо-
ження буроземно-підзолисті ґрунти характеризуються різним ступенем оглеєння.

Буроземно-підзолисті ґрунти відрізняються від буроземів чіткіше вираженою диферен-
ціацією профілю на генетичні горизонти і відповідно меншим ступенем дренованості і ви-
лугованості. Дані ґрунти сформувались під шатром мішаних лісів у помірно теплому поясі 
Передкарпаття при поєднанні процесів буроземоутворення, лесиважу і поверхневого глеє-
утворення (глеє-елювіювання). Велика кількість атмосферних опадів, невисока водопрони-
кливість ілювіального горизонту зумовлює періодичне перезволоження і розвиток глеєвих 
процесів, які відіграють важливу роль у генезі і родючості ґрунтів.

На території передгірної частини НПП виділено буроземно-підзолисті поверхнево-
глеюваті і глейові ґрунти (шифри 24, 26). Для характеристики морфологічних особливостей 
ґрунтів наводимо опис розрізу № 138, закладеного в Старокутського ПНДВ в урочищі «гора 
Високий горб».  Рельєф – слаборозчленоване горбогір’я, привершинна частина горба. Кру-
тизна – 2-3°. Угіддя – ліс. Поверхня ґрунту – задернована. Ознаки оглеєння – з 39 см. Закипан-
ня від 10% НСІ – немає.

Н01
0-2 см грубий лісовий опад, слаборозкладений.

Н02
2-5 см Лісова підстилка, середньорозкладена.

Не
5-21 см

гумусовий горизонт, елювійований, темнувато-бурий, з помітним по світлінням з глиби-
ною, слабо виражена крем’янкова присипка SіО2, піщанисто-легко суглинковий, зернисто-
дрібногрудкуватої структури, ущільнений, сві жий, пронизаний корінцями рослин, чер-
воточини, перехід до горизонту Еh помітний за кольором.

Еh
21-39 см

Елювіальний, слабогумусований горизонт, ясно-сірого, з помітним біле сим забарвлен-
ням, легкосуглинковий, брилисто-грудкувато-горіхуватої структури, по гранях струк-
турних окремостей присипка SіО2, більш ущі льнений, вологий, багато корінців рослин, 
червоточини, перехід до гори зонту I(e)gl помітний за кольором.
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I(e)gl
39-87 см

Ілювіальний горизонт, дуже слабоелювійований і гумусований, бурий, неоднорідний, з 
вохристими плямами, середньосуглинковий, горіху вато-призматичної структури, по гра-
нях структурних окремостей слабо вира же на крем’янкова присипка SіО2, колоїдні натіки, 
сильно ущільне ний, вологий, залізисто-марганцеві конкреції, пунктації, вохристі плями, 
ко рінці рослин, кореневища, перехід до горизонту Ріgl поступовий за ко льо ром.

Ріgl
87-102 см

Перехідний до материнської породи горизонт, слабоілювійований, буро го забарв-
лення з окремими темно-бурими затьоками, неоднорідний, се ред ньо суглинковий, 
крупнопризматичної структури, щільний, воло гий, вохристі плями, конкреції, 
зустрічаються корінці рослин і коре не вища, перехід до горизонту Рgl поступовий за ко-
льором.

Рgl
102-140 см

Ґрунтотвiрна порода, делювіально-елювіальні суглинки, бурувато-вох рис  того забарвлен-
ня, неоднорідний, середньосуглинковий, безструктур ний, щільний, вологий, залізисто-
марганцеві конкреції, вохристі та сизу вато-сірі плями оглеєння.

За гранулометричним складом ґрунти – піщанисто-легкосуглинкові. Вміст фракцій фізич-
ної глини у гумусовому горизонті Не становить 26,20-29,24%, з них на фракцію мулу припа-
дає 6,48-7,84%. Серед гранулометричних фракцій переважає грубий пил – 40,36-46,92%. Вміст 
дрібного піску становить 26,28-27,20%, а середнього і крупного піску – 0,60-3,20%. Ілювіальний 
горизонт і материнська порода – середньосуглинкові або важкосуглинкові.

Буроземно-підзолисті глеюваті і поверхнево-оглеєні ґрунти (шифр 23, 25) характеризу-
ються низьким вмістом гумусу в гумусовому горизонті Не – від 1,19 до 3,30%. З глибиною по 
профілю вміст гумусу різко зменшується і становить 0,41-0,71% у елювіальному горизонті Еh 
і 0,63% в ілювіальному горизонті. У груповому складі гумусу домінують фульвокислоти.

Величина рН сольового у межах генетичних горизонтів коливається від 3,4 до 3,8, що свідчить 
про сильно кислу реакцію ґрунтового розчину. Сума ввібраних основ дуже низька і в гумусовому 
горизонті Не становить 0,40-3,60 мг екв. на 100 г ґрунту. Величина гідролітичної кислотності коли-
вається в межах 10,50-16,35 мг екв. на 100 г ґрунту.

На спадистих і крутих схилах буроземно-підзолисті ґрунти зустрічаються у комплексі з 
стабілізованими зсувами 10-30%.

Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні ґрунти (шифри 28-33), виділені на території рів-
нинної частини Старокутського ПНДВ  (рис. 2.25), є модальними для Передкарпатської час-
тини НПП «гуцульщина». Приурочені ґрунти до слабодренованих рівнинних ділянок терас 
і пологих схилів із затрудненим або зовсім відсутнім поверхневим стоком на делювіальних і 
алювіальних відкладах. Абсолютні висоти поширення цих ґрунтів 330–380 м н. р. м. Вони утво-
рились в результаті поєднання різних елементарних ґрунтотвірних процесів (підзолистого 
і дернового) в умовах надмірного зволоження, що спричинило формування різко диферен-
ційованого профілю. Він характеризується збідненим на колоїди і півтораокисли гумусово-
елювіальним горизонтом та щільним, майже водонепроникним ілювіальним горизонтом, 
що збагачений ними. Періодичне застоювання води після обложних літніх дощів і снігота-
нення зумовило їх поверхневе оглеєння. За ступенем оглеєння виділені поверхнево-глеюваті 
і поверхнево-глейові відміни дерново-підзолистих ґрунтів. За інтенсивністю прояву елюві-
ального процесу виділені дерново-середньопідзолисті ґрунти.

Для характеристики морфологічних особливостей дерново-середньопідзолистих 
поверхнево-глеюватих ґрунтів наводимо опис розрізу № 113, закладеного в межах Старокут-
ського ПНДВ (центральна частина лісового масиву на захід від с.Кобаки). Рельєф – слабо-
хвиляста, низькотерасна слабодренована акумулятивна рівнина, ускладнена улоговинами і 
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западинами. Крутизна – 0-1°. Угіддя – ліс. Поверхня ґрунту – задернована. Ознаки оглеєння 
– з 3 см, плями оглеєння – з 25 см. Закипання від 10% HCl – немає.

Н0
0-3 см Лісова підстилка.

НЕgl
3-25 см

гумусово-елювіальний горизонт, сірого забарвлення з помітним посвіт лін  ням до низу 
за рахунок збільшення кількості SiO2, неоднорідний, піщанисто-середньосуглинковий 
грудкувато-зернистої структури, слабо ущільнений, вологий, багато корінців рослин, слабо 
помітні залізисто-мар ганцеві пунктації, перехід ясний за кольором, структурою і щіль ніс тю.

E(h)gl
25-44 см

Елювіальний, слабогумусований горизонт, білястого, з сіруватим відтін ком забарвленням, 
неоднорідний, з вохристими плямами, грубо пилу вато-середньосуглинковий, слабовираженої 
пластинчатої структури, щі  льний, вологий, з присипою SiO2, залізисто-марганцеві пунктації, 
ортш тейни, вохристі плями, корінці рослин, кореневища, дрібні включення звітрілих аргілітів, 
перехід до горизонту IEgl поступовий за кольором, структурою і щільністю.

IEgl
44-59 см

Ілювіальний горизонт, сильно елювійований, бурий, неоднорідний, з бі лястими і 
вохристими плямами, грубопилувато-середньосуглинковий, круп но горіхуватої структури, 
тріщинуватий, по тріщинах заклинки гу мусу і SiO2, дуже щільний, вологий, залізисто-
марганцеві бобовини діаметром до 1 см, пунктуації, вохристі плями, присипка SiO2, корінці 
рослин, кореневища, перехід до горизонту Iеgl поступовий за кольором та структурою.

Iеgl
59-90 см

Ілювіальний горизонт, слабоелювійований, темно-бурого забарвлення, неоднорідний, 
з окремими заклинками SiO2 по тріщинах, вохристими плямами, грубопилувато-
важкосуглинковий, горіхувато-призматичної струк тури, по гранях структурних 
окремостей присипка SiO2, колоїдні натіки, тріщинуватий, дуже щільний, вологий, 
залізисто-марганцеві бобовини, вохристі плями, присипка SiO2, корінці рослин, перехід 
по сту повий за кольором.

Iрgl
90-116 см

Нижня частина ілювіального горизонту, бурий, з вохристим відтінком, неоднорідний, 
заклинки і натіки R2O3 по тріщинах і границях струк турних окремостей, темно-бурого 
кольору, грубопилувато-важко суглин ковий, призматично-брилистої структури, дуже 
щільний, вологий, во хрис ті плями, залізисто-марганцеві бобовини, слабо помітні сліди 
SiO2, зрідка корінці і кореневища, перехід до горизонту Ріgl поступовий за кольором.

Ріgl
116-138 см

Перехідний до материнської породи горизонт, слабоілювійована мате рин ська порода, світло-
бурого кольору, з вохристим і сизуватим відтін ком кольору, неоднорідний, грубопилувато-
важкосуглинковий, грубо призматично-брилуватої структури, по гранях структурних 
окремостей слабо виражені натіки R2O3, щільний, вологий, вохристі і сизі плями, залізисто-
марганцеві бобовини, перехід до материнської породи Рgl поступовий за кольором.

Pgl
138-150 см

материнська порода, делювіальні відклади, вохристо-сизуватого забар влення, 
неоднорідний, грубопилувато-важкосуглинковий, безструктур ний, щільний, вологий, 
залізисто-марганцеві бобовини, вохристі і сизі плями.

За гранулометричним складом ґрунти– піщані, піщанисто-легкосуглинкові та піщанисто-
середньосуглинкові. Сума фракцій фізичної глини у гумусово-елювіальному горизонті НЕgl 
легкосуглинкових відмін становить 21,08-28,48%, середньосуглинкових – 37,56%. З глибиною 
по профілю вміст фракцій фізичної глини поступово зростає, досягаючи максимумів в ілюві-
альному горизонті Iegl – 49,84% і материнській породі Рgl – 50,28%. Вміст мулу в  горизонті НЕgl 
легкосуглинкових відмін становить 4,1-6,44%, середньосуглинкових – 10,52%. Найбільші зна-
чення вмісту мулу спостерігаються в ілювіальному горизонті дерново-середньопідзолистих 
ґрунтів – 27,32-27,64%, що є характерним для ґрунтів з різко диференційованим профілем за 
елювіально-ілювіальним типом. 
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Для цих ґрунтів, зайнятих під лісовою рослинністю, характерний низький вміст гумусу – 
від 2,50 до 3,80% в гумусово-елювіальному горизонті. Вниз по профілю кількість гумусу різко 
зменшується, досягаючи значень 1,00-1,25% в елювіальному горизонті Е(h)gl і 0,64-0,67% – в 
ілювіальному горизонті.

Реакція ґрунтового розчину по всьому профілю ґрунтів сильно кисла. Найнижчі зна-
чення величини рН сольового спостерігається в гумусово-елювіальному горизонті  – 3,3-3,6, 
інколи 3,8. Вниз по профілю рН сольове дещо зростає, досягаючи в ілювіальному горизонті і 
материнській породі значень 3,6-3,9. гідролітична кислотність у горизонті НЕgl дуже висока 
– 10,00-22,50 мг екв. на 100 г ґрунту. З глибиною має місце тенденція до незначного зростання 
величини гідролітичної кислотності.

Сума ввібраних основ – дуже низька і становить 0,60-3,00 мг екв. на 100 г ґрунту. Величи-
на значень ступеня насиченості ґрунтів основами – дуже низький (2,60-23,08%).

У межах придолинних схилів виділені дерново-підзолисті поверхнево-глейові ґрунти у 
комплексі зі зсувами до 10% і дерновими слаборозвиненими ґрунтами 10-30% (шифри 32, 33).

Дернові ґрунти утворились внаслідок дернового процесу ґрунтоутворення, що проходив 
під лучною трав’янистою рослинністю. Характеризуються наявністю дернового горизонту тем-
нувато- або темносірого з бурим відтінком забарвлення. Дернові слаборозвинуті ґрунти на делю-
віальних відкладах приурочені до улоговин стоку і спадистих схилів вздовж струмків. Для харак-
теристики морфологічних особливостей цих ґрунтів наводимо опис розрізу №129, закладеного у 
південно-східній частині території Старокутського ПНДВ. Рельєф – схил долини струмка склад-
ної форми, крутизною 7-10°. Угіддя – ліс. Поверхня ґрунту – слабозадернована, покрита лісовою 
підстилкою. Плями оглеєння – з 31см. Закипання від 10% розчину НСІ – немає.

Н0
0-4 см Лісова підстилка.

Н
4-13 см

гумусовий горизонт, темнувато-сірого, з помітним бурим відтінком за бар-
влення, однорідний, середньосуглинковий, дрібногрудкувато-зернис тої структури, 
слабоущільнений, вологий, пронизаний корінцями рос лин, червоточини, щебінь, 
перехід до горизонту НР поступовий за кольо ром і структурою.

НР
13-31 см

Перехідний горизонт, слабогумусований, неоднорідний, бурого з сіру ватим відтінком 
забарвлення, середньосуглинковий, грудкувато-горі хуватий, щільний, вологий, багато 
корінців рослин, щебінь, перехід до горизонту Р(h)gl поступовий за кольором.

Р(h)gl
31-42 см

Слабогумусована материнська порода, світло-бурого забарвлення, не од но рідний, окремі 
заклинки гумусованого дрібнозему по тріщинах, серед ньо суглинковий, слабо вираженої 
грудкуватої структури, щільний, воло гий, корінці рослин, щебінь, вохристі плями, 
пунктації, перехід до гори зонту Р різкий.

Р
42-50 см Делювіальні відклади, середній суглинок.

За гранулометричним складом ґрунти – середньосуглинкові. Вміст гумусу в гумусово-
му горизонті Н становить 3,00% і з глибиною різко зменшується, досягаючи значень 1,02% у 
перехідному горизонті НР. Реакція ґрунтового розчину по генетичних горизонтах профілю – 
сильнокисла, величина рН сольового становить 3,6-3,7.

Сума ввібраних основ у гумусовому горизонті Н дуже низька – 2,40 мг екв. на 100 г ґрун-
ту. Значення величини гідролітичної кислотності дуже високі – 11,20 мг екв. на 100 г ґрунту. 
Відповідно, ступінь насиченості ґрунтового вбірного комплексу основами є дуже низький і 
становить 17,7%.
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Національний природний парк «гуцульщина» і прилеглі території є досить компактною 
ділянкою, у межах якої спостерігається значне різноманіття умов ґрунтоутворення, характер-
них  для  Південно-Східного  Передкарпаття  та  низько- і частково середньогір’я Покутських 
Карпат і Запрутських Ґорґан. Загалом сприятливі, порівняно з іншими регіонами Українських 
Карпат, природні умови зумовили те, що регіон розташування парку з давніх давен викорис-
товується людиною, діяльність якої наклала відбиток на стан ґрунтового покриву (фото 2.22). 
У зв’язку з цим уже кілька сотень років ґрунти зазнають антропогенного впливу, що призво-
дить до погіршення деяких їхніх основних характеристик та часткові зміни напряму процесу 
ґрунтотворення.

Фото. 2.22. Традиційний обробіток присадибних ділянок



Розділ 3

Рослинний сВІт

3.1. ІстоРІя дослІджень Рослинного покРиВу
Флору судинних рослин Косівщини, де розташований НПП «гуцульщина», 
у різні роки вивчало багато вчених починаючи від гаккета (Hacquet), який 
здійснив дві експедиції по гуцульщині в 1788-1795 рр. Власне третя части-
на його монографії, присвячена Покутським Карпатам, Бескидам і Прикар-
паттю (Вальо, 1997). Літературні дані відносно наявності тут окремих ви-
дів рослин знаходимо в працях ХIХ–ХХ ст. Ф. гербіхом (Herbich, 1831) була 
розроблена схема ботаніко-географічного районування галичини. Сучасна 
територія Парку згідно цього районування належить до Східних Карпат, а 
саме до Покутських Альп. Згодом (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) досліджен-
ням рослинного світу Карпат активно займалися Е. Волощак (Woloszak, 
1889),  Т. Вільчинський (Wilczynski, 1923) та г. Запалович (Zapalowicz, 1908, 
1911), проте вони вивчали переважно прилеглі території, знаходимо лише 
поодинокі згадки про флористичні знахідки в сучасних межах національ-
ного парку.

Детальніше флору зазначеної території наприкінці ХІХ ст. вивчав А. 
Следзинський,  результати його експедицій опубліковані в 1875-1876 рр. 
в журналі «Spravozdanie komisiy Fizyjograficznej». Широкий аналіз флори 
галичини зробив г. Запалович у своїй праці «Krytyczny przeglad roslinnosci 
Galicyi» (Zapalowicz, 1906, 1908, 1911), до якої ввійшли і дані попереднього 
автора. Тут зібрані відомості про окремі види і їхнє поширення на території 
галичини на основі матеріалів ботанічних експедицій.

Розрізнені дані про флористичні знахідки на сучасній території Парку 
знаходимо і в гербаріях. Зокрема, це зразки рідкісного Spirantes spiralis (L.) 
Chevall., із двох локалітетів: 1) Івано-Франківська обл., Косівський район, 
між м. Косів і с. Кути, сухі луки, 07.1853 G. Lobarzewski (LWS – гербарій ка-
федри ботаніки Львівського національного університету ім. І. Франка); 2) 
Івано-Франківська область, Косівський район, с. Люча, г. Клифа, галявина в 
буковому лісі, 1.09.1932, м. Пригродський (LWS)). Відповідно до матеріалів 
д.б.н. Л.О. Тасєнкевич у гербарії Державного природознавчого музею НАН 
України зберігається 322 види судинних рослин з території, що належить до 
НПП «гуцульщина» (Літопис природи НПП «гуцульщина», т. 1, 2004).

За літературними даними на Косівщині були знайдені пні Taxus baccata 
L. на берегах потоку гранітний біля Косова та в Космачі (Kontny, 1937). 
Сьогодні в НПП «гуцульщина» виконується програма ренатуралізації цього 
рідкісного цінного виду.

У повоєнні роки (після 1946 р.) вивченням флори Покутських Карпат 
активно займалася кафедра ботаніки Чернівецького національного універ-
ситету імені Ю. Федьковича. Відповідно до гербарних даних кафедри ботані-
ки впродовж 1963-1968 рр. проводився збір матеріалу в межах Покутського 
Передкарпаття – території, переважна більшість якої знаходиться сьогодні в 
складі НПП «гуцульщина». Експедиціями керував доцент кафедри ботаніки 
І.В. Артемчук. Найактивніше експедиція працювала в 1966 р., у результаті 
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було гербаризовано понад 170 видів судинних рослин, серед них рідкісні Ptarmiсa lingulata 
(Waldst. et Kit.) DC. та Botrychium lunaria (L.) Sw.

Новим етапом у вивченні рослинного покриву стали геоботанічні дослідження. Вперше 
подають геоботанічну характеристику лук Покутського Прикарпаття І В. Артемчук та м.К. 
якимчук (Артемчук,. якимчук, 1973). Це територія між Прутом і Черемошем, що межує на пів-
ночі з Прутом, а на півдні з Українськими Карпатами, дренована річками Рибниця, Пістинька 
і Лючка, яка зараз охоплює більшу частину Косівського району і відповідно НПП.

Наприкінці XX ст., з метою  обґрунтування необхідності охорони і заповідання д.б.н Т.Л. 
Андрієнко і к.б.н. О.І. Прядко (Інститут ботаніки НАН України) фрагментарно обстежені і 
описані окремі території району (урочища Ґрегіт, Каменистий, Каменець, Сокільський і ін.). 
Деякі матеріали цих досліджень були опубліковані в місцевій пресі, книзі «Пам’ятки природи 
Косівщини» (Пелипейко, 1997), використані у Проекті створення регіонального ландшафтно-
го парку, а згодом – національного природного парку «гуцульщина».

Зі створенням Національного природного парку «гуцульщина»  у 2002 р. розпочалося 
всестороннє вивчення рослинного покриву.  Дослідження флори і рослинності проводили 
співробітники Парку к.б.н. Л.м. Держипільський,  г.В. Дручкова (Савчук), м.В. Томич, а та-
кож науковці Державного  природознавчого музею НАН  України – д.б.н. Л.О. Тасєнкевич, Ін-
ституту екології Карпат НАН України – к.б.н., с.н.с. І.м. Данилик, Львівського національного 
університету ім. І.Франка – к.г.н., доцент Б.В. Сенчина та інших наукових установ. матеріали 
досліджень викладені у десяти томах Літопису природи НПП, Проекті організації території 
НПП «гуцульщина» та у монографіях, численних наукових статтях.

3.2. лІсоВий Фонд

3.2.1. особливості формування та поширення лісів
Національний природний парк розташований в лісистій частині 

Покутсько-Буковинських Карпат і близько 95 % території парку вкрито лісами. Це одне з най-
більших і найцінніших багатств парку. Унікальність рослинного покриву НПП «гуцульщина» 
полягає в тому, що територія парку охоплює всі вертикальні пояси рослинності –  від дібров 
у рівнинній частині до верхньої межі лісу на найвищих вершинах парку, що зумовило в свою 
чергу значне видове багатство рослинних угруповань та їхню високу мозаїчність.

Дослідження лісових формацій Карпат, зокрема і Косівщини, вказує на те, що в дольо-
довиковий період клімат був набагато теплішим і вологішим, ніж тепер і сприяв зростанню 
субтропічної рослинності, про що свідчать знайдені біля Косова відбитки родини лаврових 
(Фодор та ін.,1982). У кінці міоцену клімат північної півкулі почав поступово холоднішати, 
що призвело до змін в рослинному світі. Ліси Карпат у той час були майже такими, як сьо-
годні на Кавказі, про що вказують знайдені в регіоні Карпат рештки гінкго дволопатевого, 
бамбуку, каштану, горіхів, парротії, дзелькви та інших рослин того періоду (Стойко, 2009). З 
деревних порід третинного періоду зберігся лише тис ягідний та дуб скельний. З літературних 
джерел та архівних даних відомо, що в лісах Косівщини тис був досить поширеною в минуло-
му породою. гуцули називали його «не гний деревом» і через цінну деревину він був повністю 
знищений. Деревиною з тису гуцули сплачували податок.

Поширення лісів сьогодні пов’язане з польодовиковою історією розвитку рослинності. 
Внаслідок епіонтологічного процесу у пізньому голоцені відбулася  висотна диференціація 
рослинного покриву, яка спостерігається й досі. Свідками раннього голоцену є реліктові осе-
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редки сосни звичайної в урочищах Каменистий, Терношори, на виходах пісковиків хребта 
Сокільський та сосни кедрової і гірської на найвищих вершинах Косівщини – греготі, Ротулі, 
Лисині Космацькій.

Ліси регіону до його першого заселення та активної експлуатації (ХV – ХVІІ ст.), дещо 
відрізнялись від сучасних як за структурою, так і за видовим складом. Карпати були цілком 
вкриті лісами, головними породами яких були бук, дуб, смерека, ялиця. Переважно корінні 
деревостани були мішаними і багатоярусними та стійкими до хворіб і в повному обсязі ви-
конували всі функції лісу (Історія лісівництва в Україні, 1995). Такі деревостани тепер ми на-
зиваємо пралісами – це лісові масиви без видимих слідів минулої або сучасної діяльності лю-
дини. На жаль таких лісів на Косівщині майже не залишилось і в даний час можна говорити 
лише про умовні праліси, або квазіпраліси. Під останніми розуміють такі лісові угруповання, 
де збереглися корінні деревостани, але вони в тій чи іншій мірі підлягали втручанню людини. 
Такі  смерекові  угруповання збереглися під  греготом, Лисиною Космацькою та Ігрецем, за-
лишки букових пралісів є на хребтах Хоминський, Карматура та під Сокільським.

Вертикальна поясність, ґрунтово-кліматичні умови та діяльність людини зумовлюють 
значну різноманітність та мозаїчність лісових формацій на території парку, де налічується 54 
типи лісу і представлені вони в широкому діапазоні лісорослинних умов – від свіжих суборів 
до вологих грудів. У рівнинній частині парку зростають переважно листяні  та мішані ліси. Це 
діброви, які здебільшого представлені  грабово-дубовими, буково-ялицево-дубовими угру-
повуваннями, де основними породами виступають дуб черешчатий і скельний, бук лісовий та 
ялиця біла. Передгірна височина  та низькогірні хребти  вкриті буковими, грабово-буковими, 
ялицево-буковими лісами, де основними породами є бук та ялиця. На схилах гірських хребтів 
з висотами до 800-1000 м н.р.м. переважають мішані смереково-ялицево- букові ліси, осно-
вними породами яких є бук, ялиця і смерека. На висотах 1000-1200 м н.р.м. домінують сме-
рекові ліси з невеликою участю ялиці та бука. На схилах більше 1200 м н.р.м. зростають чис-
ті смерекові ліси. На найвищих вершинах Парку трапляються локалітети зростання сосни 
кедрової європейської та сосни гірської. Необхідно відмітити, що у лісах парку досить зна-
чна площа вкрита похідними деревостанами, серед яких найбільшу площу займають похідні 
ялинники.

Разом з основними лісоутворюючими породами  в лісах зустрічається значна кількість 
видів супутніх порід дерев та кущів.  На рівнинних територіях це – ясен, граб, липа, клени 
гостролистий та явір, осика береза, вільха чорна, в’яз, в підліску – ліщина, калина, бузина, 
горобина, верба та ін. На передгір’ї та у гірській частині це – клен-явір, в’яз гірський, вільха 
сіра, а також граб, береза, осика, в підліску – горобина, верба козяча, бузина, жимолость.

3.2.2. характеристика лісового фонду 
Лісовий фонд НПП «гуцульщина» займає 74,3% від загальної 

площі лісового фонду Косівського району, де основними лісокористувачами є ДП «Кутське 
лісове господарство»,  Косівське РП «Райагроліс» та Національний природний парк «гуцуль-
щина».

Площа земель лісового фонду становить 31918,5 га,  у т.ч. 7501,4 га надані НПП у постій-
не користування, що складає 99% від всієї території. Землі вкриті лісовою рослинністю за-
ймають площу відповідно 30666,8 га та 7197,1 га, що складає 96,1% та 95,9% лісових земель. 

Усі ліси парку поділені на чотири функціональні зони: заповідну,  регульованої та стаці-
онарної рекреації  і господарську.

Листяні деревостани займають 65%  всієї території НПП і 77% території, наданої  Пар-
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ку у постійне користування, а хвойні – відповідно 35 та 23%. На території, наданій НПП у 
постійне користування  корінні деревостани займають 85% вкритих лісовою рослинністю 
земель, а похідні – 14,5%. На території без вилучення у землекористувачів, зокрема, в ДП 
«Кутське лісове господарство» корінні деревостани представлені на 67% вкритих лісовою 
рослинністю земель, а похідні – на 32,5%, а на території Косівського РП «Райагроліс» – від-
повідно 60 та 38%. 

  Зазначимо, що за структурою насаджень за основними лісоутворюючими породами 
територія, надана Парку у постійне користування, характеризується значно кращими по-
казниками, зокрема, за площею під 
корінними лісоутворюючими поро-
дами, ніж територія інших користу-
вачів (рис. 3.1). На території, наданій 
Парку у постійне користування, на 
насадження з домінуванням бука 
припадає 65,9%, ялиці – 11,6%, яли-
ни – 10,4%, дуба звичайного – 7,6%, 
граба – 1,2%, вільхи сірої і чорної – 
0,7% (рис. 3.1). На території, що уві-
йшла у склад НПП без вилучення у 
користувачів, насадження з доміну-
ванням бука займають 48,9%, смере-
ки – 29,5%, ялиці – 6,5%, дуба звичай-
ного – 5,7%, граба – 3,6%, вільхи сірої 
і чорної – 3,1% лісовкритих земель.

За віковою структурою на те-
риторії, наданій Парку в постійне 
користування, переважають серед-
ньовікові деревостани (86,9%), мо-
лодняки займають 8,2%, пристигаю-
чі – 2,9 %, стиглі – 2,0% (рис. 3.3). На 
території, що увійшла у склад НПП 
без вилучення у користувачів, також 
переважають середньовікові дерево-
стани: у ДП «Кутське лісове госпо-
дарство» – 86,1%, у Косівському РП 
«Райагроліс» – 80%. 

Рис. 3.2. Загальний розподіл земель НПП «гуцульщина» 
вкритих лісовою рослинністю за породами

Рис. 3.1. Загальний розподіл вкритих лісовою рослинністю 
земель НПП «гуцульщина» за походженням

Рис. 3.3. Загальний розподіл вкритих лісовою рос-
линністю земель НПП «гуцульщина» за групами віку

Рис. 3.4. Розподіл земель НПП «гуцульщина» 
вкритих лісовою рослинністю за повнотою насаджень 
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Рис. 3.5. Розподіл земель НПП «гуцульщина» вкритих 
лісовою рослинністю за бонітетом

Рис. 3.6. Типи лісорослинних умов 
НПП «гуцульщина» 

Рис. 3.7. Типи лісу НПП «гуцульщина»
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Середній вік деревостанів на території,  наданій НПП в постійне користування складає 
79 років, а на території інших землекористувачів – 66 років. 

Ліси, на території, наданій Парку в постійне користування – це в основному корінні ви-
сокопродуктивні деревостани, середній клас бонітету яких – 1,1, середня повнота – 0,67, запас 
306 м3 на 1 га, приріст 4,6 м3 на 1 га (рис. 3.4, 3.5). На території Парку без вилучення середні 
таксаційні показники дещо нижчі: середній клас бонітету – 1,4, середня повнота 0,66, запас – 
260 м3 на 1 га, приріст – 4 м3 на 1 га.

Лісорослинні умови Парку представлені широким діапазоном від суборів до грудів (рис. 
3.6). Найпоширенішими типами лісу на території, наданій Парку у постійне користування є: 
С3яПБ – 21,2% від площі вкритих лісовою рослинністю земель; Д3ПБ  –  8,6%; Д3яПБ – 10,3%; 
Д3БяП – 9,3%; С3гД- 6,5%; С3ПБ – 9,4%; С3Б – 5,6% вкритих лісовою рослинністю земель 
(рис. 3.7).

У лісовому фонді земель, які, надані НПП у постійне користування,  так на землях, що 
увійшли у Парк без вилучення у землекористувачів, до створення  національного парку про-
водилась традиційна для лісогосподарських підприємств діяльність – рубки головного ко-
ристування, рубки догляду за молодняками, санітарно-оздоровчі рубки, лісовідновні та ре-
конструктивні рубки, лісовідновлення на невкритих лісовою рослинністю землях і зрубах. 

3.2.3. основні лісові формації та наукові полігони 
Враховуючи різноманітність природних умов, наявність рідкіс-

них та цінних рослинних угруповань на території НПП «гуцульщина» і керуючись методич-
ними рекомендаціями, на даний час закладено п’ять постійних пробних площ (ППП) у чоти-
рьох основних лісових формаціях та похідному ялиновому деревостані для комплексних до-
сліджень та моніторингу лісів ІІ рівня (табл. 3.2.1). При інвентаризації деревостану, підліску, 
підросту, трав’яного покриття та підстилки були використані загальноприйняті в лісівництві 
методики та рекомендації з проведення моніторингових робіт.

Таблиця 3.2.1
Характеристика постійних пробних площ (ППП) 
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1 6Дз3ял+Л, од.г, яц 268 40-150 0,5 І 36,5 23,0 90,2 27,9 411
2 10Бк 362 100 0,7 І 35,0 30,0 80,0 40,0 589

3 10ял+яц,Бк 
од.Ос,Б,яв 430 15-50 0,7 11 30,0 21,0 54,0 26,0 320

4 7яц3Бк+ял од. г 563 30-100 0,7 І 38,0 24,0 66,0 30,2 527
5 10 ял 491 50-150 0,9 ІІ 38,0 28,9 67,0 36,8 686

*Примітка. Використовуються наступні скорочення: Бк – бук лісовий, яц – ялиця біла, ял – ялина звичайна 
(смерека), Дз – дуб звичайний, г – граб звичайний, Ос – осика, Б – береза бородавчаста (звисла), яв – клен-явір

 
 На території Косівського району  також проводиться моніторинг лісів І та ІІ рівнів за 

програмою IСP Forest. Для проведення моніторингу І рівня закладено 15 пунктів спостере-
ження (ППС), а моніторинг лісів ІІ рівня базується на п’яти постійних пробних площах.
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Букові ліси 
Характеристика лісового фонду ННП «гуцульщина» свідчить про значну перевагу в лі-

сах парку букових деревостанів – біля 65 %. 
Структуру букових лісів проаналізуємо на прикладі постійної пробної площі № 2 (далі  

ППП-2), яка закладена 19.08.2008 року (Літопис природи, 2009). Розташування:  НПП «гу-
цульщина», Старокутське ПНДВ, квартал 8, виділ 9. Площа ППП – 1,00 га (квадрат зі сторо-
ною 100 м). Характеристика лісової ділянки та деревостану за даними лісовпорядкування: 
індекс типу лісу С3яцялБк, ВНРм – 550 м, категорія – заповідна зона НПП, схил – ПнСх-35°, 
вік – 103 роки, склад порід – 10Бк, бонітет – І, повнота – 0,7, висота – 30,0 м, діаметр – 44 см, 
запас – 480 м3/га. Трав’яне покриття – 0,2, основні види: квасениця звичайна, маренка за-
пашна, зубниця бульбиста, веснівка дволиста, осока лісова, вороняче око звичайне, фіалка 
Рейхенбаха, анемона дібровна. Ґрунт: бурий лісовий легкосуглинистий вологий, слабощебе-
нистий, у верхніх шарах – густо корені дерев (фото 3.1).

При інвентаризації деревостану, підросту, підліску, підстилки і трав‘яного вкриття ви-
користані загально прийняті в лісівництві методики, при цьому всі дерева, які товстіші за 6 
см, заміряні і пронумеровані. В допов нення до цих методів дерева класифіковані за 6 класами 
міжнародної спілки лісових дослідних організацій (IUFRO).

За результатами подеревної таксації розраховано характеристики деревостану в пере-
воді на 1 гектар (табл. 3.2.2). Дослідження свідчать, що дерева на ППП-2 розташовані в трьох 
ярусах, хоча запас третього ярусу незначний (2,4 м3/га). На графіку розподілу дерев за діаме-
тром чітко видно наявність одного чіткого піку на кривій бука для дерев з діаметром 36 см і 
двох нечітких – на ступенях товщини 20 і 60 см (рис. 3.8). З врахуванням значного діапазону 
діаметрів дерев на ППП, цей деревостан є умовно-різновіковий.

 Перший ярус формується виключно буком – склад 10Бк. Середній діаметр складає 44,6 
см, а висота – 31,8 м. Площа поперечного перерізу живих дерев бука – 36,89 м2/га, що відпо-
відає повноті 1,04. Запас деревини 531,9 м3/га, а запас сухостою – 0,4 м3/га.  Кількість дерев 
першого ярусу складає 65,9 відсотків від загальної кількості дерев на ППП. 

Фото 3.1. Деревостан природних бучин (ППП-2)
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Рис. 3.8.  графік розподілу дерев за діаметром на ППП-2

Таблиця 3.2.2 
 Лісівничо-таксаційна характеристика ППП-2

Склад

П
ор

од
и Кількість 

дерев на 
1 га

Площа 
перерізу, 

м2/га П
ов

но
та Середній 

діаметр, 
см

Середня 
висота, м Бо

ні
те

т Запас живих 
дерев на 1 га

Су
хо

ст
ій

, 
м3 /г

а

шт. % м3 %
І ярус 

10Бк
Бк 236 65,9 36,89 1,04 44,6 31,8 I 531,9 91,0 0,4
ял 0 - - - - - - - - -
яц 0 - - - - - - - - -

Разом: 236 65,9 36,89 1,04 44,6 31,8 I 531,9 91,0 0,4
ІІ ярус

10Бк од. 
Ял

Бк 94 26,3 4,65 0,15 25,1 23,2 I 49,8 8,5 3,3
ял 1 0,3 0,04 0,02 23,3 20,9 II 0,4 0,1 -
яц - - - - - - - - - -

Разом: 95 26,6 4,69 0,17 25,1 23,2 I 50,2 8,6 3,3
ІІІ ярус 

9Бк1Ял + 
Яц

Бк 17 4,7 0,31 0,01 15,3 17,0 Iа 2,1 0,4 0,6
ял 7 2,0 0,04 0,03 8,6 12,4 I 0,2 0,0 -
яц 3 0,8 0,02 0,00 8,8 12,0 I 0,1 0,0 -

Разом: 27 7,5 0,37 0,04 13,2 15,8 Iа 2,4 0,4 0,6
Весь деревостан

10Бк од. 
Ял, Яц

Бк 347 96,9 41,85 1,20 38,7 29,6 I 583,8 99,9 4,3
ял 8 2,3 0,08 0,05 11,5 14,6 II 0,6 0,1 -
яц 3 0,8 0,02 0,00 8,8 12,6 I 0,1 0,0 -

Всього: 358 100,0 41,95 1,25 38,2 29,2 I 584,9 100 4,3
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У другому ярусі в основному теж переважає бук (26,3% за кількістю дерев), лише в незна-
чній кількості (0,3%) присутня ялина. Склад насадження – 10Бк од. ял, клас бонітету в бука 
– I а, в ялини – II, повнота в бука – 0,15, ялини – 0,02. Запас живих дерев бука в другому ярусі 
– 49,8 м3/га, ялини – 0,4 м3/га, а сухостою бука – 3,3 м3/га.  

Кількість дерев  у третьому ярусі складає лише 7,5% від їхньої кількості на ППП. Крім бука 
у невеликій кількості присутні ялина і ялиця. Склад насадження – 9Бк1ял + яц. Запас живих 
дерев складає 2,4, а сухостою – 0,6 м3/га. Отже, сухостійна деревина на ППП-2 в основному зо-
середжена у першого ярусу (рис. 3.9) і представлена буком (100%), але загалом її дуже мало.

Живі дерева на  ППП-2 формують деревостан з такими характеристиками: склад по-
рід – 10Бк од. ял, яц; повнота – 1,25; середній діаметр бука – 38,7 см, ялини – 11,5, ялиці – 8,8 
см, а висота відповідно – 29,6, 14,6 і 12,6 м; клас бонітету бука – І, ялини – II, ялиці – І; запас 
деревини – 584,9 м3/га. Сухі дерева формують такий деревостан: склад порід – 10Бк; повнота 
– 0,06; середні діаметр – 25,1 см і ви-
сота – 13,0 м; запас – 4,3 м3/га.

Стан деревостану на ППП-2 оці-
нювався за наявністю пошкоджень і 
за класами IUFRO (табл. 3.2.3). Відсо-
ток дерев без пошкоджень на цьому 
об’єкті складає для бука 76,9, ялини – 
100 і ялиці – теж 100%. Найбільш по-
шкодженими є дерева ІІІ ярусу – май-
же 30%, в першому – 22,5, а найменше 
– в другому (20,0%). 

Розподіл за видами пошкоджень 
наступний: дерев з двома вершинами 
– 10,2% від загальної кількості дерев, 
з дуплом – 3,0, зі зламаними вершинами – 0,4, з морозобійними тріщинами – 2,5, з поперечним 
раком – 4,2, з сухими вершинами – 0,4, а з трутовиками –  0,8% (фото 3.2).  

Класи IUFRO дають можливість проаналізувати стан дерев за такими параметрами: яру-
сом, життєвістю, положенням, лісівничою функцією, товарністю та  довжиною крони. Перші 
три класи ідентифікуються цифрами від 1 до 3. За ярусами на ППП-2 чітко виділяється тільки 
положення бука, бо його дерева розташовані у всіх трьох ярусах. Найбільше бука в першому 
ярусі,  ялина присутня у другому і в третьому, а ялиця – тільки у третьому ярусі. Тому, клас за 
висотою у бука 1,4, ялини – 2,9, ялиці – 3,0. Середній клас за висотою для ППП-2 (1,4) вказує 
на найбільший відсоток дерев в першому ярусі.

Клас життєвості в бука – 1,8, в ялини – 1,6, в ялиці – 1,5. Тобто, життєвість дерев бука на 
ППП в середньому добра, а ялини і ялиці – висока. Найкраща життєвість бука – в першому 
ярусі. Середній клас за життєвістю для ППП-2 (1,8) вказує на найбільший відсоток дерев з 
доброю життєвістю.

Клас положенням  в бука 1,9, в ялини – 1,8, в ялиці – 2,0. Тобто, положен ня дерев бука в 
деревостані ППП в середньому співдомінантне, так само як ялини і ялиці. Найкраще поло-
ження бука у третьому ярусі. Середній клас за положенням  для ППП-2 (1,9) вказує на най-
більший відсоток співдомі нант них дерев, тобто з достатнім простором для росту.

Друга група класів IUFRO ідентифікується значеннями від 4 до 6: 4 – високий рівень, 5 – 
середній, 6 – поганий. Так, лісогосподарська цінність у бука  – 4,6, ялини і ялиці – 5,0. Тобто, за 
функцією в деревостані ППП дерева бука переважно є елітними чи корисними, тоді як дерева 
ялини і ялиці в більшості випадків є корисними. Найкраща функціональність бука у першо-

Рис. 3.9. Розподіл запасу сухостою бука за ярусами на ППП-2

ІІІ ярус
14%

І ярус
9%

ІІ ярус
77%
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му ярусі. Середній клас за лісогосподарською цінністю для ППП-2 (4,7) вказує на найбільший 
відсоток елітних і корис них дерев, що є нормальним.

Клас товарності в бука 4,6, в ялини – 5,0, в ялиці – 5,0. Тобто, товарність дерев бука в де-
ревостані ППП в середньому півділова, так само як ялини і ялиці. Найкраща товарність бука 
у першому ярусі. Середній клас за товарністю для ППП-2 (4,6) вказує на найбільший відсоток 
ділових та півділовних дерев, тобто товарність деревостану є вища середньої.

Клас довжини крони в бука 5,0, в ялини – 4,1, в ялиці – 4,0. Тобто, довжина крони бука в 
деревостані ППП переважно середня, тоді як у ялини і ялиці – в більшості довга. Найкраща 
довжина крони бука у третьому ярусі. Середній клас за довжиною крони для ППП-2 (5,0) вка-
зує на найбільший відсоток дерев з середньою довжиною крони. 

Загалом характеристика структури деревостану на ППП-2 свідчить про: її відповідність 
типу лісу;  повне домінування бука в породному складі; наявність двох повноцінних ярусів і 
третього, який формується; високий бонітет, особливо третього ярусу; високу повноту, особ-
ливо першого ярусу; високий запас деревини живих дерев і низький – сухостою; низький 
відсоток пошкоджених дерев, особливо ялини і ялиці; добру життєвість, найвищу у ялиці; 
перевагу дерев співдомінантного положення; перевагу елітних та корисних дерев, особливо 
бука; високу товарність, особливо бука; середню довжину крони бука, найдовшу у ялиці.

Для ідентифікації стадії і термінів всихання деревостану на ППП-2 для сухостійної де-
ревини встановлено такі ступені розкладу: 1 –  початкова (свіжий сухостій), 2 – слабка, 3 – 
сильна, 4 – повністю розкладена (гнила). якщо процес всихання дерев відбувається природ-
ним шляхом, то співвідношення часток деревини на різних ступенях розкладу визначається 
швидкістю її гниття і має приблизно такий вигляд: 10:20:30:40%. як свідчать отримані дані на 
ППП-2 (табл. 3.2.4), найбільший (60,5%) запас сухостою перебуває на першій ступені розкла-
ду, 16 відсотків – на другій і ще 23,5% – на третій ступені розкладу. Сухостій четвертої стадії 
відсутній. З врахування дуже низького запасу сухостою це свідчить, що даний деревостан не 
має ознак всихання. 

Фото 3.2. Пошкодження дерев у природних бучинах (ППП-2)



108 НАЦІОНАЛЬНий ПРиРОДНий ПАРК «ГУЦУЛЬЩиНА»

Таблиця  3.2.4 
 Розподіл сухостою за  ступенем розкладу на ППП-2

Склад 
порід Порода Кількість дерев, 

шт./га Запас, м3/га В т.ч. за ступенем розкладу
Свіжий Слабкий Сильний гнилий

10Бк
Бк 15 4,3 2,60 0,69 1,01     -
ял - - - - - -
яц - - - - - -

Разом: 15 4,3 2,60 0,69 1,01 -

Відсотки: 100,0 100,0 60,5 16,0 23,5 0,0

З аналогічною метою на ППП-2 за ступенями розкладу обліковано мертву лежачу дере-
вину (табл. 3.2.5). Найбільший (45,8%) запас мертвої лежачої деревини перебуває на третій 
ступені розкладу і майже такий самий (40,3%) – на четвертій, 7,7 відсотків – на другій і ще 
6,1% – на першій ступені розкладу (фото 3.3). Розподіл мертвої лежачої деревини за ступенем 
розкладу вказує на всихання дерев, яке мало місце більше 10-15 років тому. 

Таблиця 3.2.5 
 Розподіл лежачої деревини за ступенем розкладу на ППП-2

Склад порід Порода Запас, м3/га В т.ч. за ступенем розкладу
Свіжий Слабкий Сильний гнилий

10Бк
Бк 24,9 1,52 1,93 11,39 10,04
ял - - - - -
яц - - - - -
Разом: 24,9 1,52 1,93 11,39 10,04

Відсотки: 100,0 6,1 7,7 45,8 40,3

Загалом запас мертвої лежачої деревини пристигаючих бучин Косівщини є досить значний, 
тобто всихання тут мало місце біля 15-20 років тому, але це міг бути природній відпад при зрід-
женні деревостану. Розподіл запасу мертвої лежачої деревини за ступенями розкладу має незнач-
не відхилення – забагато деревини з 
сильним розкладом, а замало – з слаб-
ким, тобто після всихання 15-20 років 
тому відпад майже припинився.

Важливим з позицій розуміння 
процесів розвитку природних бучин 
є аналіз успішності їхнього природ-
ного відновлення (табл. 3.2.6). На 
ППП-2 кількість підросту є достат-
ньою для природного відновлення 
корінного деревостану: кількість – 
22 тис. шт./га, а склад – 9Бк1ял + яц 
(фото 3.4). Відмітимо добру пред-
ставленість супутніх порід, хоро-
ший стан підросту (відсутність по-
шкоджень) та дуже добрий розподіл 
за висотними групами.

Фото 3.3. Лежача мертва деревина у природних бучинах 
(ППП-2)
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Таблиця 3.2.6 
Кількість природного відновлення на ППП-2

Склад по-
рід Породи

Кількість природного відновлення за висотами, шт./га Разом, 
шт./га10-30  см 30-50 см 50-70 см 70-90 см 90-130 

см
130-300 

см >300 см

10Бк 1Ял 
+ Яц

Бк 3625 6250 3250 3125 1750 1625 125 19750
ял 0 125 500 125 375 750 0 1875
яц 0 0 0 125 0 250 0 375

Разом: 3625 6375 3750 3375 2125 2625 125 22000
Відсотки: 16,5 29,0 17,0 15,3 9,7 11,9 0,6 100,0

Аналіз карт розташування дерев з різними параметрами (10 шт.) також підтверджує зро-
блені вище висновки щодо наближеної до корінної структури деревостану ППП-2. Загалом ви-
дно біогрупове розташування дерев бука на території та наявність багатьох прогалин в наметі, 
що власне є визначальним для природних лісів. Найбільш рівномірно на території пристига-
ючих бучин розташовані дерева першого ярусу і їхнє розта шу вання при цьому є біогруповим. 
Стовбури другого ярусу також представлені на всій території, але розташовані вони рівномір-
но. Стовбури третього ярусу розташовані переважно біогрупами в окремих частинах ППП. 

На карті життєвості дерев  ситуація дещо інша: найбільше в пристигаючих бучинах дерев 
доброї життєвості і вони достатньо рівномірно поширені на території; дерева високої життє-
вості представлені значно менше і вони не рівномірно покривають всю територію; дерев пога-
ної життєвості – найменше, вони розташовані в окремих частинах ППП і в більшості випадків – 
біогрупами. Порівняння карт свідчить про значне різноманіття дерев в пристигаючих бучинах 
– наприклад, не завжди дерева першого ярусу мають високу життєвість, а третього – низьку.

Ялицеві ліси
ялицеві ліси на території ННП «гуцульщина» займають другу за величиною площу, хоча 

їхня частка в лісовому фонді лише 11,6 відсотків. 
Структуру природних ялицевих лісів Косівщини проілюструємо на прикладі постійної 

пробної площі №4, яка закладена в Косівському ПНДВ (квартал 10, виділи 31, 33). Площа 
проби складає 1 га. Середні таксаційні показники деревостану  ППП-4 і окремих порід на-
ведені в таблиці 3.2.7. Деревостан ППП-4 являє собою трьохярусний, близький до корінного, 
різновіковий ялиново-буково-ялицевий деревостан з участю грабу (склад 7яц3Бк+ял, од. г) 
(фото 3.5). 

Фото 3.4. Природне відновлення у природних бучинах (ППП-2)
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Таблиця 3.2.7 
Таксаційні характеристики деревостану на ППП-4 

Склад порід Кількість де-
рев, шт./га G*, м2/га Середні Боні тет Запас дереви-

ни, м3/га
Пов-
нотаД, см Н, м

7яц3Бк+ял од. г 563 40,3156 30,2 24,6 ІІ  531,0 0,67
в тому числі, за породами

Бк 355 13,3624 21,9 21,3 ІІ 150,7 0,23
г 14 0,3202 17,1 16,7 ІІІ 2,9 0,01
ял 15 1,3686 34,1 25,3 І 17,6 0,02
яц 179 25,2644 42,4 28,1 І 359,8 0,41

в тому числі, за ярусами

Склад порід Вік, 
років

Дерев, 
шт. /га G*, м2/га Дсер, см Нсер, м Боні тет Запас, м3/га Пов-

нота
перший ярус

8яц2Бк+ял 102 181 27,3 43,9 28,6 І 388,5 0,45
в т.ч.          Бк 90 50 4,8 34,8 26,4 ІІ 61,7 0,04

ял 90 6 0,9 42,8 29,3 І 11,8 0,01
яц 105 125 21,7 47,0 29,2 І 315,0 0,40

другий ярус
6Бк3яц+ял, од. г 65 245 11,9 24,8 22,2 ІІ 135,1 0,19

в т.ч.          Бк 60 182 7,6 23,1 22,0 ІІ 82,9 0,14
г 40 8 0,3 21,0 19,2 ІІІ 2,7 0,01

ял 70 9 0,5 26,7 21,3 ІІ 5,8 0,01
яц 70 46 3,4 30,8 23,9 І 43,7 0,03

третій ярус
8Бк2яц+г 30 137 1,1 10,2 12,6 ІІ 7,5 0,02

в т.ч.          Бк 30 123 1,0 9,9 11,8 ІІ 6,1 0,02
г 25 6 0,0 9,5 8,5 ІІІ 0,2 -

яц 35 8 0,1 14,4 15,1 ІІ 1,1 -
*G - сума площ поперечного перерізу.

Перший ярус формують ялиця з буком та з невеликою участю ялини (до 5%) і запасом 
біля 390 м3/га. Склад порід ярусу – 8яц2Бк+ял, вік – близько 100 років, бонітет – І, повнота – 
0,45. В другому ярусі вже домінує бук, а участь ялиці значно зменшується: склад – 6Бк3яц+ял, 

Фото 3.5. Деревостан природних буково-ялицевих лісів (ППП-4)
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од. г, вік – 65 років, бонітет – ІІ, запас біля 135 м3/га, повнота – 0,19. У третьому ярусі продов-
жує зростати участь бука і зникає ялина:  склад – 8Бк2яц+г, вік – близько 30 років, бонітет 
– ІІ, запас біля 8 м3/га, повнота – 0,02. Підлісок на пробі представлений окремими кущами бу-
зини чорної з середньою висотою 1,5 м. Природне відновлення має два покоління: старше – це 
благонадійний підріст у кількості біля 4 тис. шт./га, висотою 1,0-1,5 метра і складом 10яц+Бк; 
молодше – 2-5-ти річні сіянці в кількості 5 тис. шт./га, висотою 0,1-0,2 метра і складом 8Бк2яц. 
Проективне покриття трав (всього 21 вид) складає близько 40% і, переважно, це ожина. 

Таким чином, структура цього деревостану відповідає типовій структурі різновікових де-
ревостанів – домінування дерев першого ярусу, але з низькою їх повнотою. Це дає можливість 
успішно розвиватися другому ярусу, який за кількістю дерев домінує в деревостані (43,5%). У 
третьому ярусі розташовано 24,3 відсотка дерев, але представлений він тільки фрагментарно. 
Поясненням цього є проведені в деревостані лісівничі заходи, які були переважно спрямовані 
на видалення з першого ярусу сухих дерев ялини. Це і привело до його малої повноти і ство-
рило умови для формування підлеглих ярусів. Оскільки ця лісівнича практика є характерною 
для регіону, ППП-4 робити висновки щодо стану та сукцесій ялицевих лісів Косівщини (Лі-
топис природи ННП «гуцульщина», 2007).

З графіка висот (рис. 3.10) також видно, що у формуванні першого ярусу прийма ють участь 
переважно ялиця і бук, а ялина і граб тут представлені окремими деревами. Середні характе-
ристики ялиці першого ярусу і за діаметром (47,0 см), і за висотою (29,2 м) перевищують відпо-
відні параметри бука (відповідно 34,8 см і 26,4 м), особливо щодо діаметру. ялина має однакову 
середню висоту з ялицею, але достовірно менший діаметр. Другий ярус найкраще представ-
лений, оскільки тут розташовано майже 45 відсотків дерев та більше 25 відсотків від запасу 
деревини. Формується він також переважно ялицею і буком та поодинокими деревами ялини і 
грабу. Середні діаметр та висота ялиці в другому ярусі все ще перевищують відповідні показни-
ки бука, але за висотою різниця вже мінімальна. 

Рис. 3.10. графіки висот основних порід на ППП-4 

ялина має більший діаметр, але меншу висоту, ніж бук, а граб характеризується наймен-
шими значеннями обох показників. У третьому ярусі зосереджено лише 25 відсотків від всіх 
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дерев і найбільше за кількістю тут бука, а ялиця та граб представлені поодинокими деревами. 
За середніми висотою і діаметром ялиця в ІІІ ярусі  знову відчутно випереджає інші породи, а 
граб – знову має мінімальні їх значення.

Відмітимо досить значний розмах коливань діаметрів більшості порід на ППП-4: бука – 
від 6 до 66 см, ялиці – від 7 до 65, а ялини – від 17 до 52 см (рис. 3.11). Це дає підставу говорити 
про різновіковість деревостану. 

Рис. 3.11. Розподіл кількості дерев за діаметром на ППП-4 

Додатковим аргументом різновіковості є наявність трьох ярусів та підросту. Бонітет де-
ревостану в цілому на ППП-4 відповідає ІІ класу, або бонітету бука. Це обумовлено тим, що 
хоча ялина та ялиця і ростуть за І бонітетом, зате граб росте за ІІІ. З окремих ярусів тільки 
перший росте за І класом бонітету, тоді як ІІ і ІІІ – за другим.

У лісівничому плані деревостан ППП-4 знаходиться в доброму стані – кількість непо-
шкоджених дерев майже 63% (табл. 3.2.8). При цьому, найменш пошкодженими є дерева бука, 
а найбільш – ялини і ялиці. Середні класи IUFRO дають уяву про лісівничі характеристики 
дерев основних порід. Клас ярусності свідчить, що породи добре розділені за ярусами: ялиця 
і ялина переважно ростуть в другому ярусі (середній клас – 1,3-1,6), а от бук і граб – в другому 
(класи відповідно – 2,2 і 2,4). Клас життєвості є достатньо вирівняним за породами (1,7-2,0) 
і це означає, що більшість дерев мають середню і високу життєвість. У ялиці, основної по-
роди першого ярусу, життєвість закономірно найкраща. Відносно висока жит тєвість ялини 
в даному випадку пояснюється вирубкою сухих і сильно ослаблених дерев ялини в процесі 
проведення санітарно-оздоровчих заходів. 

Клас положення показує, що багато дерев не мають ознак пригнічення, тобто мають про-
стір для росту, і його середні значення для бука, ялиці та ялини дорівнюють 1,8. Тільки граб 
знаходиться в дещо гіршому положенні. Клас лісівничої цінності свідчить, що тільки окремі 
дерева грабу є лишніми з лісівничих міркувань в деревостані. Дещо дивним є те, що значення 
класу лісівничої цінності ялини і ялиці є вищими, ніж у бука. Це дає підставу стверджувати, 
що саме у дерев бука є надлишок в деревостані. Величина класу товарності (4,1-5,2) показує, 
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що товарність деревостану на пробі є досить високою – тут переважають ділові та півділо-
ві стовбури. Найвищою товарною цінністю характеризується ялина, що пояснюється при-
родним відбором найкращих стовбурів ялини. Клас довжини крони має широкий діапазон 
середніх значень (від 4,4 до 5,5), і це означає, що більшість дерев мають крону, довжина якої 
перевищує половину висоти стовбура. Такі дерева, в більшості випадків, характеризуються 
достатньою стійкістю до зовнішніх впливів. Тільки ялина має в більшості коротку крону.

Таблиця 3.2.8 
 Лісівнича характеристика деревостану на ППП-4

Порода

Кіль-
кість 

дерев, 
шт.

Відсоток 
дерев без 
пошкод
ження

Класи IUFRO (середні) Пошкодження

ярус жит.* поло
ження

цін
ність

товар
ність

довж. 
крони вид

пошк.
дерев, 

%
Бук 358 67,0 2,2 1,9 1,8 4,9 4,9 4,8 вершини 24,6
Граб 13 61,5 2,4 2,0 2,2 5,1 5,2 4,4 вершини 23,1
Ялина звичайна 15 53,3 1,6 1,9 1,8 4,6 4,1 5,5 вершини 26,7
Ялиця біла 177 54,8 1,3 1,7 1,8 4,5 4,5 5,0 вершини 24,9

На 1 га: 563 62,7 1,9 1,9 1,8 4,8 4,7 4,9 вершини 24,7
*Примітка. Прийняті скорочення в таблиці: жит. – життєвість, довж. – довжина, пошк. – пошкодження.

Основними видами пошкоджень на ППП-4 є пошкодження вершини – середній відсоток 
таких пошкоджень складає біля 25%. За породами: у бука – на рівні 25 відсотків, у граба – 23, 
у ялини – 27 і у ялиці – на рівні 25%. Кількість сухих дерев лише трохи перевищує 5% і на ¾ 
це дерева хвойних порід. З інших пошкоджень відмітимо: поперечний рак – 29 дерев, нахил 
стовбура – 26 і сучки – 16 дерев. 

Облік природного відновлення на пробі показав, що воно представлене двома генера-
ціями бука і трьома – ялиці. Підріст грабу зустрічається досить часто, а ялини, явора і ясена 
також присутній, але у вигляді окремих екземплярів. Загальна кількість природного віднов-
лення склала 32300 шт./га, а його породний склад – 6Бк4яц+г, од. ял, яв, яс. Розподіл кількос-
ті природного відновлення за висотними групами наведений на рисунку 3.12.

Рис. 3.12. Розподіл кількості підросту ялиново-букової яличини за висотою на ППП-4
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Отримані результати свідчать, що основну частину природного віднов лення бука скла-
дають 3-5-ти річні деревця висотою 0,1-0,3 м, середня їхня кількість 16,1 тис. шт./га. Друга 
генерація підросту бука – 10-15-ти річні деревця висотою близько 70 см, їх нараховується 
близько 2000 шт./га. Природне відновлення ялиці також у значній мірі формується за рахунок 
2-4-ох річних екземплярів, їхня кількість перевищує 6 тис. шт./га. Досить добре представлено 
також покоління ялиці віком біля 10 років і висотою 0,6-0,8 м, його кількість – 3,8 тис. шт./га. 
А от найстарше покоління підросту ялиці (вік більше 15 років, висота – 1,7 м, діаметр – 1,4 см) 
представлене на рівні 3000 шт./га. В загальному, природне відновлення на ППП-4 є успішним 
і в змозі забезпечити розвиток нового покоління лісу. Важливо, що розташоване воно пере-
важно в прогалинах намету, де має всі шанси сформувати нове покоління деревостану.

Схема розташування дерев на ППП-4 свідчить, що розташування дерев на території має 
біогруповий характер, який властивий для природних різновікових лісів. При цьому, най-
більш рівномірно на площі розташовані дерева бука і ялиці, що цілком закономірно для голо-
вних і найбільш представлених порід. Відмітимо, що біогрупи в таких змішаних деревостанах 
формуються переважно з однієї породи: або букові, або ялицеві. Інші породи розміщені по-
одиноко і окремими біогрупами.

Отже, структура корінних ялиново-букових яличин є достатньо складною – деревостан 
формується з трьох ярусів і в його складі є 4-8 порід. Крім основних порід тут також присутній 
граб. Характерною особливістю таких деревостанів є невисока повнота першого ярусу через по-
слаблення позицій ялини і домінування другого ярусу, яке пов’язане з посиленням позицій бука. 

ялиця характеризується найвищим серед головних порід рівнем життєвості в усіх ярусах 
деревостану. Стійкість ялиново-букових яличин є високою – відсоток здорових дерев складає 
близько 60%. Найменш пошкодженими є дерева бука і грабу. Дерев ялини і ялиці не пошко-
джено біля 54 відсотків. Товарність деревостану вище середньої, особливо щодо хвойних по-
рід, а стовбури ялини майже всі ділові. Довжина крони у ялини –найменша, а у ялиці і бука 
– середня. 

 Кількість підросту таких деревостанів перевищує 30 тис. шт./га з породним складом 
6Бк4яц+г, од. ял, яв, яс і в ньому переважають (більше 70%) сіянці з висотою від 10 до 30 см. 
Таке успішне природне відновлення в змозі відновити корінний деревостан природним шля-
хом і постійно підтримувати його різновікову структуру. Рекомендується сприяти природно-
му відновленню ялиці в ялицевих, ялинових і змішаних типах лісу для підвищення стійкості 
лісів на фоні масового всихання ялинників.

Ялинові ліси 
ялинові ліси на території ННП «гуцульщина» займають третю за величиною площу, хоча 

їхня частка в лісовому фонді лише 10,4 відсотка.
З метою вивчення особливостей структури, стану і динаміки природних ялинових лісів 

Косівщини у 2010 році закладена постійна пробна площа №5 (ППП-5) у найбільш репрезен-
тативних умовах Космацького лісництва ДП «Кутське лісове гос по дарство» (квартал 29, виділ 
24). ППП-5 знаходиться у верхній пологій частині схи лу на висоті близько 1350 м  н. р. м. Тип 
лісу – вологий чистий сусмерічник. Експозиція північно-західна, стрім кість – 5-10°. методика 
закладки аналогічна до попередніх ППП і є загальноприйнятою в лісівництві та таксації (Лі-
топис природи ННП «гуцульщина», 2011).

Чистий ялиновий деревостан на ППП-5 характеризується складною вертикальною і го-
ризонтальною структурою та поєднанням на відносно невеликих площах дерев різного віку, 
діаметру та висоти (фото 3.6). Розміщення дерев на площі нерівномірно-групове з наяв ніс тю 
не чітко виражених просвітів між окремими групами, до яких приурочена поява під росту. За-



115Розділ 3. Рослинний світ

гальна  кількість ростучих дерев – 492 шт./га. За вертикальною просторовою струк турою де-
ревостан багатоярусний. Крони чітко розподілені на два яруси, а третій ярус представлений 
тільки окремими деревами. Значна диферен ціа ція діаметрів ялини є свідченням широкого 
вікового діапазону дерево стану. Аналіз річних кілець показав, що вік найстарших дерев дося-
гає 150 років. Бонітет всього деревостану – IІ, а повнота – 0,92. Середні значення діаметру та 
висоти відрізняються за ярусами достовірно, а от запас деревини третього ярусу недостатній 
для його виділення в таксаційному плані (табл. 3.2.9). Однак, ці поодинокі дерева третього 
ярусу є важливим в лісівничому контексті і з позицій аналізу динаміки структури.

Таблиця 3.2.9 
 Лісівничо-таксаційна характеристика деревостану ППП-5

Склад порід Площа пере-
різу, м2/га Пов нота Середній 

діаметр, см
Середня 
висота, м Бонітет Запас живих 

дерев, м3/га
Сухостій, 

м3/га
Перший ярус

10ял 51,6 0,83 39,8 30,4 ІІ 640,5 4,2
Другий ярус

10ял 3,7 0,08 26,1 23,1 ІІІ 42,5 9,9
Третій ярус

10ял 0,2 0,01 18,2 16,7 ІІ 2,5 38,1
Весь деревостан

10ял 55,1 0,92 36,8 28,9 ІІ 685,5 52,2

 Структура деревостану ППП-5 повністю відповідає типу лісу і не повністю відповідає 
типовій для різновікових деревостанів: тільки окремі дерева в третьому ярусі (менше 2%), 
домінування дерев першого ярусу за повнотою та кількістю дерев (84%), добре сформований 

Фото 3.6. Деревостан природних ялинників (ППП-5)
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другий ярус з кількістю дерев на рів-
ні 14%; наявність у третьому ярусі 
167 сухих дерев з запасом 38 м³/га. 
Розмах коливань висот та діаметрів 
за ярусами наведено на рисунку 3.13. 
Видно, що на цій лісовій ділянці доб-
ре представлене найстарше поколін-
ня дерев у першому ярусі і молодше 
покоління в другому ярусі, яке в 
перспективі сформує окремий ярус. 
Відомості про створення лісових 
культур на території цього виділу 
відсутні. Таким чином, обстежений 
деревостан є умовно різновіковим і 
двоярусним, природним і корінним.

Найбільш чітко характеристику різновіковості деревостану показує графік розподілу кіль-
кості дерев за діаметрами (рис. 3.14). Отримані результати свідчать, що на ППП-5 представле-
ний умовно-різновіковий деревостан ялини: є чітко виражений пік за кількістю дерев з діаме-
трами від 28 до 44 см; другий пік тільки формується для дерев з діаметрами від 52 до 68 см; ще 
слабший пік (майбутній пік) – для дерев від 12 до 24 см.

Лісівничий аналіз природних ялинників Косівщини за даними ППП-5 проведено за кла-
сами IUFRO (табл. 3.2.10). Клас ярусності (середнє – 1,4) підтверджує, що в цілому деревостан 
є двох ярусний, а третій ярус чітко не представлений. Клас життєвості має закономірну дина-
міку в розрізі ярусів: перший ярус – висока життєвість (1,3); другий – ближча до доброї (1,7); 
третій ярус – добра (2,0). Середній показник життєвості для усього деревостану складає 1,4, 
тобто ближчий до високої. Це означає, що більшість дерев мають добру чи високу життєвість 
і загроза погіршення стану природних ялинників Косівщини на даний час є слабкою. 

Рис. 3.14. графік розподілу дерев за діаметром у ялинниках на ППП-5

Рис. 3.13. графік висот за ярусами природних ялинників на 
ППП-5
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Значення класу положення ялинників Косівщини є не типовими в розрізі ярусів, але 
характерним для високогірних лісів – його значення зменшуються від першого до третього 
ярусів. Це свідчить, що в першому ярусі більшість дерев ростуть в біогрупах і взаємно при-
гнічують одне одного. Зате в підлеглих ярусах багато дерев не мають ознак пригнічення, тобто 
мають достатньо простору для успішного росту, за рахунок того, що вони ростуть в прогали-
нах. Середнє значення класу положення для деревостану склало 2,0, тобто більшість дерев є 
співдомінантними в своїх ярусах (табл. 3.2.10). 

Таблиця 3.2.10 
Розподіл дерев в ялинниках за класами IUFRO на ППП-5

Склад
Класи IUFRO (середні)

ярус
ність життє вість поло ження л/г цін ність товар  ність довжина крони 

Перший ярус
10Ял 1,0 1,3 2,2 4,3 4,1 4,6

Другий ярус
10Ял 2,0 1,7 1,4 4,8 4,2 4,9

Третій ярус
10Ял 3,0 2,0 1,2 5,0 5,0 4,7

Весь деревостан
10Ял 1,2 1,4  2,0 4,4 4,1 4,7

Клас лісівничої цінності ялинників Косівщини в межах ярусів помітно знижується, що є 
нормальним показ ни ком: в першому ярусі переважають елітні дерева (клас – 4,3), які є осно-
вою майбутнього деревостану; в другому – вже більше корисних вторинних (допоміжних) 
дерев, які сприяють росту і розвитку деревостану (4,8); а в третьому – їх ще більше (5,0). 
Середнє значення класу лісівничої цінності для усього деревостану складає 4,4, тобто його 
основою є елітні дерева. Показники величини класу товарності за ярусами становлять 4,1, 
4,2 та 5 відповідно. Це свідчить про високу товарність стовбурів першого та другого ярусів 
та про значно гіршу товарність дерев третього ярусу, де представлені в більшості півділові 
стовбури. Середній клас довжини крони ялинників Косівщини становить 4,7 (переважають 
дерева з середньою довжиною крони), а в межах ярусів він має незначний діапазон коливань 
(4,6-4,9-4,7). Це означає, що більшість дерев мають крону, довжина якої більша четвертини, 
але менша за половину їхньої висоти. Такі дерева в більшості випадків характеризуються ви-
сокою стійкістю, що підтверджують і класи життєвості деревостану.

Основними видами вад та пошкоджень ялинників Косівщини  за даними на ППП-5 є 
наявність великої кількості дерев з різною часткою (від 10 до 70%) сухих сучків (рис. 3.15). Та-
ких дерев налічується 331 шт./га, або 83%. Це 
є достатньо характерним явищем для ялино-
вих лісів регіону. Досить рідко зустрі ча ються 
нахилені чи вигнуті дерева та дерева з меха-
нічними пошкодженнями – 20, 12 та 10 шт./га 
відповідно. На поодиноких деревах були за-
фіксовані тріщини (6 шт./га), дупла (8), дві 
вершини (6), зламані та сухі вершини (по 
4), а також поперечний рак (2 шт./га) (фото 
3.7). Розподіл дерев за видами пошкоджень 
для усього деревостану у відсотках наведено 

Рис. 3.15. Розподіл дерев за видами пошкоджень в 
ялинниках на ППП-5
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на рисунку 3.15. Без пошкоджень в ялинни-
ках Косівщини є тільки кожне дев’яте дерево 
(12,6%), при цьому, у першому ярусі відсоток 
дерев без пошкоджень складає 25,1, в другому 
– 36,4%, а у третьому – уже всі дерева мають 
пошкодження. Відмітимо, що в дерево стані 
не встановлено наявності пошкоджень дерев, 
які би вказували на проведення рубок пошко-
джених та сухостійних дерев чи будь яких ін-
ших видів рубок. Це зумовлено віддаленістю 
ППП-5 від населених пунктів та транспорт-
ною недоступністю.

Наявність сухостійної деревини є 
обов’язковою умовою для віднесення лісів до 
природних і на ППП-5 її запас складає близь-
ко 15 відсотків від запасу живих дерев, що 
нормально для цих умов. Аналіз розподілу 
сухостійної деревини за ярусами та ступенем 
розкладу (табл. 3.2.11) підтверджує попере-
дні висновки щодо формування на цій ділянці 
умовного пралісу: найбільше сухостійних дерев 
знаходиться у третьому ярусі (167 шт./га з запа-
сом 37,9 м3/га), тоді як в пралісі основна кількість сухих дерев у першому і другому ярусах; 
найбільший запас сухостою (49%) має слабкий ступінь розкладу, тоді як в пралісі найбільше 
сухостою сильного ступеня розкладу. Відмітимо, що весь сухостій першого ярусу знаходить-
ся на початковій фазі розкладу, в другому – переважає слабкий розклад, а в третьому – пред-
ставлені всі ступені розкладу за переваги слабкого. Це підтверджує припущення, що форму-
вання різновікової структури тільки розпочалося, а також свідчить, що природні ялинники 
Косівщини мають ознаки всихання, але воно не є масовим і переважно обумовлене внутріви-
довою конкуренцією, тобто є природним відпадом. 

Таблиця 3.2.11  
Розподіл сухостійної деревини в ялинниках за ярусами і ступенем розкладу на ППП-5

Склад порід Запас, м3/
га

В т.ч. за ступенем розкладу (запас, м3/га) 

Початковий (1) Слабкий (2) Сильний (3) Повністю гнила 
деревина (4)

І-й ярус
10ял 4,2 4,2 - - -

ІІ-й ярус
10ял 9,9 1,8 8,1 - -

ІІІ-й ярус
10ял 37,9 3,1 17,4 14,8 2,6

Весь деревостан
10ял 52,0 9,1 25,5 14,8 2,6

 
За отриманими результатами на ППП-5 у корінних ялинниках Косівщини знаходиться 

майже 300 шт./га мертвих лежачих дерев з запасом біля 130 м3/га (фото 3.8), що є навіть біль-
ше за середнє для пралісів, але нормальним для сукцесій природних ялинових лісів. Аналіз 

Фото 3.7. Пошкодження дерев у природних 
ялинниках (ППП-5)
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розподілу мертвої лежачої деревини за ступе-
нем розкладу (рис. 3.16) підтверджує попере-
дні висновки щодо наявності тут природного 
лісу, але не пралісу: найбільший запас харак-
терний для стовбурів, що знаходяться у фазі 
сильного розкладу та повністю гнилих (53,9 
та 53,2 м3/га відповідно); на стовбури, що зна-
ходяться на початковій та слабкій ступені роз-
кладу припадає 7,9 та 13,7 м3/га. Тобто, якщо 
порівнювати з пралісом, то тут маємо надли-
шок мертвої лежачої деревини сильного роз-
кладу і дефіцит – початкового і слабкого роз-
кладу. На мертвій лежачій деревині відмічені 
плодові тіла грибів (переважно трутовиків) та 
стовбурові гнилі. З врахуванням запасу мерт-
вої лежачої деревини та її розподілу за ступе-
нями розкладу в корінних ялинниках Косів-
щини найбільш інтенсивні процеси всихання 
мали місце більше 15 (до 20) років тому, а за 
останні 10 років всихання набуло природного 
характеру і фактично є природним відпадом.

Інвентаризацію підросту ялинників на 
ППП-5 проведено на восьми кругових майданчиках, площею 2,52 м2 кожна. Розподіл природ-
ного відновлення за породами та висотними групами у переводі на 1 га наведений на рисунку 
3.17. Підріст формується переважно ялиною звичайною (10062 шт./га) та незначною кількістю 
горобини звичайної (249 шт./га), тобто його породний склад 10ял поодиноко горобина (фото 
3.9). Підріст характеризується груповим розміщенням і така його значна кількість зумовлена 
наявністю прогалин у кронах деревостану і сприятливого субстрату для проростання насіння 
ялини (мінералізованої поверхні ґрунту в місцях падіння дерев, місця життє діяльності диких 
звірів, мертві лежачі дерева). Підріст характеризується доброю життєвістю, про що свідчать 
інтенсивні прирости верхівкових пагонів в останні 3-5 років. Це пояснюється сприятливими 
світловими умовами та відсутністю пошкоджень копитними (косулями чи оленями) і зайця-
ми, які віддають перевагу ялиці. Загалом природне відновлення є успішним і в змозі забез-
печити розвиток нового покоління лісу. 

В розрізі висотних груп на ППП-5 добре помітне закономір не зменшення чисельності під-
росту ялини при збільшенні його висоти: у першій висотній групі (10-20 см) нараховується 5750 
шт./га підросту, в другій (20-30) – 2750, а в передостанній (90-130 см) – тільки 125 шт./га; підрос-
ту ялини висотою більше 1,3 м – не знайдено. Тобто, домінує на цій ділянці природне віднов-
лення висотою до 50 см, що обумовлено високою повнотою деревостану. Вищий підріст пред-
ставлений переважно горобиною, незначна частка якої в підрості та серед дорослих особин 
у природних ялинових лісах високогір’я є важливим елементом їхньої стабільності, оскільки 
вони виключають з конкуренції трав’яні види та створюють більш сприятливі умови для по-
яви підросту ялини звичайної (рис. 3.17).

Підлісок корінних ялинників на ППП-5 представлений поодинокими чагарниками бузини 
червоної з середньою висотою 1,5 м. Проективне покриття трав та мохів корінних ялинниках 
складає 95%. Всього обліковано 29 видів трав та 3 види мохів. Трав’яні види мали таке проек-
тивне покриття: ожика волосиста (Luzula luzuloides) – 15% , ожика лісова (Luzula silvatica) – 15, 

Фото 3.8. Лежача мертва деревина у природних 
ялинниках (ППП -5)
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щитник шартрський (Dryopteris carthusiana) – 
20, безщитник жіночий (Athyrium filix-femina) 
– 8, підбілик альпійський (Homogyne alpine) 
– 15, квасениця звичайна (Oxalis acetosella) – 
25, сольданела угорська (Soldanella hungarica) 
– 5, чорниця (Vaccinium myrtillus) – 10, 
щитник ланцетно-гребенястий (Dryopteris 
lanceolatocristata) – 20, безщитник розставле-
нолистий (Athyrium distentifolium) – 5, щавель 
карпатський (Rumex carpaticus) – 2, малина 
звичайна (Rubus idaeus) – 8, ожина жорстко-
волосиста (Rubus hirtus) – 2, сугайник ав-
стрійський (Doronicum austriacum) – 2, осот Вальдштейна (Cirsium waldsteinii) – 1, бугила лісо-
ва (Anthriscus sylvestris) – 2, аденостилес сіролистий (Adenostyles alliaria) – 3, нечуйвітер темно-
приймочковий (Hieracium murorum)  – 1, королиця круглолиста (Leucanthemum rotundifolium) 
– 1, незабудка лісова (Myosotis sylvatic) – 1, баранець звичайний (Huperzia selago) – 2, плаун 
колючий (Lycopodium annotinum) – 1, куничник очеретяний (Calamagrostis arundinacea) – 5, 
роговик лісовий (Cerastium nemorale) – 2, жовтозілля дібровне (Senecio nemorensis) – 1, тирлич 
виточковидний (Gentiana asclepiadea) – +, дзвоники розлогі (Campanula patula) – 2, первоцвіт 
високий (Primula elatior) – 3%. Проективне покриття мохів становить 90%, серед яких зустрі-
чались такі види: дикранум зморшкуватий (Dicranum rugosum) – 30%, гілокоміум блискучий 
(Hylocomium splendens) – + та багаторядник списовидний (Polystichum lonchitis) – 60%. Деталь-
ний ботанічний опис ділянки ще раз підтвердив природність даної екосистеми – представле-
ні типові лісові види трав.

Фото 3.9. Природне відновлення у природних ялинниках (ППП-5)

Рис. 3.16. Розподіл мертвої лежачої деревини в 
ялинниках за ступенем розкладу на ППП-5
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За результатами польо-
вих досліджень зроблено ви-
сновки щодо структури та 
стану ялинових деревоста-
нів. Природні ялинові ліси на 
Косівщині збереглися тільки 
в найбільш недоступних умо-
вах на висотах більше 1200 
метрів над рівнем моря і саме 
транспортна недоступність 
окремих лісових ділянок дала 
їм шанс розвиватися в повній 
мірі природно. Їхній дерево-
стан є чисто ялиновим, висо-
ко повнотним і складається 
з двох ярусів, а в третьому 
ярусі ростуть тільки окремі дерева. Розмірні характеристики дерево стану добрі, хоча бонітет і 
не перевищує другого класу. Розподіл дерев за діаметром свідчить про наявність одного чітко 
вираженого покоління дерев, та ще двох, які тільки формуються. З лісівничих позицій природ-
ні ялинники Косів щини характеризуються домінуванням першого ярусу, високою життєвістю, 
перевагою співдомінантних, елітних і ділових дерев та середньою довжиною кроною. Для біль-
шості дерев (87%) характерні різноманітні пошкодження, але з них 67% – це дерева з сухими 
сучками, що природно для ялини. Поодиноко відмічено поперечний рак і хвоєгризучі шкідни-
ки на живих деревах, зате масово – різно манітні гриби та гнилі на мертвій деревині. 

Значне поширення в природних ялинниках Косівщини має сухостійна деревина на різ-
них ступенях розкладу. Найбільший відсоток сухостійної деревини знаходиться на другій 
та третій ступенях розкладу. Характерним для них є також значний запас мертвої лежачої 
деревини, найбільший відсоток якої знаходиться на третій та четвертій ступенях розкладу, 
що зумовлено як інтенсивним сукцесійним відпадом старих дерев, так і впливом зовнішніх 
чинників (зокрема, кліматичних). Природні ялинники мають ознаки всихання, але воно не є 
масовим і переважно обумовлене внутрівидовою конкуренцією, а за останні 10 років всихан-
ня набуло природного характеру і фактично є природним відпадом. Зроблено висновок, що 
природний розвиток ялинників Косівщини в останні 20-30 років іде у напрямку формування 
ялинових умовних пралісів. Представлені результати вивчення структури, стану і динаміки 
природного ялинового лісу можуть слугувати «еталоном» для ведення наближеного до при-
роди лісівництва та сталого управління лісами  Косівщини.

Зроблено також висновок, що зі всіх лісових формацій ННП «гуцульщина» саме чисті 
ялинники у середньогір’ї є найбільш природною лісовою екосистемою з практично відсутні-
ми ознаками людської діяльності і тому їх можна віднести до умовних пралісів, оскільки їхня 
структура ще не повністю відповідає пралісовій. 

Дубові ліси 
Дубові ліси на території НПП «гуцульщина» займають четверту за величиною площу, 

хоча їхня частка в лісовому фонді – лише 7,6 відсотка.
Вивчення структури природних дубових лісів Косівщини проведено на постійній про-

бній площі № 1, яка закладена в Старокутському ПНДВ (квартал 16, виділ 6) НПП у вересні-
жовтні 2006 року в повному об’ємі. Попередньо ППП-1 закладено в 2004 році, при цьому 

Рис. 3.17. Розподіл природного відновлення ялинників на ППП-5  за 
породами та висотними групами (шт./га)

Ялина Горобина
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було виконано основні види робіт за винятком нумерації дерев. Площа проби складає 1 га. 
(Літопис природи НПП «гуцульщина», 2012). 

Деревостан природних дубових лісів на ППП-1 представляє собою трьох ярусну, близьку 
до корінної, різновікову ялицево-липово-грабово-ялинову діброву (фото 3.10). 

Перший ярус формує дуб з невеликою участю ялини (до 15%) і запасом біля 310 м3/га. В 
другому ярусі домінує ялина за участю ялиці, липи і грабу – запас біля 70 м3/га, а в третьому – 
переважно граб і липа, з запасом біля 30 м3/га. Середні таксаційні показники всіх порід наведені 
в таблиці 3.2.12.

Таблиця 3.2.12 
Таксаційні характеристика дібров на ППП-1 

Порода Кількість де-
рев, шт./га

Сума площ 
поп. пер., м2/

га

Середні
Боні тет Запас, м3/

га
Пов-
нотаД, см Н, м

граб 216 3,6217 14,7 14,0 ІІ 33,8 0,14
Дуб звичайний 75 16,8497 55,1 30,6 І 240,3 0,46
Липа дрібнолиста 66 1,6108 17,8 14,8 І 16,7 0,06
ялина звичайна 65 7,1813 38,1 27,2 І 115,0 0,13
ялиця біла 10 0,3834 22,1 18,3 І 5,1 0,01

Разом: 432 29,6470 30,1 22,6 І 410,8 0,80

З графіків висот та розподілу дерев за діаметром (рис. 3.18 та 3.19) видно, що у форму-
ванні першого ярусу природних дубових лісів Косівщини прийма ють участь переважно дуб 
і ялина, а його середня висота наближається до 30 метрів. Другий ярус в таких деревостанах 
можна виділити лише умовно, оскільки тут розташовані тільки поодинокі дерева ялини, липи 
і грабу, а його висота коливається між 24 і 26 метрами. Третій ярус є найбільшим за кількістю 
дерев і формує його переважно граб, хоча тут також присутні липа, ялина і ялиця. Середня 
висота ІІІ ярусу складає близько 15,5 м. Відмітимо досить значний розмах коливань діаметрів 
більшості порід на пробі: дуба – від 36 до 116 см, липи – від 8 до 56, ялини – від 12 до 44 см. 
Це дає підставу говорити про різновіковість деревостану, додатковим аргументом цього є на-
явність трьох ярусів та підросту. 

Згідно з даними ППП-1 переважна більшість порід у природних дубових лісах Ко-
сівщини росте за І класом бонітету. Виключення складає тільки граб – ІІ бонітет. Для 
всього деревостану склад порід наступний: 6Д3ял1г+Лп, од. яц. Відповідно в першому 

Фото 3.10. Деревостан природних дубових лісів (ППП-1)
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ярусі склад – 8Д2ял, в другому – 7ял3Лп, од. г, в третьому – 6г4Лп+яц, од. ял. Загальна 
повнота деревостану складає 0,8. За ярусами: першого – 0,54, другого – 0,07 і третього 
– 0,19.

Рис. 3.18. графіки висот основних порід у дібровах на ППП-1

Рис. 3.19. графіки розподілу дерев за діаметром основних порід у дібровах на ППП-1

У лісівничому плані природні дубові ліси Косівщини (на ППП-1) знаходяться в доброму 
стані – кількість не пошкоджених дерев перевищує 50% (табл. 3.2.13). При цьому, найменш 
пошкодженими є дерева грабу і липи, незважаючи на те, що вони знаходяться в підлеглих 
ярусах. Дерев дуба і ялиці не пошкоджено лише біля третини, а відсоток здорових дерев яли-
ни не перевищує 20%. 
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Таблиця 3.2.13  
Лісівнича характеристика дібров на ППП-1

Порода

Відсоток 
дерев без 
пошкод-

жень

Класи IUFRO (середні) Пошкодження

ярус
жит-
тє-

вість

поло-
жен ня

л. г. 
цін-
ність

товар-
ність

довж. 
крони

вид найма-
совішого

зустріч-
ність, %

граб 64,7 2,9 2,0 2,0 5,2 5,2 4,7 нахил 11,2
Дуб звичайний 34,7 1,1 1,6 1,6 4,5 4,8 4,5 сухі сучки 17,3
Липа дрібнолиста 70,8 2,8 2,1 1,8 5,0 4,8 4,9 нахил 9,2
ялина звичайна 18,8 1,7 1,8 2,0 4,7 4,7 4,4 сухі сучки 25,0
ялиця біла 40,0 2,9 2,2 1,9 4,7 5,0 4,6 вершини 30,0

Разом на 1 га: 52,3 2,4 1,9 1,9 5,0 5,0 4,6 сухі сучки 11,1

Середні класи IUFRO дають уяву про лісівничі характеристики дерев основних порід. 
Клас ярусності дібров Косівщини свідчить, що породи дуже чітко розділені за ярусами: дуб – 
перший (1,1), ялина – другий (1,7), а граб, липа і ялиця – третій ярус (2,8-2,9). Клас життєвості 
є дуже вирівняним за породами (1,6-2,0) і це означає, що більшість дерев мають середню і до-
бру життєвість. У дуба, породи першого ярусу, вона закономірно найкраща. Клас положення 
(1,6-2,0) показує, що більшість дерев не мають ознак пригнічення, тобто мають простір для 
росту. Клас лісівничої цінності (4,5-5,2) свідчить, що тільки деякі дерева грабу і липи є за-
йвими з лісівничих міркувань в деревостані. Величина класу товарності (4,7-5,2) показує, що 
переважають тут півділові стовбури, тобто товарна цінність деревостану є не високою. Клас 
довжини крони навпаки має дуже добрі значення (4,4-4,9) і це означає, що більшість дерев 
мають крону, довжина якої перевищує половину висоти стовбура. А такі дерева, в більшості 
випадків, характеризуються високою стійкістю до зовнішніх впливів і забезпечують високу 
стійкість природних дубових лісів Косівщини.

Основними видами пошкоджень дібров на ППП-1 є: нахили стовбурів – у граба і липи, 
сухі сучки – у дуба і ялини та пошкодження вершини – у ялиці. Кількість сухих дерев не пе-
ревищує 5% і на ¾ – це дерева ялини. З інших пошкоджень відмітимо: зламані верхівки – 10 
дерев, дві або три верхівки – 33, вигини – 14, дупла – 16, нахил стовбура – 33 дерева. 

В підліску природних дубових лісів на ППП-1 представлені ліщина і бузина червона. 
Кущі ліщини досить великі – до 6 метрів у висоту і до 12 см – у діаметрі, мають проективне 
покриття біля 40%. Кущі бузини значно менші – до 2 метрів у висоту і до 5 см – у діаметрі, а 
їхнє проективне покриття не перевищує  20%. Підстилка типу «муль» присутня на всій площі 
проби. Її товщина не перевищує 2,5 см і в середньому складає 1 см. Сформована переважно 
листям дуба (40%), гілочками (30%), жолудями і шишками (10%) та подрібненою органікою. В 
трав‘яному вкритті домінує зеленчук (80%), а участь жіночої папороті значно менша – до 20%. 
Інші види представлені поодинокими екземплярами. Загальне проективне покриття трав не 
перевищує 20%. 

Інвентаризацію природного відновлення природних дубових лісів Косівщини (на ППП-
1) проведено на 5 кругових площадках, площею 20 м2 кожна. 

Згідно з даними обліку на ППП-1, загальна кількість підросту у дібровах Косівщини 
складає 8,6 тис. шт./га, а його склад: 3Д4Лп3г+яв, од. Бк (табл. 3.2.14). Значна участь дуба в при-
родному відновленні обумовлена наявністю 2-5-ти річних екземплярів цієї породи. Але, як свід-
чить розподіл кількості підросту за висотними групами, ці сходи не досягають вище 30 см через 
недостатню освітленість. У більш високих групах підросту переважно представлений підріст 
липи і грабу, рідше – явора. На пробі серед природного відновлення присутні також бук і явір. 
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Це є свідченням того, що ці породи достатньо конкурентоздатні в цих лісорослинних умовах, а 
значить, можуть приймати участь у формуванні деревостану.

Таблиця 3.2.14 
 Кількість підросту у дібровах на ППП-1

Кількість 
підросту

В тому числі, за висотними групами, шт./га Всього, 
шт./га10-30 см 30-50 см 50-70 см 70-90 см 90-130 см вище 

130 см
Разом: 6000 1200 300 700 100 300 8600

в тому числі, за породами
Дуб зв. 2000 200 2200
Липа др. 2000 800 200 600 200 3800
граб 2000 100 100 2100
Бук 100 100
явір 100 100 100 300

Розташування дерев у природних дубових лісах на ППП-1 має груповий характер. На 
її території наявні як густі біогрупи дерев, так і прогалини з невеликою кількістю стовбурів. 
Кількість дерев на одній сотій гектара (10 на 10 м) коливається від 11 (2 майданчики) до по-
вної відсутності дерев (2 майданчики). Кількість майданчиків з одним або двома деревами на 
100 м2 складає 26. Це свідчить про великі потенційні можливості для появи природного від-
новлення в цьому деревостані. Дуб найкраще представлений в південній частині проби, а в 
північній, особливо – в північно-східній частині його мало. Аналогічна ситуація з ялиною та 
липою. В північній частині проби переважає граб і тут також зосереджена ялиця. Наявність 
досить великих прогалин на пробі дозволяє припустити поширення вже в найближчому май-
бутньому природного віднов лення місцевих порід. 

Аналіз результатів польових досліджень структури дібров Косівщини дозволив зробити 
такі висновки:

 1. Структура корінних грабово-липових дібров є складною – деревостан формується 
з трьох ярусів і складається з п’яти порід. Крім основних порід тут також присутні ялина і 
ялиця. Зміни за останні 2 роки cпрямовані на посилення позицій дуба і граба. Важливо, що 
повнота на рівні 0,8 є сталою величиною за цей період.

 2. Стійкість грабово-липових дібров є достатньо високою – відсоток здорових дерев 
складає 52,3%. Найменш пошкодженими є дерева грабу і липи, незважаючи на те, що вони 
знаходяться в підлеглих ярусах. Дерев дуба і ялиці не пошкоджено лише біля третини, а відсо-
ток здорових дерев ялини не перевищує 20%. За останні 2 роки відсоток пошкоджених дерев 
зріс тільки для ялини, а в загальному – зменшився. Сухостій та мертва лежача деревина прак-
тично відсутні в дібровах Косівщини через їхню близькість до населених пунктів.

 3. Природне відновлення у дібровах Косівщини успішне, але тільки за рахунок супутніх 
порід, а підріст дуба з’являється тільки в насіннєві роки і росте до 5-10 років. Тобто, віднов-
лення корінних дібров природним шляхом є довготривалим і складним.

 4. Природні сукцесії у корінних дібровах обумовлюють формування складних і стійких 
деревостанів, і тому, завдання лісівників – вести наближене до природного лісове господар-
ство, але з максимальним сприянням зростанню дуба звичайного.
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3.3 ФлоРа 
3.3.1. судинні  рослини
За геоботанічним районуванням Українські Карпати є складо-

вою частиною Східних Карпат, які належать до гірської підпровінції Середньоєвропейської 
провінції голарктики Карпатської гірської країни (малиновський, 1980). Завдяки висунутості 
Українських Карпат на схід клімат континентальніший і холодніший, тому у складі рослин-
ності переважає бореальна флора.  Відповідно до останніх даних (станом на 01.01.2013 р.) 
флора судинних рослин НПП «гуцульщина» представлена 874 видами, що входять до 428 ро-
дів і 116 родин (табл.3.3.1). Систематичний список флори наведений у Додатку 1.

Таблиця 3.3.1
Кількісна характеристика головних таксономічних одиниць 

у флорі НПП «гуцульщина»

№ п/п Назва таксону К - сть 
родин % К - сть 

родів % К - сть
видів %

1 Lycopodiophyta 2 1,7 2 0,5 3 0,3
2 Equisetophyta 1 0,9 1 0,2 8 0,9
3 Polypodiophyta 10 8,6 16 3,8 26 3,0
4 Pinophyta 3 2,6 6 1,4 10 1,1
5 Magnoliophyta 100 87,0 403 94,1 827 94,6

з них: Magnolipsida 79 68,7 311 73,2 638 72,6
Liliopsida 21 18,3 89 20,9 193 22,0

Всього: 116 100,0 428 100,0 874 100,0

Кількісні співвідношення видів, родів та родин у флорі НПП відображають її локальні 
геоботанічні особливості, дають можливість визначити місце у флорі Карпат та регіональних 
флор. Домінують, Magnoliophyta – 94,6% від загальної кількості видів, з яких до Magnoliopsida 
належать 72,7% видів, до Liliopsida – 22,0% видів. Співвідношення між ними складає 1:3,3 що 
є характерним для флор Середньої Європи, і ближче до показників у флорі Карпат, ніж у фло-
рах, пов’язаних з давнім Середземномор’ям (малиновский, 1991, Толмачов, 1974). Пропорції 
флори 1:3,7:7,6 (кількість родів у родині і видів у родині).

Для флор голарктики характерно те, що переважна кількість видів зосереджена у десяти 
провідних родинах (Толмачов, 1974). Десять провідних родин у флорі НПП «гуцульщина» 
включають 216 родів (50,5 %) та 464 (53,1%) види, решта 46,9 % видів зосереджені у 106 роди-
нах (табл. 3.3.2).

Цікаво, що наступні у спектрі за кількістю видів 11-21 родини включають лише 62 роди 
(14,6%) та 164 види (18,7%). Далі простежується чітка обернено пропорційна залежність збіль-
шення кількості родин із зменшенням їхнього видового багатства – 15 родин (13,0%) мають 
по 3 види, 25 родин (21,7%) – по два види, 61 родина (53,0%) – по одному виду.

Родини Asteraceae та Poaceae займають провідні місця в спектрах, а родина Rosaceae зна-
ходиться на третій позиції завдяки родам Rosa та Rubus, які містять гібридні форми. Багатство 
цих родів більш характерне для центральноєвропейських флор, ніж для східноєвропейських. 
Загалом, вищезгадані перші три родини є характерними для спектрів флор Середньої Європи 
(Толмачов, 1974). Цікаво, що до перших десяти родин потрапили Orchidaceae, що свідчить не 
тільки про високу представленість термофільних лісових та монтанних елементів флори, а і 
про созологічну цінність території дослідження (Тасенкевич, 1979). Інформацію про особ-



127Розділ 3. Рослинний світ

ливості флори дають також співвідношення кількості видів у окремих родинах. Відношення 
кількості видів Asteraceae до Fabaceae становить 3.8 і є типовим для флор бореальних облас-
тей, а Asteraceae до Cyperaceae – 2.4, що також характерно для співвідношень у бореальних 
флорах (Шмидт, 1974).                                                                                            

 Таблиця 3.3.2
Родинний спектр флори НПП «гуцульщина» 

(з кількістю більше 9 видів)

№ п/п Родина Кількість родів Частка родів, 
% Кількість видів Частка ви-

дів, %
1 Asteraceae 52 12,1 109 12,5
2 Poaceae 35 8,2 64 7,3
3 Rosaceae 21 4,9 56 6,4
4 Cyperaceae 8 1,9 45 5,1
5 Fabaceae 14 3,3 36 4,1
6 Lamiaceae 19 4,4 32 3,7
7 Scrophulariaceae 12 2,8 34 3,9
8 Caryophyllaceae 20 4,7 31 3,5
9 Ranunculaceae 17 4,0 29 3,3

10 Orchidaceae 18 4,2 28 3,2
Разом: 216 50,5 464 53,1

11 Brassicaceae 18 4,2 27 3,1
12 Apiaceae 18 4,2 22 2,5

13-14 Polygonaceae 6 1,4 18 2,1
13-14 Boraginaceae 6 1,4 18 2,1

15 Juncaceae 2 0,5 16 1,8
16 Salicaceae 2 0,5 14 1,6

17-18 Rubiaceae 3 0,7 12 1,4
17-18 Campanulaceae 2 0,5 12 1,4
19-20 Aspidiaceae 3 0,7 10 1,1
19-20 Onagraceae 4 1,0 10 1,1

21 Equisetaceae 1 0,2 8 0,9
Разом: 62 14,6 167 18,7
Всього: 279 65,6 631 72,2

Родинний спектр свідчить про те, що флора НПП «гуцульщина» є типовою середньо-
європейською, проте через невелику площу території представлена малою кількістю видів. 
Отже, на основі аналізу десяти провідних родин у флорі НПП «гуцульщина» видно, що вона 
більше пов’язана з флорами бореального типу і менше – з середземноморськими, що визна-
чається особливостями регіону дослідження. Характерною ознакою є її подібність до лісових 
і монтанно-лісових флор, оскільки значна частина території НПП зайнята лісами, та наявний 
вагомий раритетний компонент у складі флори.

У родовому спектрі не спостерігається, як в родинному, чіткого домінування перших ро-
дів за кількістю видів (табл. 3.3.3). 

Так, перші 13 родів охоплюють 154 види, що складає лише 17,5% від їхньої загальної кіль-
кості, на решту 412 родів відповідно припадає 82,5% видів. Найбільш поліморфним є боре-
альний рід Carex – 33 види (3,8%), кількість видів тут удвічі більша, ніж у наступного за кіль-
кістю роду Rosa – 14 (1,6%) видів.
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                                                                                                     Таблиця 3.3.3
головна частина родового спектру флори НПП «гуцульщина»

№ 
п/п Роди Кількість видів % від загальної кіль-

кості видів
1 Carex 33 3,8
2 Rosa 14 1,6
3 Trifolium 13 1,5

4-5 Veronica 11 1,3
4-5 Viola 11 1,3

6-7-8 Juncus 10 1,1
6-7-8 Rumex 10 1,1
6-7-8 Salix 10 1,1
9-10 Galium 9 1,0
9-10 Campanula 9 1,0

11-12-13 Equisetum 8 0,9
11-12-13 Ranunculus 8 0,9
11-12-13 Rubus 8 0,9

Разом: 154 17,5

Отже, розподіл родів вказує на спорідненість досліджуваної флори як з бореальними, 
так і з середземноморськими флорами, що зумовлено її орографічними та кліматичними осо-
бливостями, зокрема значним перепадом висот (300-1400 м). Найяскравіші представники 
флори судинни рослин парку подані на фото 3.1-3.33.  

3.3.2. мохоподібні
Вивчення мохоподібних Покутсько-Буковинських Карпат, де роз-

міщений НПП «гуцульщина», розпочали в середині XIX ст. польські ботаніки. Бріологічний ма-
теріал на цій території збирав професор Львівського університету г. Лобажевський; його збірки 
згодом опрацювали Ф. Лілієнфельд і Т. Вісневський. Так, для Косівщини Ф. Лілієнфельд указу-
вала понад 20 видів печіночників, а Т.Вісневський наводив низку мохів, в тому числі рідкісних. 
Пізніше ці дослідження продовжили я. Черкавський та інші вчені (Зеров, Партика, 1975).

Після другої світової війни бріофлору Карпат вивчали українські бріологи А.С. Лазарен-
ко та його учні м.П. Слободян, К.О. Улична і В.м. мельничук. Найбільший вклад у вивчення 
мохоподібних Косівщини зробив м.П. Слободян, де він працював у 1946-1949, 1961 та 1968-
69 роках. Результати цієї роботи опубліковані у його статті (Слободян, 1951), а також у «Ката-
логах музейних фондів» (Улична, 1978; Улична, Вороніна, 1979; Бондар, Улична, 1985; Кулик, 
1990 та ін.), зведеннях «мохоподібні Українських Карпат» (Зеров, Партика, 1975) і «Флора мо-
хів України» (Бачурина, мельничук, 1987-1989, 2003). Загалом за даними наукової літератури 
для території НПП «гуцульщина» відомо близько 160 видів бріофітів.                                   

На початку XXI ст. дослідження мохоподібних національного парку провадила аспірант-
ка Державного природознавчого музею НАН України м. Рагуліна. Вона подала список мо-
хоподібних (161 вид) без зазначення місцезростань та літературних даних (Літопис природи 
НПП «гуцульщина», том 1, 2004). 

У червні та вересні 2008 р. на території НПП працювали бріологи Інституту ботаніки 
НАН України ім. м.Холодного – к.б.н., с.н.с. В.м. Вірченко та к.б.н., с.н.с.  С.О. Нипорко. У 
різних біотопах парку вони зібрали близько 300 пакетів і визначили близько 150 видів мохо-
подібних. Разом з літературними відомостями у бріофлорі НПП «гуцульщина» на даний час 
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відомо 234 види (48 печіночників і 186 видів мохів). Повний список мохоподібних поданий у 
Додатку 2.

У систематичному відношенні у флорі мохів Парку значною кількістю таксонів представ-
лені Pottiaceae – 25 видів, Brachytheciaceae – 14, по 11 видів містять родини Dicranaceae s.l., 
Bryaceaes.l., Orthotrichaceae, Amblystegiaceae та Hypnaceae. Зазначимо, що всі вони є провід-
ними і у бріофлорі Українських Карпат. Порівняно з усіма Карпатами на території НПП менш 
багаті родини Grimmiaceae і Sphagnaceae.

Печіночники представлені 2 класами (Marchantiopsida та Jungermanniopsida), 3 по-
рядками, 19 родинами та 30 родами. За кількістю видів до найбільших родин відносяться 
Lophoziaceae (9 видів), Scapaniaceae (6 видів), Geocalycaceae (4 види). Родини Jungermanniaceae, 
Cephaloziaceae та Lepidoziaceae включають по три види кожна. Сім родин нараховують по два 
види, інші по одному. Входження до провідних представників родин Lophoziaceae, Scapaniacea, 
Cephaloziaceae підкреслює гірську специфіку території парку. Порівняно з гепатікофлорою 
Українських Карпат парк характеризується відсутністю родин Gymnomitriaceae та Ricciaceae.

Рідкісні види. Серед мохоподібних, виявлених на території НПП різними дослідника-
ми, є низка видів, що потребують охорони. Насамперед слід назвати два таксони з Червоної 
книги європейських мохоподібних – Anacamptodon splachnoides та Dicranum viride (Red Data 
Book., 1995). 

Перший вид був знайдений на Косівщині у минулому столітті Б.Шафраном. Він має 
субсередземноморсько-субокеанічний тип ареалу і зростає у Парку на північно-східній межі 
європейського поширення. У Західній Європі A. splachnoides зникає через вирубування віко-
вих буків, у дуплах яких він часто оселяється. Нами цей мох повторно не виявлений; в Укра-
їнських Карпатах відомо ще близько десяти його місцезнаходжень. 

Другий вид – Dicranum viride, знайдений нами у дубовому лісі Старокутського ПНДВ та 
в буковому лісі біля Лебединого озера. Він має помірно-монтанний тип ареалу; заселяє око-
ренки і стовбури листяних дерев. У Західній Європі скорочує поширення через вирубування 
старих лісів і, ймовірно, забруднення повітря. В Україні цей вид трапляється спорадично в 
Карпатах та на Поліссі. 

У НПП «гуцульщина» також встановлено один вид з Червоної книги України – 
Anacamptodon splachnoides. Низка мохоподібних Парку є рідкісними в українській частині 
Східних Карпат, а саме: Fissidens gymnandrus, Trichodon cylindricus, Dicranum spurium,Eucladium 
verticillatum, Syntrichia papillosa, Trichostomum brachydontium, Orthotrichum gymnostomum, 
Orthotrichum lyellii, Bryum bicolor, Fontinalis hypnoides та ін. Більшість з них – це дрібні верхо-
плідні мохи, що вказані для досліджуваної території ще у минулому столітті, тому їх розмі-
щення на Косівщині потребує подальшого вивчення.

3.3.3. Водорості наземних місцезростань
У вересні 2008 р. на території НПП «гуцульщина» спільно із 

ліхенологом професор, д.б.н. С.я. Кондратюком працювали альгологи Інституту ботаніки 
НАН України ім. м.Холодного  Т.І. михайлюк і Т.м Дарієнко. Дослідниками відібрано 25 
об’єднаних проб водоростей, у т.ч. 12 – з відслонень пісковиків, 5 – з ґрунтів та 8 – з карбонат-
них пісковикових сланців. 

У результаті проведених досліджень, виявлено 70 видів водоростей: Cyanoprokaryota – 8 
видів; Chlorophyta – 49; Streptophyta – 6; Xanthophyta – 2; Eustigmatophyta – 1; Bacillariophyta 
– 4, повний список яких наведено в Додатку 3. У видовому складі значно переважають зелені 
водорості (70% видів), за ними розташовуються ціанопрокаріоти (11,4%) та стрептофітові во-
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дорості (8,6%), жовтозелені, еустигматофітові та діатомові представлені незначною кількістю 
видів (5,7–1,4%). 

Це перші відомості про водорості наземних місцезростань НПП «гуцульщина», які при 
подальших дослідженнях будуть значно доповнені новими даними як у результаті вивчення 
нових ділянок та біотопів Парку, так і при детальнішому вивченні вже досліджених місцез-
ростань, в першу чергу, за рахунок поповнення видового складу ціанопрокаріот, трентеполі-
євих та зелених джгутикових водоростей.

Серед цікавих флористичних знахідок, виявлених на поверхні ґрунтів, слід навести два 
нових для флори України види зелених водоростей – Scotiellaspinosa та Pabiasigniensis. Перший 
вид є рідкісною водоростю, до цього відомою лише з обростань старої деревини у Австрії, 
очевидно тяжіє до вологих наземних місцезростань. Pabiasigniensis був описаний з наземних 
місцезростань Антарктиди, де поширений надзвичайно широко. Пізніше знайдений у водо-
ростевому обростанні антропогенних субстратів країн Європи, очевидно є поширеним ви-
дом, який через незначні розміри та подібність до інших дрібноклітинних водоростей зали-
шався поза увагою дослідників.

3.3.4. лишайники
Флору лишайників Парку вивчав завідувач відділу ліхенофло-

ри і бріофлори Інституту ботаніки ім.. м.Холодного НАН України професор, д.б.н.  С.я. 
Кондратюк. Впродовж 2008 та 2011 рр. ним зібрана колекція, на  основі опрацювання якої 
попередньо встановлено наявність 242 видів лишайників, ліхенофільних та близько спо-
ріднених грибів.

З встановлених, чотири види виявилися новими для науки (види родів Lichenochora, 
Opegrapha, Oxneria та Phoma), два види лишайників (Opegrapha gyrocarpa Flot. та Pertusaria 
rupestris (DC.) Schaer.) є новими для України, а також близько 10 видів, включаючи аркто-
альпійські Parmelia omphalodes (L.) Ach. та Rhizocarpon alpicola (Wahlenb.) Rabenh., гірсько-
аридний Lasallia pustulata (L.) Merat, а також Arthonia epiphyscia Nyl., Buellia griseovirens 
(Turnen & Borrerex Sm.) Almb., Haematomma ochroleucum (Neck.) J.R. Laundon, Leproloma 
vouauxii (Hue) J.R. Laundon, Muelleriella pygmaea (Körb.) D. Hawksw., Megalaria pulverea (Borrer) 
Hafellner & E. Schreiner, Pachyphiale fagicola (Hepp) Zwackh, Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy, 
є рідкісними в межах Українських Карпат та України загалом. Остаточно опрацьовано 154 
види  (список подається у Додатку 4), решта колекції в процесі доопрацювання.

 Один новий для науки вид Окснерія гуцульська (Oxneria huculica S.Y. Kondr.), названий 
на честь краю і парку, де був виявлений вперше (фото 3.34.).

3.4. мІкоФлоРа 
гриби за видовим складом є одним з найчисельніших компонен-

тів екосистем. Їхнє значення в різних біогеоценозах (активна участь в процесах деструкції і 
мінералізації органічних речовин, в кругообігу речовин біосфери, продукуванню біологічно 
активних речовини) є вагомим і незамінним. Різноманітність мікофлори до кінця ще не ви-
вчена не лише в Україні, але загалом у світі. Тому гриби залишаються дуже цікавим об’єктом 
вивчення. 

До другої половини ХХ століття гриби (мікофлора) відносилися до царства рослин, 
оскільки вони мають багато спільних ознак: розмноження спорами, поглинання поживних 
речовин через клітинну оболонку, здатність синтезувати вітаміни, наявність щільної клітин-



131Розділ 3. Рослинний світ

ної оболонки, необмежений ріст, відсутність руху в вегетативному стані і ін.. Але у них є 
подібність і до тварин: відсутність хлорофілу, утворення глікогену (а не крохмалю) в про-
цесі вуглеводного обміну і сечовини, наявність хітину в клітинній оболонці, гетеротрофний 
тип живлення. Разом з тим гриби мають свої особливі властивості: міцеліальну структуру 
вегетативного тіла, багатоядерність та різноякісність ядер в клітині, складні ядерні цикли 
тощо, тому їх  виділили  в окреме царство в системі органічного світу. Царство грибів налічує 
близько 100 000 видів, які поширені в повітрі, воді та ґрунті (Джаган, Пруденко, гелюта, 2008). 
Особливе місце займають макроміцети. На планеті виявлено близько 10 000 видів, з них 1500 в 
Україні (Саркина, 2009).

гриби дуже корисні, вони містять вітаміни (А, групи В, С, D, РР), жири, які майже по-
вністю засвоюються організмом людини, вуглеводи, ферменти, хітин, органічні речовини, мі-
неральні речовини (К, Р, S Ca, Mg, Na),  мікроелементи (Zn, Fe, Mn, I, Ag і ін.).  Вони повністю 
можуть забезпечити життєдіяльність людини. За поживністю гриби порівнюють з м’ясом, 
хлібом, овочами, а за калорійністю з овочами, нежирною яловичиною. Наявні в грибах аро-
матичні речовини надають приготованим стравам неповторний аромат і смак, через це їх 
використовують в харчовій промисловості, виготовляючи  різні приправи, лікувальні та про-
філактичні харчові добавки.

Використовують гриби в органічному сільському господарстві. На їхній основі створю-
ють біологічні препарати (що не шкодять навколишньому середовищу і людині) для боротьби 
з шкідниками, різними збудниками хвороб сільськогосподарських культур, а також стимуля-
тори імунітету, росту й розвитку рослин, що забезпечує підвищення їхньої продуктивності 
та покращення якості врожаю. 

До створення НПП «гуцульщина» планомірне вивчення мікофлори на території Косів-
щини не проводилося. Починаючи з 2002 року працівниками Парку ведуться дослідження 
видового складу  мікофлори. В 2002–2003 рр. к. б. н. Л.м. Держипільський проінвентаризував 
75 видів базидіальних і сумчастих грибів. У 2004–2005 рр. к. с-г. н. І.В. Базюк (Національний 
лісотехнічний університет, м. Львів) додатково зареєструвала 127 видів. Упродовж 2007–2009 
рр. виявлено ще 3 види.

мікологічні дослідження включають вивчення особливостей утворення плодових тіл. Для 
макроміцетів притаманні залежність плодоношення від режиму зволоження, температури по-
вітря, нетривалість періоду існування плодів та циклічність масової появи плодових тіл. Це все 
ускладнює виявлення та дослідження грибів. Так, наприклад, влітку і восени 2010 року були 
дуже сприятливі кліматичні умови для їхнього плодоношення, що стало передумовою для по-
дальшого систематичного вивчення мікофлори. Інвентаризацію грибів Парку продовжила С.І. 
Фокшей, яка в 2010 році доповнила список грибів 86 видами. 2011 рік, навпаки, був засушливим, 
тому обстеження не були результативними – додатково проінвентаризовано лише 14 видів.

У серпні 2012 р. на території НПП працювала мікологічна експедиція Інституту ботані-
ки ім. м Холодного (м.Київ)  під керівництвом член-кориспондента. НАН України, д. б. н., 
професора І.О. Дудки. Учасником експедиції був аспірант Прикарпатського національного 
університету ім. В.Стефаника  В.Б. маланюк. Зібрано зразки міксо-, гастро- та дискоміце-
тів, видовий склад яких уточнюється. Список макроміцетів у 2012 р. поповнився 141 видом. 
(Фокшей, 2011; Fokszey, 2013).  

Флору мікофільних грибів в серпні 2013 р., разом із студентами, досліджував к. б. н., 
доцент О.Ю. Акулов (Харківський національний університет ім. В.Каразіна). Результати до-
сліджень опрацьовуються.

Проведені інвентаризаційні дослідження свідчать про багате видове різноманіття гри-
бів у НПП «гуцульщина». Станом  на 1.09.2013 р загальна кількість грибів і грибоподібних 
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організмів становить 493 види, які належать до двох царств: Protozoa і Fungi. Систематичну 
структуру та розподіл мікофлори парку подано таблицях 3.3.4 і 3.3.5.

 Таблиця  3.3.4
 Склад і кількісний аналіз систематичної структури мікобіоти НПП «гуцульщина»

царство відділ клас підклас

кількість
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до
к

ро
ди

на

рі
д

ви
д

Вс
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ви

ді
в
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і

Protozoa Myxomycota Myxomycetes - 5 7 8 11 11

Fungi

Ascomycota Ascomycetes

Eurotiomycetidae 1 1 1 1

26Leotiomycetidae 2 2 2 2
Pezizomycetidae 1 8 11 18
Xylariomycetidae 1 1 3 5

Basidiomycota

Agaricomycetes
Agaricomycetidae 2 26 90 297

451Phallomycetidae 3 4 6 12
Incertae sedis 8 21 45 142

Dacrymycetes Incertae sedis 1 1 1 3 3
Pucciniomycetes Incertae sedis 1 1 1 1 1
Tremellomycetes Tremellomycetidae 1 1 1 1 1

Разом 6 10 26 73 168 490 493

Таблиця 3.3.5
Розподіл сумчастих і базидіальних грибів в НПП «гуцульщина»
Ascomycota Basidiomycota

Порядок Всього родів Всього видів Порядок Всього родів Всього видів
Eurotiales 1 1 Agaricales 75 244
Helotiales 1 1 Auriculariales 2 3
Leotiales 1 1 Boletales 15 53
Pezizales 11 18 Cantharellales 5 14
Xylariales 3 5 Corticiales 1 1

Geastrales 1 2
Gloeophyllales 1 2
Gomphales 2 6
Hymenochaetales 6 12
Phallales 3 4
Polyporales 18 29
Russulales 9 78
Thelephorales 3 3
Dacrymycetales 1 3
Pucciniales 1 1
Tremellales 1 1

Всього 17 26 Всього 143 456

У Додатку 5 наведений список грибів, який декілька разів критично переглядався. При 
встановленні видового складу грибів використовували вітчизняні та зарубіжні визначники й 
атласи (Зерова, Сосін, Роженко, 1972; Зерова, Сосін, Роженко, 1979; Кибби, морочковський, Зе-
рова, Лавітська, Сміцька, 1969; Саркина, 2009; Червона книга України, 2009). За основу для спис-
ку макроміцетів взято номенклатурну електронну мікологічну базу даних «CABI Bioscience and 
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CBS Databases of Fungal Names» (http://www.indexfungorum.org/Names/ Names.asp). Найяскраві-
ші представники мікофлори парку подані на фото 3.38-3.64.  

Встановлено, що найпоширенішими видами у Парку є Amanita citrina, A. fulva, A. rubescens 
(фото 3.50), Armillaria mellea, Boletus edulis, Clitocybe gibba, C. dryophila, Coprinus comatus (фото  
3.47), C. micaceus, Entoloma rhodopolium, Inocybe geophylla, Hypholoma fasciculare, H. sublateritium, 
Kuehneromycetes mutabilis, Laccaria amethystina, L. laccata, Lactarius rufus, L. vellereus, Lepista 
nuda, Macrolepiota procera, Marasmius oreades, M. rotula, Mycena galericulata, M. pura, Paxillus 
involutus, Pluteus atricapillus, Russula aeruginea, R. emetica, R. foetens, R. ochroleuca, Suillus bovinus, 
S. granulatus, Xerocomus badius, X. Chrysenteron тощо. 

Найбільшим видовим різноманіттям відзначаються такі родини: Russulaceae – 63 види 
(13% від загальної кількості), Agaricaceae – 42 види (8,5%), Boletaceae – 35 видів (7,1%), 
Tricholomataceae – 33 види (6,7%), Mycenaceae – 32 види (6,5%), Strophariaceae – 28 видів (5,7%), 
Marasmiaceae – 23 види (4,7%), Cortinariaceae - 18 видів (3,7%) і Polyporaceae – 17 видів (3,4%). 

До найчисельніших належать роди Russula – 37 видів (7,5% від загальної кількості), 
Mycenа – 28 (5,6%), Lactarius – 26 (5,2%), Boletus – 18 (3,7%), Cortinarius – 17 (3,4%), Amanita 
– 16 (3,2 %), Tricholoma – 14 (1,8%), Coprinus і Leccinum –  9 (1,8%), Clitocybe, Gymnopus – 
по 8 видів (1,6%), Agaricus, Marasmius – по 7 (1,4%), Cantharellus, Lycoperdon, Macrolepiota, 
Polyporus і Suillus – по 6  видів (1,2%). Частка цих 18 родів, які об’єднують 234 види, становить 
47,5% всіх видів макроміцетів, зареєстрованих у НПП.

майже половина всіх проінвентаризованих грибів неїстівні – 218 видів (45%). Друге місце 
посідають їстівні гриби – 202 види (42%). Серед останніх часто трапляються наступні гриби з 
добрими харчовими якостями: Armillaria mellea, Boletus edulis, Boletus badius, Boletus сhrysenteron, 
Kuehneromycetes mutabilis, Lactarius deliciosus (фото 3.54), Leccinum aurantiacum, L. scabrum, 
Macrolepiota procera, Russula aeruginea, R. vesca, Suillus luteus, тощо. Серед отруйних грибів – 40 
видів (8%), найрозповсюдженішими є: Amanita phalloides, A. virosa, Entoloma rhodopolium, Hygrocy 
beconica, H. fasciculare, Inocybe fasciculare, Lepista inversa, Mycena pura тощо. Найменше видове різ-
номаніття відзначено серед умовно їстівних грибів – 22 види (3%).

Базидіоміцети НПП «гуцульщина» належать до семи трофічних груп: гумусових сапро-
трофів (міцелій яких поширений в гумусовому шарі ґрунту), сапротрофів підстилки (міцелій 
грибів поширений на лісовій підстилці), ксилотрофів-сапротрофів (ростуть на сухостої, су-
хих гілках, пеньках, кусочках деревини) ксилотрофів-паразитів (ростуть на стовбурах і коре-
нях живих дерев, рослин, грибів), копротрофів (селяться на екскрементах травоїдних тварин), 
карботрофів (ростуть на місцях, згарищ, вогнищ), бріотрофів (гриби, що ростуть на мохах), 
паразитів (паразитують на живих рослинах, тваринах, інших грибах) та мікосимбіотрофів 
(живуть в симбіозі  з вищими рослинами, утворюючи мікоризу – грибокорінь) (табл. 3.3.6).

 Таблиця 3.3.6
Розподіл макроміцетів НПП «гуцульщина» за трофічними групами

Трофічна група Види
кількість %

Сапротрофи: 292 60,6
Гумусові сапротрофи 84 17,4

Підстилочні сапротрофи 44 9,1
Ксилотрофи (сапр. + пар.) 151 31,3
Копротрофи 8 1,7
Бріотрофи 4 0,85
Карботрофи 1 0,5

Мікосимбіотрофи 189 39,15
Всього 482 100
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Перелічені групи дуже різняться за кількістю видів. Безперечна перевага належить са-
протрофам –  292 види або 60,6% від загальної кількості макроміцетів, знайдених на території 
НПП, серед яких перше місце займають ксилотрофи (151 вид; 31,3%), друге – гумусові са-
протрофи (84;17,4%), третє сапротрофи підстилки (44; 9%). Зареєстровано 190 видів (39,4%) 
мікосимбіотрофів.

3.5. РаРитетнІ Види Рослин та гРибІВ 
Важливою характеристикою для флори будь-якої території, осо-

бливо заповідної, є кількість видів, що належать до різних созологічних категорій. Найбільш 
репрезентативними є території, багаті видами, охорона і відтворення яких регламентується 
включенням їх до Червоної книги України, регіональних, міжнародних червоних списків, а 
також ендемічних та реліктових видів. 

3.5.1. Рідкісні види флори
За матеріалами 11-ти річних інвентаризаційних досліджень вста-

новлено наявність 56 видів судинних рослин, занесених до Червоної книги України (ЧКУ), що 
складає 6,4% від загальної кількості видів флори Парку. До Регіонального червоного списку 
включено 151 вид рослин, які потребують охорони на території Івано-Франківської області. З 
них на території НПП «гуцульщина» зростає 36 видів, що складає  4,1% від загальної кількості 
видів флори Парку та 24 % від регіонально рідкісних (РР) видів Прикарпаття. Отже, загальна 
кількість раритетних рослин на території НПП «гуцульщина» – 92 види (ЧКУ+РР),  що скла-
дає 10,5% від їхньої загальної кількості. Крім того чотири види включені до Європейського 
червоного списку (ЄЧС), три види – до Бернської конвенції, 29 видів – до Вашингтонської 
конвенції (СІТЕS) та два види – до Червоної книги мСОП. 

З 242 видів лишайників шість видів занесені до Червоної книги України (2009). Із 214 
видів мохоподібних один вид включений до Червоної книги України і два види – до Європей-
ського червоного списку. Созологічна характеристика раритетної флори НПП представлена 
в таблиці 3.3.7. 

Таблиця 3.3.7 
Приналежність рослин НПП «гуцульщина» до созологічних переліків 

Група, вид

ЧКУ (2009) РР БК

Ч
К 

М
СО

П

СІ
ТЕ

S

ЄЧ
С

Латинська назва Українська назва

Lycopodiophyta       –      Плауноподібні
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub** Зелениця сплюснута рідкісний
Lycopodium annotinum L. Плаун колючий вразливий
Huperzia  selago  (L.)   Bernh.  Et Schrank 
et мart

Баранець звичайний 
(фото  3.21)

неоцінений

Equisetophyta – Хвощеподібні
Equisetum hiemale L. Хвощ зимовий Р+
Equisetum telmateya Ehrh Хвощ великий Р+
Equisetum variegatum Shleih. ex Web. et Mohr Хвощ строкатий Р+

Polypodiophyta – Папоротеподібні
Matteuccia struthioptheris (L.) Tod Страусове перо звичайне Р+
Botrychium lunaria (L.) Sw. гронянка півмісяцева вразливий
Ophioglossum vulgatum L. Вужачка звичайна Р+
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Gymnocarpium robertianum (Hoffm) Newn. голокучник Роберта Р+
Polystichum aculeatum L.Roth Багаторядник шипуватий +
Polystichum braunii (Spenn) Fee Багаторядник Брауна +
Asplenium ruta-muraria L. Аспленій муровий Р+
Asplenium trichomanes L. Аспленій волосовидний Р+
Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. Листовик сколопендровий Р+

Pinophyta – Голонасінні
Pinus cembra L. Сосна кедрова європейська вразливий
Pinus mugo Turra Сосна гірська, жереп ПА+
Taxus bаccata L. Тис ягідний вразливий

Magnoliophyta – Покритонасінні
Nuphar luteum (L.) Smith глечики жовті +
Aconitum variegatum L. Аконіт строкатий +
Atragene alpina L. Атрагена альпійська ПА+
Cimicifuga europaea Schipcz Клопогін європейський +
Thalictrum foetidum L. Рутвиця смердюча зникаючий
Trollius europaeum L. Купальниця європейська +
Helianthemum nummu-larium (L.) Mill. Сонцецвіт звичайний +
Lunaria rediviva  L. Лунарія оживаюча (фото 3.18) неоцінений
Trapa natans L. Водяний горіх плаваючий неоцінений +
Staphylаea pinnata L. Клокичка периста рідкісний
Alchemilla bucovinensis Sytschak Приворoтень буковинський Е+
Calluna vulgaris (L.) Hull Верес звичайний +
Rosa bugensis Chrschan. Шипшина бузька +
Pulmonaria filarszkyana Jav. медунка угорська + +
Valeriana simplicifolia (Reicenb.) Kabath Валеріана цілолиста ПА
Gentiana acaulis L. Тирлич безстебловий рідкісний
Gentiana cruciata L. Тирлич хрещатий +
Gentiana laciniata Kit. ex Kanitz. Тирлич роздільний рідкісний
Gentianopsis ciliata (L.) Ma Тирличник війчастий +
Symphytum cordatum W.K. Живокіст серцевидний ПА+
Atropa bella – donna L. Беладонна звичайна вразливий
Pedicularis hacquetii Graf Шолудивник гакетта ПА+
Pedicularis sylvatica L. Шолудивник лісовий вразливий
Verbascum lanatum Schrad. Дивина шерстиста DD
Melittis carpatica Klok. 
(M. melissophyllum L.)

Кадило карпатське РЕ+

Thymus alternans Klok. Чебрець чергововолосистий Е
Campanula abietina Griseb. et Schenk. Дзвоники  ялицеві +
Phyteuma tetramerum Schur. Фітеума чотирироздільна Е+
Phyteuma wagneri A.Kern. Фітеума Вагнера +
Carlina acaulis L. Відкасник безстебловий Р+
Carlina cirsioides Klokov Відкасник осотоподібний вразливий +
Carlina vulgaris L. Відкасник звичайний +
Carduus kerneri Simonk. Будяк Кернера Е
Cirsium waldsteinii Rouy Осот Вальдштейна +
Oxycoccus microcarpus Turcz.ex Rupr. Журавлина дрібноплода вразливий
Inula ensifolia L. Оман мечолистий +
Inula helenium L. Оман високий +
Leucanthemum rotundifolium (Waldst. et 
Kit.) DC.

Королиця круглолиста Е+

Leontodon hispidus L. Любочки повзучі +
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Ptarmica lingulata (Waldst.et Kit.) DC. Чихавка язиколиста рідкісний
Colchicum autumnale L. Пізньоцвіт осінній неоцінений
Lilium martagon L. Лілія лісова неоцінений
Allium ursinum L. Цибуля ведмежа (фото 3.28) неоцінений
Galanthus nivalis L. Підсніжник білосніжний

(фото 3.33)
неоцінений

Leucojum vernum L. Білоцвіт весняний (фото 3.23) неоцінений

Crocus  heufеlianus Herb. Шафран гейфелів (фото 3.23) неоцінений
Gladiolus imbricatus L. Косарики черепитчасті вразливий
Iris sibirica L. Півники сибірські (фото 3.19) вразливий
Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, 
Pridgeon et M.W. Chase s.l.

Плодоріжка блощична (Зозу-
линець блощичний)

вразливий

Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, 
Pridgeon et M.W. Chase (Orchis morio L.)

Плодоріжка салепова
(Зозулинець салеповий)

вразливий +

Cephalanthera damasonium (Mill. Druce., Булатка великоквіткова 
(фото 3.31) 

рідкісний +

Cephalanthera longifolia L. Булатка довголиста рідкісний +
Corallorhiza trifida Chatel Коральковець тричінадрізаний рідкісний +
Cypripedium calceolus L. Зозулині черевички вразливий + +
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo s.l. Зозульки (пальчатокорінник) 

мясочервоні 
вразливий +

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó (Orchis 
fuchsii Druce)

Пальчатoкорінник Фукса неоцінений +

Dactylorhiza maculata (L.) Soó (Orchis 
maculata L.)

Пальчатокорінник плямистий вразливий +

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et 
Summerhayes (Orchis majalis Rchb.)

Пальчатокорінник травневий рідкісний +

Dactylorhiza sambucina L. Soó (Orchis 
sambucina L.)

Пальчатокорінник бузиновий вразливий +

Epipactis helleborine (L.) Crantz. Коручка чемерниковидна неоцінений +
Epipactis palustris (L.) Crantz. Коручка болотна (фото 3.26) вразливий +

Epipactis purpurata Smith. Коручка пyрпурова рідкісний +
Epipogium aphyllum Sw. ** Надбородник

 безлистий 
зникаючий +

Goodyera repens (L) R. Br. гудайєра повзуча вразливий +
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Билинець довгорогий вразливий +
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. Билинець густоквітковий вразливий +
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. Билинець найзапашніший зникаючий +
Herminium monorchis (L.)R.Br. ** Бровник однобульбовий зникаючий +
Listera ovata R.Br. Зозулині сльози яйцевидні неоцінений +
Malaxis monophyllos (L.) Sw. малаксис однолистий вразливий +
Neottia nidus-avis L. гніздівка звичайна (фото 3.24) неоцінений +
Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, 
Pridgeon et M.W. Chase (Orchis ustulata L.)

Зозулинець обпалений зникаючий +

Orchis mascula L. Зозулинець чоловічий вразливий +
Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка дволиста (фото 3.29) неоцінений +
Pseudorchis albida (L.) A.Löve et D.Löve 
(Leucorchis albida (L.) E. Mey.)

Левкорхіс білуватий вразливий +

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Скрученик спіральний зникаючий +
Traunsteinera globosa (L.) Rcnb. (Orchis 
globosa L.)

Tраунштейнерa
Куляста (фото 3.27)

вразливий +

Juncus thomasii Ten. Ситник Томаса +
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Eleocharis carniolica W.D.J.Koch Cитняг карніолійський вразливий +
Carex umbrosa Host. Осока затінкова неоцінений
Utricularia australis R.Br. Пухирник південний вразливий

Bryophyta – Mохи
Anacaptodon splehnoides (Froel ex Brid) 
Brid

Анакаматодон сплахноподіб-
ний

рідкісний +

Dicranum viride (Sull. &Lesq.) Lindb. Дикран зелений +
Lichenes – лишайники

Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp рідкісний
Lasallia pustulata (L.) Mérat рідкісний
Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.) 
Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys

рідкісний

Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O. Blanco 
et al.

рідкісний

Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy рідкісний
Tuckermannopsis cf. oakesiana (Tuck.) Hale рідкісний

ЧКУ – Червона книга України;  РР- регіонально рідкісні: +  – Регіональний червоний список, Р – релікти, 
Е – ендеміки, ПА – пограничноареальні види;  БК – Конвенція про збереження дикої фауни, флори та природних 
середовищ у Європі;  СІТЕS – Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що знаходяться 
під загрозою зникнення; ЧК мСОП – Червона книга міжнародного союзу охорони природи та природних ре-
сурсів; * – дані попередні, ** – за літературними даними.

Найчисельнішу групу раритетних таксонів – 29 видів із 19 родів налічує родина зозулин-
цевих (Orchidacеae). Усі  зозулинцеві охороняються у світовому масштабі, вони включені до 
Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загро-
зою зникнення (CITES, Вашингтон, 1979 р.). 

Поширення локалітетів видів флори, занесених до Червоної книги України (2009), відо-
бражено у Додатку 6.

Ендеми і релікти
Важливим показником самобутності флори будь-якої території є наявність ендемічних 

видів рослин. В.І. Чопик (1970) подає традиційний поділ ендемічних видів у флорі високогір’я 
Українських Карпат за характером поширення на три групи: загальнокарпатські ендеміки; 
південно-східнокарпатські та східнокарпатські ендеміки. У флорі НПП «гуцульщина» наявні 
представники всіх цих груп.

Представниками загальнокарпатських ендеміків на досліджуваній території є: Dentaria 
glandulosa Waldst et Kit., Сampanula serrata (наводяться для Балкан і Судет); Leucanthemum 
rotundifolium (Waldst et Kit.) DC, Symphytum cordatum Waldst et Kit. 

Ендемічні види, спільні для Південних і Східних Карпат представлені 5 видами: Thymus 
alternans Klok., Heracleum palаmtum Baumg., Phyteuma tetramerum Schur (палеоендемік Карпат), 
Phyteuma vagneri A. Kerner., Centaurea carpatica (Porcius) Porcius; Cirsium waldsteinii Rony 

Cхіднокарпатські ендеміки представлені на території парку найменшою (3) кількістю ви-
дів: Pulmonaria filarszkyana Jav., Gentiana laciniata Kit., Ptarmica lingulata DC

Всі ці види є гемікриптофітами, винятком є тільки геофіт Symphytum cordatum. По відно-
шенню до  зволоження субстрату, як і загалом у флорі, найбільшою групою є мезофіти. Щодо 
трофності ґрунту, то переважають мезотрофи, тільки три види виявилися евтрофами. 

Отже, не зважаючи на те, що більша частина території НПП «гуцульщина» не відно-
ситься до високогір’я, тут наявні ендемічні види всіх трьох груп, характерних для високогір’я 
Українських Карпат. ми вважаємо, що фактично кількість ендеміків на досліджуваній тери-
торії значно більша, оскільки наявні види, знаходження яких на території НПП і таксономіч-
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не положення остаточно не встановлено. Вирішенням цієї проблеми є подальші флористичні 
дослідження, що проводяться на даний час.

Для досліджуваного регіону характерна також  наявність реліктів різного рангу, зокрема: 
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. є систематичним реліктом, Equisetum telmateia 
L., Euphorbia amygdaloides L. та Atropa bella-donna L. є реліктами аркто-третинних широко-
листяних лісів. Зростають також реліктові види, занесені до Червоної книги України (2009) 
– Lunaria rediviva L та Pinus cembra L. (фото 3.65)

3.5.2. Рідкісні та зникаючі макроміцети
Питання про охорону макроміцетів у світовому масштабі по-

стало в 80-х роках минулого століття. Зусиллями мікологів Європи, спрямованих на охорону 
рідкісних видів, у 1985 р. було створено Європейську раду з охорони грибів (European Council 
for the Conservation of Fungi або ECCF) (European Mycological Association. Conservation, 2010). 
Проте офіційно визнаного міжнародного чи Європейського червоного списку грибів досі не 
існує. В серпні 2003 року Європейською радою з охорони грибів розроблено пропозиції щодо 
включення у Додаток І Бернської конвенції 33 найрідкісніших видів макроміцетів, але вони 
ще не ухвалені Радою Європи (EPA-ECCF, 2003). Першою країною, яка ввела в дію Закон про 
охорону грибів, що знаходяться під загрозою зникнення стала Федеративна Республіка Ні-
меччина (1.01.1987). Після цього багато держав Європи склали списки зникаючих грибів, що 
внесені до національних Червоних книг.

В Україні гриби вперше були включені до другого видання Червоної книги в 1996 році 
–  30 видів. У третьому виданні Червоної книги список макроміцетів поповнився і налічує 57 
видів: 6 видів  сумчастих і 51 вид базидієвих грибів (Червона книга України, 2009).

Серед макроміцетів проінвентаризованих  на території НПП «гуцульщина» виявлено  16 
видів, що занесені до Червоної книги України, які належать до 11 родин (Держипільський, 
Фокшей, 2012; Пророчук, Фокшей, 2013):

Amanitaceae 
1. Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. – мухомор щетинистий
На ґрунті, під липою, обабіч дороги зліва (об’їздна дорога м. Косова), близько с. Смодна,   зрідка, 

невеликими групами, єдине місцезростання, рідкісний вид, 12.06.2013 р., Фокшей С.І.
Physalacriaceae
2. Armillaria imperialis Quél.(Catathelasma imperialе (Fr.) Sing.) – Катателазма царська (місцеві на-

зви: корбан, гардеман, пістряк, тунт, коров’як, скрипун).
На ґрунті, Космацьке лісництво (г. Ґрегіт), у ялиново-сосновому насадженні, поодиноко, серпень 

2010 р., Держипільський Л.м. 
Phallaceae
3. Anthurus archeri (Berk.) E. Fisch – Квіткохвісник  Архера (фото 3.63)
На ґрунті, на території трьох ПНДВ НПП, у лісі, на луках, садах, повсюдно, травень, 2004 р., Держи-

пільський Л.м. 
4. Mutinus caninus (Huds.) Fr. – мутин собачий (фото 3.64)
На ґрунті, на вологих ділянках біля потоків, на гниючій деревині, в буково-грабових лісах, не-

великими групами, Старокутське ПНДВ (кв. 11), Косівське ПНДВ (кв. 19), Шешорське ПНДВ (кв. 13), 
18.06.2013 р., Фокшей С.І.

5. Mutinus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fisch. – мутин малиновий
На ґрунті, на вологих ділянках, невеликими групами, Шешорське ПНДВ (кв. 13), рідкісний, 

12.08.2013 р., Акулов О.Ю.
Tricholomataceae
6. Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer – Білопавутинник бульбастий
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На ґрунті, буково-ялинові ліси, невеликими групами, Шешорське ПНДВ, рідкісний, серпень 2012 
р., маланюк В.Б., Фокшей С.І.

Boletaceae
7. Boletus parasiticus Bull. – Боровик паразитний
На плодових тілах Scleroderma, ялиново-букові ліси, невеликими групами, в НПП «гуцульщина» відомі 

два  місцезростання в околицях сс. Космач і Шепіт, рідкісний, серпень 2010 р., Держипільський Л.м. 
8. Boletus regius Krombh – Боровик королівський (фото  3.60)
На ґрунті, букові ліси, невеликими групами з двох-трьох плодових тіл, хр. Каменистий, ур. Кер-

ничний, рідкісний,14.06.2012 р., Фокшей С.І.
9. Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk – Лускач
На ґрунті, буково-ялинові ліси, поодиноко, на всій території НПП, плодоносить щороку, липень 

2003 р., Держипільський Л.м. 
10. Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél. – Філопор рожево-золотистий
На ґрунті, букові й ялинові ліси, поодиноко Шешорське ПНДВ, рідкісний, 15.08.2012 р., маланюк 

В.Б., Фокшей С.І.
Clavariadelphaceae
11.Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk – Клавіріадельф товкачиків
На ґрунті, на вологих ділянках, букові та грабові ліси, поодиноко, г. Ґрегіт, г. михалкова, хр. Каме-

нистий, Шешорське ПНДВ ( кв. 10), зрідка, 18.08.2010 р., Держипільський Л.м. 
Polyporaceae 
12.Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. (Grifola umbellate (Pers.) Pilát ) –  грифола зонтична
Біля стовбурів дерев, пеньків, букові, дубові і грабові ліси, досить часто на території інших ко-

ристувачів, що включені у НПП «гуцульщина» (ліси біля с. Хімчин), плодоносить щороку, 14.06.2005 
р., Держипільський Л.м. 

Sparassidaceae
13. Sparassis crispa (Wulfen) Fr. – Спарасис кучерявий (фото 3.58)
На корінні, біля основи стовбурів ялиці, хвойні ліси, хр. Каменистий, Шешорське ПНДВ (кв. 10), 

плодові тіла з’являються не щорічно, рідкісний,  25.07.2004 р., Держипільський Л.м. 
Hericiaceae
14. Hericium coralloides (Fr) S.F Cray s.str – герицій кораловидний (фото 3.59)
На мертвій деревині, біля основи дерев бука, букові ліси, поодиноко та невеликими групами, ур. Кре-

мениця, хр. Каменистий, під г. Ладескул (с. Космач), рідкісний, серпень 2005 р., Держипільський Л.м. 
Russulaceae
15. Lactarius lignyotus Fr. – Хрящ-молочник чорний 
На ґрунті, на трухлявих пнях, ялинові і соснові ліси, невеликими групами, Шешорське ПНДВ, 

рідкісний, 17.08.2012 р., маланюк В.Б., Фокшей С.І.
16. Russula turci Bres. – Сироїжка синювата
На ґрунті, ялиново-букові ліси, зрідка, хр. Каменистий, Косівське ПНДВ (кв.14), 15.08.2012 р., маланюк 

В.Б., Фокшей С.І.
Окрім перелічених на території НПП «гуцульщина» рідкісними є:
1) Hericium alpestre, який росте на відмерлій деревині ялиці (хр.Каменистий). Цей гриб 

занесений в Червоні книги багатьох країн Європи;
2) Ganoderma  lucidum, у Парку зафіксовано всього одне місцезростання (хр. Каменистий) 

на старому пні бука. Росте біля основи ослаблених дерев, на сухостої та пнях дуба і бука у листя-
них лісах. Останні два роки плодових тіл не утворював. гриб має лікувальні властивості й тому 
використовується у фармакології багатьох країн.

У 2010 році співробітниками наукового відділу НПП «гуцульщина» розроблені плани дій 
та здійснюються заходи, щодо охорони, збереження і відтворення Grifola umbellata (Fr.) Pilat, 
Hericium coralloides (Fr.) Gray, Sparassis crispa (Fr.) Fr., Catathelasma imperіale(Fr.) Sing.
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3.6. РослиннІсть
Згідно з геоботанічним районуванням України, терито-

рія НПП «гуцульщина» розташована в кількох регіональних одиницях: північно-східна 
рівнинно-височинна частина належить до Покутсько-Буковинського підрайону Болехівсько-
Берегометського геоботанічного району, основна низькогірна частина – до Шешорсько-
Красноїльського району Карпатського (Рахівсько-Турківсько-Берегометського) геоботаніч-
ного округу, а південно-західна середньогірна – до Ворохтянсько-Путильського підрайону 
Чорногірсько-мармароського району гірськокарпатського (Вишківсько-гринявського) гео-
ботанічного округу Східнокарпатської гірської підпровінції Центральноєвропейської провін-
ції Європейської широколистянолісової області (геоботанічне районування, 1977). 

У 2006-2007 роках на території національного парку працювала комплексна геоботаніч-
на експедиція за участю співробітників НПП –  к.б.н. Л.м. Держипільський і м.В. Томич, Ін-
ституту ботаніки ім. м.Холодного НАН України – к.б.н. Д.м. якушенко і к.б.н. Т.Д. Соломаха, 
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича –д.б.н., проф. І.І. Чорней, к.б.н. 
В.В. Буджак, к.б.н. А. Токарюк, аспіранти О.  мотронюк, О. Касянчук, С. Юсип, І. Соломаха. 
Очолював експедицію директор Ботанічного саду ім. Фоміна Київського національного уні-
верситету ім. Т. Шевченка д.б.н., проф. В.А. Соломаха. Обстеженнями  охоплено практично 
всю територію НПП, детальні фітоценологічні дослідження проводились також на постійних 
пробних площах. У повному обсязі матеріали досліджень представлені у колективній моно-
графії «Національний природний парк «гуцульщина»: Рослинний світ» (Держипільський, То-
мич, Юсип і ін., 2011). 

У результаті обробки методом перетворення фітоценотичних таблиць та синтаксономічної 
інтерпретації близько 150 повних геоботанічних описів, отримано синтаксономічну схему рос-
линності НПП «гуцульщина», яка нараховує 80 асоціацій та угруповань рівня асоціації (у складі 5 
асоціацій представлено 9 субасоціацій) 47 союзів 30 порядків 21 класу рослинності (Додаток 7).

Відповідно до складної конфігурації території НПП і специфічного розміщення його діля-
нок в різних рослинно-кліматичних висотних 
поясах з відмінними фізико-географічними 
умовами (від рівнинного передгір’я до фраг-
ментів субальпійських «ґорґанських» ланд-
шафтів) та різним ступенем антропогенного 
навантаження і господарської освоєності, 
рослинність НПП «гуцульщина» вирізняєть-
ся значною різноманітністю. 

Переважаючим типом рослинності Пар-
ку є ліси, які вкривають понад 95 % (30741,6 
га) його території. Листяні ліси займають 65 
% дослідженої території, що складає 62 % всіх 
лісів НПП. Ліси з переважанням хвойних по-
рід (головним чином смереки Picea abies) – 35 
% лісових площ та понад 33 % території НПП. 
Лучна рослинність, яка поширена на сіножа-
тях і пасовищах, вкриває лише 0,6 % території 
НПП (197,4 га). Водойми займають 0,25 % до-
слідженої території (79,7 га), а болота – лише 
0,7 га. Не зважаючи на незначні площі нелісо- Фото 3.65. Сосна кедрова – Pinus cembra L. 
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вих типів рослинності у межа НПП «гуцульщина», їхня ценотична різноманітність є досить 
високою. 

Серед лісової рослинності у НПП «гуцульщина» переважають листяні ліси. На висотах 
500-800 м переважають букові ліси, які займають майже 44 % вкритих лісом площ. Евтрофні 
бучини формують нижній лісовий пояс гірських хребтів середньогір’я та вкривають верши-
ни низькогір’я. У їхньому деревостані панує Fagus sylvatica з домішкою Abies alba, в чагар-
никовому ярусі переважає Corylus avellana. У трав’яному ярусі ростуть Dentaria glandulosa, 
D. bulbifera, Symphytum cordatum, Polystichum braunii, Salvia glutinosa, Euphorbia аmygdaloides, 
Galeobdolon luteum, Galium odoratum, Asarum europaeum тощо. 

На кислих кам’янистих ґрунтових відмінах свіжих буроземів прохолодних у межах 
низькогір’я формуються угруповання ацидофільних бучин, у трав’яному покриві яких пе-
реважають Luzula luzuloides, Hieracium sylvularum, Vaccinium myrtillus, Maianthemum bifolium 
тощо, однак наявні і неморальні види: Galeobdolon luteum, Carex pilosa, Galium intermedium, 
Poa nemoralis та інші. 

грабові, дубово-грабові і буково-грабові ліси формуються в рівнинній частині та на схи-
лах передових низькогірних хребтів. У чагарниковому ярусі переважає Corylus avellana. До-
мінантами трав’яного покриву виступають Carex pilosa, C. brizoides, Aegopodium podagraria, 
Galeobdolon luteum, звичайно трапляються Stellaria holostea, Ajuga reptans, Pulmonaria obscura, 
Polygonatum multiflorum, P. verticillatum, Gentiana asclepiadea тощо.

Ацидофільні діброви з Quercus petrea і Q. robur трапляються у передгірській частині НПП 
та на схилах хребтів низькогір’я як вкраплення серед угруповань дубово-грабових та буко-
вих лісів. На плоских, погано дренованих ділянках із суглинистими ґрунтами, в передгірній 
частині НПП трапляються ліси з Quercus robur, в підліску яких переважає Frangula alnus. У 
трав’яному ярусі домінує Саreх brizoides, зростають також Dryopteris carthusiana, Hieracium 
sylvularum, представлені неморальні види: Саrех рilоsa, Stellaria holostea, Апетопе петоrosa 
та інші. На специфічний гідрологічний режим вказує наявність Lysimachia vulgaris, Athyrium 
filix-femina, Angelica sylvestris, Deschampsia caespitosa тощо. Ліси з переважанням у деревостані 
Quercus robur становлять 5,7 % лісів території НПП. 

Скельнодубові ліси на дослідженій території трапляються дуже рідко, відомі лише у 
трьох локалітетах. Усі вони містяться на схилах периферійних хребтів низькогірної частини 
НПП. Деревостан складається з Quercus petrаea (з обов’язковою домішкою Fagus sylvatica). 
У трав’яному ярусі представлені Luzula luzuloides, Veronica officinalis, Ніеrасіит sylvularum, 
Vaccinium myrtillus тощо, в моховому покриві – Роlуtrichum соттипе. 

Значну частину хвойних насаджень у смузі висот 800-1200 м складають культури Picea 
abies у невластивих умовах на місці букових і ялицево-букових лісів. Крім того, на терито-
рії НПП спорадично трапляються створені штучно насадження інших хвойних порід: Pinus 
sylvestris, P. cembra тощо.

На території НПП «гуцульщина» площа поширення природних угруповань хвойних лісів 
обмежена найвищими ділянками середньовисоких хребтів (1200-1400 м). Найбільші масиви 
темнохвойних лісів на дослідженій території зосереджені на схилах масиву г. Ґрегіт. У дерев-
ному ярусі смерекових чорницево-зеленомохових лісів переважає Picea abies (фото 3.36). У 
трав’яно-чагарничковому ярусі зростають Vассіпіит туrtillus, Lиzиlа sуlvаtіса, L. luzиlоіdеs, 
Нотоgупе аlріпа, Саlатаgrostis аrипdіпасеа, С. vіllоsa, Lусороdіит аппоtіпит, Ниреrzіа sеlаgо, 
Охаlis асеtоsеllа та інші види.

Зрідка на г. Ґрегіт трапляються угруповання «трав’яних смеречин» з буйно розвине-
ним трав’яно-чагарничковим ярусом, в якому зростають Охаlis асеtosella, Luzula sуlvatica, 
L. lиzuloіdes, Vассіпіит туrtillus, Dоrоnicит аustrіасит, Аdіепоstyles аllіаrіае, Сатрaпиlа 
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аbіеtіпа тощо. В урочищi Занастина на пісковикових брилах зростає Рinus тиgо.
Уздовж водотоків рівнинної частини на добре забезпечених мінеральними речовинами 

ґрунтах із постійним зволоженням проточними водами, формуються чорновільхові угру-
повання. ясеневі ліси з домішкою Alnus incana, A. glutinosa, Acer pseudoplatanus трапляються 
спорадично. У їх трав’яному ярусі зростають Rumex sanguineus, Astrantia major, Impatiens noli-
tangere, Caltha palustris, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum та інші види.

Звичайно і вздовж невеликих потоків, і на березі р. Черемош, на знижених перезволо-
жених ділянках терас, що зазнають періодичного затоплення, трапляються угруповання сі-
ровільшаників, у трав’яному ярусі яких переважають Matteucсia struthiopteris, Urtica dioica, 
Stachys sylvatica, Filipendula denudata, Festuca gigantea та інші види. На більших висотах у се-
редньогірній частині НПП «гуцульщина» трапляють ся сіровільшаники з Caltha laeta і видами 
субальпійського високотрав’я.

Специфічні угруповання з переважанням у деревостані Acer pseudoplatanus виявлено 
на північних схилах хребта Каменистий. У трав’яному ярусі переважають Lunaria rediviva та 
Mercurialis perennis.

Заплавні ліси і чагарникові зарості найчастіше мають вигляд лінійних однорядних стріч-
коподібних облямівок, деревний ярус їх формує Salix fragilis з незначною домішкою Populus 
nigra та Alnus incana тощо. На наносах дрібнопіщано-мулистого алювію вздовж потоків та на 
прируслових галечниках р. Черемош трапляються угруповання з Myricaria germanica, Salix 
viminalis, Equisetum variegatum, Calamagrostis pseudophragmites, Chamaerion dodonaei тощо.

По периферії лісоболотного угруповання в урочищі «мертве озеро» на межі з буковим 
лісом формується смуга заростей Salix cinerea з поодинокими екземплярами Betula pubescens. 
У розрідженому трав’яному ярусі зростають Сarex elongata, C. cinerea, Solanum dulcamara, 
Juncus effusus, Lysimachia vulgaris. Добре розвинений моховий покрив.

Лучна рослинність НПП ценотично і флористично досить багата, і в достатній мірі відо-
бражає різноманітність рослинних угруповань сіножатей і пасовищ Покутcько-Буковинських 
Карпат. У рівнинній частині та в горах на нижніх частинах схилів, у долинах річок та потоків, 
у зниженнях та заглибленнях на глинистих оглеєних ґрунтах в умовах надмірного зволоження 
формуються угруповання мокрих і заболочених лук. Вологі луки займають незначну площу, 
однак є типовими для регіону. В їхньому складі у значній кількості присутні мезогігрoфітні 
види, переважають Sсіrрus sylvаtіса, Jипсus еffиsus, J. іпflехus, Сіrsium rіvиlаrе, Fіlірепdиlа 
denиdata, Мепthа lоngіfоlіа та інші. На вирівняних ділянках з важкими суглинистими оглеє-
ними або поверхнево оторфованими ґрунтами спорадично трапляються угруповання з пере-
важанням Dеschаmрsіa саеsріtоsа. За умов нерегулярного пізнього скошування формуються 
своєрідні багатовидові ценози з переважанням Моlіпіа сaerulеа, в яких відмічені Saпqиіsorba 
оffiсіпаlіs, Sиссisa рrаtensis, Веtопіса оffiсіпа1іs, Gепtіапа рпеитопапthe, Serratиlа tinсtоrіа тощо. 

Найбільші площі займають справжні мезофітні післялісові сінокісні та пасовищні луки. 
Поблизу осель на доглянутих, помірно нітрифікованих сінокосах, що інтенсивно використо-
вуються, у сприятливих умовах зволоження та мінерального живлення звичайно формують-
ся угруповання з переважанням Аrrhenаtherum еlаtіus, Gеranіum рratеnsе, Trіfоlіum рrаtense, 
Dасtуlіs glоmеratа, Неrасlеum sphondylіum. Звичайно трапляються мало- і середньовидові 
низькотравні угруповання з переважанням Lolium perenne, Cynosurus cristatus, Bellis perennis, 
Trifolim repens, Plantago lanceolata тощо, що формуються під впливом випасу. 

Найбільш типові для лучної рослинності НПП «гуцульщина» багатовидові лучні 
трав’янисті угруповання, які зазнають екстенсивного помірного сінокісного та пасовищ-
ного використання. В їхньому видовому складі переважають Festuca rubra, Agrostis tenuis, 
Anthoxanthum odoratum, Glаdіolus ітbriсаtus, Gутпаdепіa сопорsеа, Нуреrісит тaсиlatит, 



143Розділ 3. Рослинний світ

Веtопіса оffісіпаlіs, Аstraпtіа таjor, Неlіапthетит оvatит, Роlуgala vulgaris, Тhутus риlеgіoіdes, 
Саrlіпа асаиlіs, Lеисапthетит vи1gаrе, Сепtаиrеа jасеа, С. рseиdoрhrygіа, Тrіfolium раппопісит. 

Пустищні луки з домінуванням Nardus stricta спорадично трапляються на полонинах се-
редньогірної частини НПП на північних або північно-східних схилах. У щільному трав’яному 
ярусі ростуть Аrпіса топtапа, Асhуrорhоrus ипіflоrиs, Ніеrасіит аиrапtіасит, Sсorzопеrа rоsеа, 
Руrethrит сlusіі, Sіеglіпgіа dеситbens, Роlуgаlа vиlgаris, Нотоgупе alріпа тощо. По узліссях та 
галявинах листяних лісів формуються екотонні угруповання з переважанням Меlатруrит 
петоrоsит та Тrіfоlіит теdіит.

На території НПП «гуцульщина» болотна рослинність обмежена в поширенні, трапляється 
на невеликих за площею ділянках висячих боліт на схилах та у заболочених мокрих улоговинах 
(фото 3.37). У неглибоких западинах на вирівняних ділянках або пологих схилах у комплек-
сах післялісових лук низько- і середньогірної частин відмічені угруповання, в яких зростають 
Еrіорhоrит lаtіfоlium, Е. роlуstachion, Ерірасtis palustris, Carex nigra, С. есhіпаtа, С. flаvа, Juncus 
articulatus, Dactуlоrhisа таjаlis, Саltha lаеtа, Crepis paludosa, Раrnassia palustris та інші.

Специфічною рисою рослинного покриву є наявність галофітних уг руповань, що фор-
муються поблизу соляних джерел і криниць низькогірної частини НПП. Насиченість ґрунтів 
солями сприяє поселенню тут деяких галофітних видів: Puccinelia distans, Spergularia marina, 
Carex distans, Triglochin palustris та інших, формуванню дуже специфічних угруповань. 

У щілинах та на невеликих виступах кам’янистих відслонень трапляються специфічні 
хазмофітні рослинні угруповання, сформовані переважно папоротеподібними (Аsplenium 
viride, A. ruta-muraria, А. trichomanes, Суstopteris fragilis, Роlypodium vulgare тощо).

Прибережно-водні угруповання на дослідженій території різноманітні і представлені 
типовим для регіону набором асоціацій, що досить повно репрезентує даний тип рослиннос-
ті. У літоральній смузі озер і ставків трапляються високорослі угруповання з домінуванням 
Phragmites australis, Турhа апgustifoliа, T. latifolia тощо. На мулистих донних відкладах вздовж 
берегів слабопроточних і непроточних водойм формуються низькорослі зарості Sparganium 
еrесtит, Eleocharis palustris, Еquisetum fluviatile, Воlboschoenus таritimus. На мілководних ді-
лянках слабопроточних і не проточних водойм з частим періодичним коливанням рівня води 
форму ються угруповання з переважанням Glyceria fluitans. На новостворених мулистих ді-
лянках мілководдя водойм рівнинної частини НПП трапляються зарості Sparganium emersит 
та Виtomus итbellatus. 

У процесі заростання озера Лебедин, завдяки переплітанню кореневищ певних видів, 
формуються сплавинки, на яких ростуть Саrех рsеиdocуреrиs, С. сіпеrеа, Тhelypteris раlustris, 
Solапит dulcamara, Lycopus europaeus, Еquisetum fluviatile.

Звичайно у непроточних водоймах зростають Сеratophyllum demersит, Elodea canadensis, 
Myriophyllum spicatum, Potamogeton pectinatus, P. nodosus, P. natans. У струмках формуються за-
рості Veronica beccabunga, Саllitriche cophocarpa та Вatrachium trichophyllum. 

Територія НПП здавна освоєна і внаслідок господарської діяльності людини тут поши-
рені угруповання синантропної рослинності. Зокрема, у рівнинній частині у комплексі сіль-
ськогосподарських угідь і перелогів помітні площі займають угруповання з домінуванням Со-
піит тасиlаtит, Меlilоtus аlbus, М. оffiісіпаlis, Lactuca serriola, Тапасеtит vulgare, Urtica dioica, 
Leonurus quinquelobatus, Ballota ruderalis, Polygonum hydropiper, Impatiens parviflora, Аrtemisia 
vulgaris, Саlатаgrоstis еріgеіоs тощо. Оскільки лісогосподарська діяльність на території НПП 
ніколи не припинялася, проводилися суцільні та санітарні рубки, створення лісових культур, 
тут подекуди трапляються постексцизійні рослинні угруповання з переважанням Сhатаеrіоп 
апgustifolium, Rubus idaeus, Sаliх сарrеа, Sатbисus racemosa, S. nigra тощо.

На порушених нітрофілізованих буроземних ґрунтах біля зрубів та вздовж доріг, в околи-
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цях населених пунктів спорадично трапляються зарості Sambucus ebulus. На перезволожених 
місцезростаннях формуються угруповання з Chaerophyllum aromaticum, Petasites hybridus. Зви-
чайно на пухких нітрофілізованих затінених мезофітних субстратах вздовж доріг та на око-
лицях садиб трапляються угруповання з переважанням Urticа dіоіса та Аеgороdіит роdagrariа, 
до яких домішуються бур’янові види. 

Таким чином, рослинність НПП «гуцульщина» характеризується значною ценотичною 
різноманітністю і загалом добре репрезентує рослинний покрив низькогір’я Покутсько-
Буковинських Карпат, хоча представленість різних типів рослинних угруповань за площами, 
які вони займають, є різко нерівномірною. До складу НПП увійшли головним чином землі 
лісового фонду. Характерні для цього регіону післялісові луки низькогірних хребтів, для яких 
властива значна біотична різноманітність, лишилися переважно за його межами. Структура 
розподілу типів рослинності (типів природних середовищ) за площами вказує на невідповід-
ність їхнього співвідношення в межах НПП відносно оточуючої території. Для збільшення 
репрезентативності необхідно розширити територію Парку, включивши до її складу ділянки 
лучної рослинності в усіх висотних смугах та ділянки чагарникової і прибережно-водної рос-
линності у долині р. Черемош.

Рідкісні рослинні угруповання
У рослинному покриві НПП «гуцульщина» виявлено і обстежено 14 цінних і рідкісних угруповань, які 

занесені до Зеленої книги України (2009):
Угруповання букових лісів з домінуванням у травостої листовика сколопендрового – Fagetа 1. 
sylvaticae з домінуванням Phyllitis scolopendrium;
Угруповання букових лісів з домінуванням у травостої лунарії оживаючої – Fagetа sylvaticae з до-2. 
мінуванням Lunaria rediviva (фото 3.66);
Угруповання буково-ялицевих лісів та грабово-буково-ялицевих лісів – Fageto (sylvaticae)-Abietа 3. 
(albae), Carpineto (betuli)-Fageto (sylvaticae)-Abietа (albae);
Угруповання кедрово сосново-ялинових лісів та кедрово сосново-ялицево-ялинових лісів –  4. 
Pineto (cembrae) - Piceetа (abietis), Pineto (cembrae) - Abieto (albae) - Piceetа (abietis);
Угруповання букових лісів з домінуванням барвінку малого – Fagetа sylvaticae з домінуванням 5. 
Vinca minor (фото 3.67);
Угруповання букових лісів з домінуванням у травостої цибулі ведмежої – Fagetа sylvaticae з до-6. 
мінуванням Allium ursinum (фото 3.68);
Угруповання грабово-серцелистолипово-букових лісів – Carpineto (betuli) - Tilieto (cordatae) - 7. 
Fagetа (sylvaticae);
Угруповання буково-звичайнодубових лісів – Fageto (sylvaticae) - Quercetа (roboris) (фото 3.69);8. 
Угруповання скельнодубово-звичайнодубових лісів – Querceto (petraeae) - Quercetа (roboris);9. 
Угруповання ялицево-звичайнодубових лісів – Abieto (albae) - Quercetа (roboris);10. 
Угруповання буково-звичайнососнових лісів, буково- звичайнодубово-звичайнососнових лісів та 11. 
грабово-буково-звичайнососнових лісів – Fageto (sylvaticae) - Pinetа (sylvestris), Fageto (sylvaticae) 
- Querceto (roboris) - Pinetа (sylvestris), Carpineto (betuli) - Fageto (sylvaticae) - Pinetа (sylvestris);
Угруповання  звичайно дубово-ялицевих лісів – Querceto (roboris) - Abietа (albae);12. 
Угруповання  водяного горіха плаваючого – Trapa natans;13. 
Угруповання сіровільхових лісів з домінуванням у травостої страусового пера звичайного – 14. 
Alnetа incanae з домінуванням Matteuccia struthiopteris;
Найпоширенішими серед раритетних фітоценозів є бучини з домінуванням у травостої 

барвінку малого та лунарії оживаючої, угруповання буково–ялицевих лісів, угруповання сі-
ровільхових лісів з домінуванням у травостої страусового пера звичайного. Деякі асоціації є 
дуже рідкісними на території Парку. Зокрема, угруповання водяного горіха плаваючого ви-
явлено лише в одному локалітеті (фото 3.32). 



Розділ 4

тВаРинний сВІт

4.1. зоогеогРаФІчнІ особлиВостІ теРитоРІї 
нацІонального паРку
Відповідно  до зоогеографічного районування України (Щербак, 1988) те-
риторія  Національного   природного   парку   «гуцульщина»   знаходить-
ся в Палеарктичній області, Бореальній Європейсько-Сибірській під-
області, Європейсько-Західносибірській лісовій провінції, Центрально-
Європейському окрузі, Карпатському районі. Заповідний об’єкт розташова-
ний у межах трьох ділянок.

Східна передгірська ділянка. Природний рослинний покрив утворений 
листяними та мішаними лісами, а також різноманітними луками; висоти 
змінюються від 160 до 550 м н.р.м. Значні площі земель тут здавна вико-
ристовуються у рільництві. З наземних хребетних найбільш характерними 
є: звичайний тритон (Lissotriton vulgaris (L.)), жовточерева кумка (Bombina 
variegata (L.) (замість типової для рівнинних територій червоночеревої кум-
ки – Bombina bombina (L.)), болотна черепаха (Emys orbicularis (L.)), звичай-
ний вуж (Natrix natrix (L.)), чимало птахів, а також польова нориця (Microtus 
arvalis (Pall.)), жовтогорла миша (Apodemus flavicollis (Melchior)) й інші. Тут, 
поширені деякі ссавці, які відсутні в західних передгір’ях – степовий тхір 
(Mustela eversmanni Lesson)), буковинський сліпак (Spalax graecus Nehring)), 
сірий хом’ячок (Cricetulus migratorius (Pall.)). У межах зазначеної зоогеогра-
фічної ділянки розташована північно-східна частина території НПП «гу-
цульщина».

Гірська лісова ділянка. Наявні листяні (головно букові) та хвойні 
(ялинові з криволіссям) насадження на  висотах 500–1200  і 900–1350  
м н.р.м.  відповідно. На відміну від передгір’їв, тут у значній кількос-
ті з’являються альпійський (Mesotriton alpestris (Laur.)) і карпатський 
(Lissotriton montandoni (Boul.)) тритони,  звичайними  є  плямиста  сала-
мандра  (Salamandra   salamandra (L.)), жовточерева кумка, звичайна ро-
пуха (Bufo bufo (L.)), трав’яна жаба (Rana temporaria  L.),  живородна  ящір-
ка  (Zootoca  vivipara  (Jacq.)),  звичайна гадюка (Vipera berus (L.)). З птахів 
до типових лісових належать глухар (Tetrao urogallus L.), орябок (Tetrastes 
bonasia (L.)), волохатий сич (Aegolius funereus  (L.)), сичик-горобець  
(Glaucidium  passerinum   (L.)),   довгохвоста сова (Strix uralensis Pall.), 
трипалий дятел (Picoides tridactylus (L.)), горіхівка (Nucifraga caryocatactes 
(L.)), ялиновий  шишкар  (Loxia  curvirostra  L.),  снігур (Pyrrhula pyrrhula 
(L.)), долинами річок трапляються гірська плиска (Motacilla cinerea Tunst.) 
та пронурок (Cinclus cinclus (L.)). З характерних ссавців необхідно згада-
ти бурого ведмедя (Ursus arctos L.), лісового кота (Felis silvestris Schreb.), 
рись (Lynx lynx (L.)), білку (Sciurus vulgaris L.), гірського щура (Arvicola 
scherman (Schaw)). Фауністичний склад чистих ялинових і мішаних лісів 
відрізняється за кількісним співвідношенням видів. У межах гірської лі-
сової зоогеографічної ділянки знаходиться основна центральна частина 
території парку.
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Полонинська ділянка. Переважають гірські луки та ділянки криволісся на висотах понад 
1350 м н.р.м. З пойкілотермних наземних хребетних сюди проникають  альпійський і кар-
патський  тритони,  плямиста  саламандра, жовточерева кумка, звичайна ропуха, живород-
на ящірка, хоча найчастіше трапляється звичайна гадюка. Характерними птахами є гірський 
щеврик (Anthus spinoletta (L.)) і альпійська тинівка (Prunella collaris (Scop.)), а на межі лісу гніз-
диться гірський дрізд (Turdus torquatus L.). З ссавців лише тут трапляються альпійська мідиця 
(Sorex alpinus Schinz) (іноді заходить трохи нижче у криволісся) та снігова нориця (Chionomys 
nivalis Martins). У межах зазначеної зоогеографічної ділянки розташована південно-західна 
частина Парку.

4.2. ІстоРІя ВиВчення Фауни 
До створення НПП «гуцульщина» комплексні дослідження 

фауни на сучасній його території не проводились. Фрагментарні відомості про фауну 
парку можна отримати із публікацій, які стосуються ширших територій – Прикарпаття 
і Покуття. Тільки після  створення Парку (2002 р.) розпочато систематичні комплексні 
фауністичні дослідження. моніторинг орнітофауни і загалом хребетних тварин про-
водить І.Л. Стефурак, фауну безхребетних, зокрема, комах ряду лускокрилих, вивчає 
Ю.м. геряк. 

Значний внесок у вивчення фауни парку зробили співробітники інших науково-дослідних 
установ. Науковці Державного природознавчого музею НАН України к.б.н. В.Б. Різун, к.б.н. 
Т.П. яницький та І.Б. Коновалова досліджували ентомофауну, к.б.н. А.А. Бокотей – орніто-
фауну, Н.Ю. Соколов – іхтіофауну, к.б.н. Р.й. годунько – гідробіонтних безхребетних водойм. 
Ентомологічні дослідження на території парку також проводили: доцент Донецького націо-
нального університету, к.б.н. В.В. мартинов та доцент Вищої школи екології та управління у 
Варшаві доктор В. Єндричковський (W. B. Jedryczkowski). Вивченням кільчастих червів на те-
риторії НПП займався доцент Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, 
к.б.н. В.Ф. Череватов. масштабні дослідження фауни хребетних парку провели с.н.с. Львів-
ського національного університету ім. І.Франка: к.б.н. І.м. горбань та завідувач відділу Черні-
вецького природознавчого музею, к.б.н. І.В. Скільський. Фауністичні дослідження парку та-
кож проводили науковці та аспіранти Київського національного університету ім. Т.Шевченка 
під керівництвом д.б.н., проф. В.В. Серебрякова. 

Перші дослідження ентомофауни Покуття, зокрема й території, що тепер входить до 
складу НПП «гуцульщина» належать м.С. Новицькому (Nowicki, 1860), який у своїй моно-
графії, присвяченій лепідоптерофауні Східної галичини, наводить низку видів лускокрилих, 
зібраних під час експедиції у Покутсько-Буковинські Карпати. Згодом, у працях Л. мiллера 
(Miller, 1868) та м. Ломницького (Łomnicki, 1868) опубліковані дані про жуків, зібраних в 
околицях м. Косів, під час однiєї з перших ентомологічних експедицiй на хребет Чорногору. 
Інформація про чотири види бабок з території, що входить у парк міститься у працях й. 
Дзєньдзєлєвича (Dziędzielewicz, 1877, 1890, 1902, 1919) та й. Фудаковського (Fudakowski, 
1932). Відомості про окремі види лускокрилих, знайдених у м. Косів та околицях наведені у 
статті А. Штокля (Stockl, 1908) та монографії я. Романішина і Ф. Шилле (Romaniszyn, Schille, 
1930). 

Фрагментарні дані про комах, виявлених на територіїї, сучасного НПП містяться у моно-
графіях З.Ф. Ключко «Совки западных областей Украины» (1963), З.Ф. Ключко, І. г., Плющ, 
П. Н. Шешурак «Аннотированный каталог совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Украины» 
(2001); випусках каталогу фондових колекцій Державного природознавчого музею НАН Укра-
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їни (м. Львів) (Коссак, 1979, 1986; Загайкевич, 1979; Загайкевич, Коссак, 1986; Загайкевич, Рі-
зун, 1985; Загайкевич, Тільман, 1979; Загайкевич, Шпак, 1990; Тільман, 1985, 1986); у працях 
про рідкісних та «червонокнижних» комах регіону (Різун, Коновалова, яницький, 1997, 2000), 
а також у низці ентомофауністичних праць (Fudakowski, 1932; Павлюк, 1990; Різун, 2003а; Бі-
дичак, 2007; Бідичак, Сіренко, 2007, 2008; Андрусяк, Сіренко, 2009; геряк, 2012).  Із них, лише 
кілька праць присвячені виключно ентомофауні НПП «гуцульщина». Зокрема, це праці В.Б. 
Різуна (2003б) про фауну жуків-турунів (Coleoptera: Carabidae) парку, О.В. та В. В. мартино-
вих (2008) про бабок (Odonata), Ю. м. геряка й І. Л. Стефурака (2012) про ноктуоїдних луско-
крилих (Lepidoptera: Noctuoidea) та робота В.В. Пророчука (2013) про рідкісних комах НПП 
«гуцульщина».

Дослідженнями фауни хребетних на більшій частині території, що входить до складу 
НПП, починаючи з середини 70-х років ХХ століття займалися І.м. горбань та І. В. Скіль-
ський (2008). У роботах цих авторів, разом зі співавторами, розглянуто особливості орніто-
фауни парку (горбань, Скільський, мелещук, 2006), у тому числі наведені знахідки на тери-
торії парку низки рідкісних та маловідомих видів птахів (годованець, Скільський, 1996; Бу-
мар, горбань, Стефурак, 2004; горбань, 2005, 2006), земноводних та плазунів (горбань, Брусак, 
2005) тощо. Орнітофауні НПП «гуцульщина» також присвячені праці cспівробітників парку 
(Стефурак, 2003; Держипільський, Стефурак, Стефурак, 2004; Стефурак, Стефурак, 2006). 
Фрагментарні відомості про окремі види хребетних з території парку містяться у каталозі 
фондових колекцій Державного природознавчого музею НАН України (Бокотей, 1992; Боко-
тей, Соколов, 2000) та Зоологічного музею ННПм НАН України (Писанец. 2003; Шевченко, 
Золотухина, 2005). 

На основі узагальнення результатів власних досліджень, а також аналізу літературних 
джерел та опрацювання колекційних матеріалів І. м. горбань,  І. В. Скільський,  Л. І. мелещук 
та  Л. І. горбань у праці Сучасний стан фауни хребетних Національного природного парку 
«гуцульщина» (2008) опублікували список хребетних тварин пару, що налічує 278 видів зі 193 
родів, 82 родин, 31 ряду і 6 класів.

4.3. таксономІчне РІзноманІття  
та огляд Фауни 
Не зважаючи на короткий час існування НПП «гуцульщи-

на», тут порівняно добре вивчені хребетні та розпочато планомірну інвентаризацію 
окремих таксономічних груп безхребетних тварин. Серед останніх на даний час най-
краще вивчені комахи з рядів твердокрилих (Coleoptera) та лускокрилих (Lepidoptera), 
представники яких становлять понад 80% від усіх зареєстрованих на території парку 
видів тварин.

Аналіз літературних джерел та узагальнення даних, отриманих зі звітів низки дослідни-
ків, що у різний час проводили дослідження ентомофауни на території НПП «гуцульщина», а 
також опрацювання власних матеріалів, проведено інвентаризацію фауни парку та складено 
систематичний список усіх тварин, зареєстрованих на його території (Додаток 8).

Станом на 2013 р. на території національного парку зареєстровано 1906 видів із 225 ро-
дин, 57 рядів, 15 класів і чотирьох типів царства тварин. У тому числі: 15 видів з двох родин, 
двох рядів і двох класів типу Кільчасті черви (Annelida), 1578 видів зі 127 родин, 19 рядів 
і п’яти класів типу Членистоногі (Arthropoda), 19 видів із 13 родин, двох рядів і двох кла-
сів типу молюски (Mollusca) та 294 види з 83 родин, 34 рядів і шести класів типу хордових 
(Chordata) (табл. 4.3.1).
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Таблиця 4.3.1
Таксономічна різноманітність тварин НПП «гуцульщина»

(станом на 01.01.2013 р.)
Типи Класи Ряди Родини Види

Annelida 2 Hirudinea 2 1 2 1 15 1
Clitellata 1 1 14

Arthropoda 5

Branchiopoda

19

1

127

1

1578

1
Malacostraca 3 3 3
Diplopoda 1 1 1
Collembola 1 1 1
Insecta 13 121 1572

Mollusca 2 Bivalvia 2 1 13 1 19 1
Gastropoda 1 12 18

Chordata 6

Petromyzontida

34

1

83

1

294

1
Actinopterygii 6 9 35
Amphibia 2 6 17
Reptilia 2 5 9
Aves 16 43 181
Mammalia 7 19 51

Разом 15 57 225 1906

Тип кільчасті черви або кільчаки (Annelida) – таксономічна група відносно високоор-
ганізованих червів, що складається з близько 15 000 видів, що населяють різноманітні типи 
вологих наземних, а також прісноводних і навіть морських екосистем. Їхні розміри колива-
ються від менше 1 мм до більше 3 м. Тіло кільчаків – целом – у абсолютної більшості видів по-
ділений перегородками на сегменти, які представлені як зовнішні кільця, звідки і походить їх 
назва. До типу кільчасті черви належать класи: малощетинкові черви (Olychochaeta), багато-
щетинкові черви (Polychaeta) та п’явки (Hirudinea). Кільчасті черви відіграють неабияку роль 
у кругообігу речовин у природі, зокрема, дощові черви що беруть активну участь у процесах 
ґрунтоутворення, розпушуючи та збагачуючи ґрунт на перегній сприяють проникненню в 
нього повітря й води. Деякі п’явки, висмоктуючи кров завдають значної шкоди хребетним 
тваринам. Натомість медична п’явка використовується для лікування багатьох захворювань 
та є об’єктом лабораторних експериментів. На території НПП зареєстровано 15 видів кіль-
частих червів, що належать до двох родин, двох рядів і двох класів. Найвідомішими пред-
ставниками даного типу на території парку є черв’як дощовий звичайний (Lumbricus terestris 
(Linnaeus, 1758)) та п’явка медична (Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758).

До типу членистоногі (Arthropoda) відносяться сегментовані тварини з щільним хітино-
вим покровом і членистими кінцівками. Характерною ознакою членистоногих, від якої власне 
походить назва цього типу, є будова їхніх кінцівок, що складаються з окремих, рухомо з’єднаних 
між собою суглобами члеників. Членистоногі – найбільш процвітаючий і найбільший за кіль-
кістю видів (понад 1,5 млн.) та абсолютною чисельністю особин тип тварин на Землі. Серед без-
хребетних членистоногі є найбільш високоорганізованими та різноманітними. Вони населяють 
практично всі екосистеми суходолу, живучи як у наземному, так і в наземно-повітряному серед-
овищі та в ґрунті. Крім того, значна частина живе в морях, океанах і прісних водоймах. На тери-
торії НПП «гуцульщина» до цього типу належать1578 видів зі 127 родин, 19 рядів і 5 класів.

З підтипу ракоподібних (Crustacea) на території парку виявлено 5 видів – мешканців 
водойм: дафнія (Daphnia pulex Linneus, 1758), що відноситься до класу зяброногих ракоподіб-
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них (Branchiopoda), раки вузькопалий (Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)) і широкопалий 
(Astacus astacus Linneus, 1758), бокоплав (Gammarus sp.) та водяний ослик (Asellus aquaticus 
Linnaeus, 1758) з класу вищих ракоподібних (Malacostraca).

До підтипу трахейних (Tracheata) належать усі решта членистоногих парку. Зокрема, 
до надкласу багатоніжок (Myriapoda) належить багатозв’яз гірський український (Polydesmus 
montanus Daday, 1889) – характерний гірський вид, занесений до Червоної книги України. До 
надкласу шестиногих (Hexapoda), класу ногохвісток (Collembola) відноситься ще один черво-
нокнижний вид тетрадонтофора блакитна (Tetradontophora bielanensis (Waga, 1842)). Обидва 
вони є характерними мешканцями лісової підстилки карпатських лісів.

Найбільшим різноманіттям на території парку, як зрештою скрізь в Україні та світі, від-
значається клас комахи, таксономічний список яких налічує 1572 види, що належать до 121 
родини та 13 рядів і становить понад 80% від усієї фауни парку. При цьому їхній список ще 
далеко неповний, оскільки ще залишається чимало недостатньо вивчених чи зовсім невивче-
них таксономічних груп комах.

Серед виявлених видів комах, до групи амфібіонтних належать представники рядів од-
ноденки (Ephemeroptera), бабки (Odonata), веснянки (Plecoptera) та волохокрилі (Trichoptera), 
а також деякі представники ряду твердокрилих (Coleoptera) та двокрилих (Diptera), личинки 
яких проводять свій розвиток у водному середовищі. 

Найбільш помітними та найкраще вивченими серед комах-амфібіонтів у парку є ряд баб-
ки (Odonata), яких зареєстровано 35 видів із 7 родин. Вони є незамінною прикрасою берегів 
ставків, річок та потоків. Незважаючи на тендітний зовнішній вигляд ці істоти є вправними 
хижаками та поїдають незліченну кількість мух та комарів чим приносять неабияку користь 
людям. Серед бабок є й низка вразливих та рідкісних видів, що потребують охорони, це зо-
крема, занесені до Червоної книги України: красуня діва (Calopteryx virgo), офіогомфус рога-
тий (Ophiogomphus cecilia), дозорець імператор (Anax imperator), кордулегастер двозубчастий 
(Cordulegaster bidentatus), бабка перев’язана (Sympetrum pedemontanum). Деякі з них, завдяки 
наявності придатних для проживання та розмноження біотопів і природоохоронному режи-
му на території парку залишаються відносно звичайними, місцями навіть чисельними (кра-
суня діва, кордулегастер двозубчастий). 

Серед типово наземних груп комах парку варто згадати представників ряду прямокри-
лі (Orthoptera). Сюди належать такі відомі «музиканти» світу комах, як цвіркун польовий 
(Gryllus campestris), коники зелений (Tettigonia viridissima), співочий (T. cantans) і сірий (Decticus 
verrucivorus). А також відомий городній шкідник – вовчок звичайний (Gryllotalpa gryllotalpa). 
На жаль, представники ряду на території парку ще недостатньо вивчені.

З ряду шкірястокрилих (Dermaptera) у парку виявлено лише одного представника – щи-
павку звичайну (Forficula auricularia). 

До ряду рівнокрилих (Homoptera) на території парку належать 12 видів, переважна біль-
шість яких є шкідниками садів та городів. Це зокрема, такі відомі шкідники плодових дерев, 
як попелиці яблунева (Aphis pomi), агрусова (A. grossulariae), малинова (A. idaei), яблунево-
подорожникова (Dysaphis mali), червоногалова або сіра яблунева (D. devecta), сливова 
(Hyalopterus arundinis), вишнева (Myzus cerasi), щитівка комоподібна яблунева (Lepidosaphes 
ulmi), листоблішки: яблунева (Psylla mali) та грушева (P. pyri) тощо.

Представники ряду напівтвердокрилі або клопи (Hemiptera) поділяються на дві екологіч-
ні групи. Зокрема, представники підряду Nepomorpha є типово водяними мешканцями, тоді 
як Pentatomomorpha живуть на суходолі. Власне до водяних клопів належать: водяний скор-
піон звичайний (Nepa cinerea), гребляки (Corixa sp.), плеїди (Pleidae), водомірки (Gerridae) 
тощо. На території парку усіх їх можна зустріти у різноманітних водоймах, від великих став-
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ків, чи річкових ділянок з повільною течією і до невеличких калюж. З групи наземних клопів 
на території парку зареєстровані сліпняки (Lygus pratensis, L. rugulipennis і Calocoris biclavatus), 
крайовик щавлевий (Coreus marginatus) та щитники: звичайний (Pentatoma rufipes), весняний 
(Holcostethus vernalis), смугастий (Graphosoma lineatum) та ягідний (Dolycoris baccarum).

Серед найбільшого та найрізноманітнішого у таксономічному відношенні ряду комах – 
твердокрилих або жуків (Coleoptera), на території НПП «гуцульщина» зареєстровано 742 види, 
що належать до 52 родин. Найкраще вивченими є представники родини турунів (Carabidae), 
таксономічний список яких налічує 131 вид. Абсолютна більшість жуків-турунів, як на личин-
ковій, так і на імагінальній стадіях розвитку є хижаками та відіграють незрівнянно важливу 
роль у природі як регулятори чисельності багатьох інших, в тому числі шкідливих для людини 
видів. Серед них є низка великих і красивих, прикрашаючих природу видів, зокрема представ-
ники роду Carabus. Деякі з них є вузько-локальними та вразливими лісовими мешканцями кар-
патських лісів, а шість видів є ендеміками Карпат: Carabus zawadzkii, Trechus latus, T. pulpani, T. 
carpaticus, Pterostichus foveolatus та P. pilosus. У тому числі, три з них – загальнокарпатські (Trechus 
latus, Pterostichus foveolatus, P. pilosus), один – південно-східнокарпатський (Trechus carpaticus) і 
два – східнокарпатські (Carabus zawadzki, Trechus pulpani) ендеміки (Різун, 2003). 

До групи хижаків також належить і низка видів з родин сонечка (Coccinellidae), пістряки 
(Cleridae), м’якотілки (Cantharidae) тощо. Для деяких з них притаманний паразитизм на личин-
ковій стадії. Зокрема, личинка бджоложука звичайного (Trichodes apiarius) розвивається у гніздах 
диких бджіл, а також у бджолиних вуликах домашньої бджоли, поїдаючи там личинок хазяїна.

Частина твердокрилих парку відноситься до групи гідробіонтів та населяє різноманіт-
ні водойми. Це, зокрема, представники родин вертячки (Gyrinidae), плавунчики (Haliplidae), 
товстовуси (Noteridae), плавунці (Dytiscidae), водобродки (Hydraenidae) та водолюби 
(Hydrophilidae). Найбільшими, а разом з тим і найпомітнішими представниками водяних жу-
ків парку можна справедливо вважати плавунця облямівчастого (Dytiscus circumcinctus) та 
водолюба великого (Hydrous piceus). А також невеличкого, але помітного жучка – вертячку 
сутінкову (Orectochilus villosus), що вдень, особливо перед вечером жваво плаває на поверхні 
води, виблискуючи наче краплинка ртуті.

Великою різноманітністю відрізняється надродина пластинчастовусих (Scarabaeoidea), 
до якої належать 54 види жуків парку. Саме до цієї таксономічної групи відноситься і най-
більший в Україні жук-олень (Lucanus cervus) (фото 4.2), самці якого мають на голові харак-
терні вирости, що нагадують оленячі роги. Він занесений до Червоної книги України (2009). 
У парку цей жук дуже рідко трапляється у передгірних дібровах Старокутського лісництва 
та місцями у річкових долинах у горах. Крім жука-оленя, у парку живуть ще три види з ро-
дини жуків-рогачів (Lucanidae): рогач синій (Platycerus caraboides), рогач однорогий цилін-
дричний (Sinodendron cylindricum) та оленик звичайний (Dorcus parallelopipedus), котрі, проте, 
відрізняються значно скромнішими зовнішністю та розмірами. До родини пластинчастову-
сих жуків (Scarabaeidae) належить переважна більшість видів однойменної надродини. Саме 
сюди відносяться такі відомі шкідники, як: травневий (Melolontha melolontha) та червневий 
(Amphimallon solstitialis) хрущі, а також шовковик рудий (Serica brunnea), хрущики лучний 
(Anomala dubia) та садовий (Phylloperta horticola) тощо. Сюди ж належать і такі великі та кра-
сиві жуки, як жук-носоріг (Oryctes nasicornis) (фото 4.1), жук-самітник (Osmoderma barnabita), 
восковик перев’язаний (Trichius fasciatus), бронзівки золотиста (Cetonia aurata), мармурова 
(Protaetia lugubris) та мідна (P. cuprea).

Окрему, велику групу серед пластинчастовусих становлять жуки-сапрофаги, що жив-
ляться послідом хребетних тварин. Це представники родини гнойовиків (Geotrupidae) та 
пластинчастовусих (Scarabaeidae), зокрема з підродин Scarabaeinae та Aphodiinae. Крім того, 
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їх постійно супроводжують хижі представники родин карапузики (Histeridae) та стафіліни 
(Staphylinidae), що живляться їхніми личинками та іншими комахами, що живуть у цьому се-
редовищі. Більшість видів з вищевказаних таксономічних груп на території парку трапляють-
ся здебільшого в антропоценозах – на пасовищах, полях, у селах, де розвиваються на відходах 
худоби. Значна частина жуків карапузиків, разом з багатьма стафілінідами населяють також 
трупи хребетних тварин, у яких живуть та живляться переважна більшість видів з родини 
мертвоїдів (Silphidae) та шкіроїдів (Dermestidae). Для стафілін також притаманне живлен-
ня грибами та їхніми спорами. Виключно грибними мешканцями є представники підроди-
ни Aleocharinae, котрі все своє життя проводять у грибах. З грибами також тісно пов’язаний 
грибовик двоплямистий (Tritoma bipustulata Fabricius, 1775) з родини жуків-грибовиків 
(Erotylidae) та цвілевий жук (Mycetaea subterranea) з родини пліснеїдів (Endomychidae).

До групи ксилофагів належать представники родини златок (Buprestidae), пилюльників 
(Byrrhidae), свердликів (Lymexylidae), плоскотілок (Cucujidae), точильників (Anobiidae), вуса-
чів (Cerambycidae) та короїдів (Scolytidae), а також більшість жуків коваликів (Elateridae) та 
багатьох інших малочисельних родин. Їхні личинки живляться деревиною та корою дерев і 
кущів. Значна частина видів цієї групи здатні приносити відчутну шкоду лісовому господар-
ству. Разом з тим, частина видів впродовж останніх десятилітть різко скоротилися в чисель-
ності та стали рідкісними, в зв’язку з чим були занесені до Європейського червоного списку 
сапроксильних жуків (Nieto, Alexander, 2010). Серед таких насамперед варто згадати рідкісних 
у парку, занесених до Червоної книги України (2009) вусачів альпійського (Rosalia alpina) та 
мускусного (Aromia moschata). Сапроксильні твердокрилі топічно пов’язані з деревним яру-
сом і відпадом лісових екосистем, а трофічно – з деревиною на різних стадіях її розкладу або з 
іншими сапроксильними безхребетними та є однією з найвразливіших груп наземних безхре-
бетних, оскільки їхні життєві цикли пов’язані з процесами старіння лісів і деструкції мертвої 
деревини, тому загрозу для них становлять як безпосереднє знищення лісових екосистем, так 
і практика ведення лісового господарства, зокрема, санітарні заходи (Nieto, Alexander, 2010). 

Типовими філофагами серед жуків парку є представники родин: листоїдів (Chrysomelidae), 
трубкокрутів (Attelabidae) та довгоносиків (Curculionidae), а також низка видів з деяких ін-
ших родин. Більшість з них на личинковій та імагінальній стадіях живляться листям кормо-
вих рослин. Сюди належать низка сільськогосподарських шкідників, зокрема і сумнозвісний 
колорадський жук (Leptinotarsa decemlineata). Для окремих видів також характерні антофа-
гія (живлення квітками) та капрофагія (живлення плодами). Складний цикл розвитку з гі-
перметаморфозом характерний для майки фіолетової (Мeloe violaceus) з родини наривників 
(Meloidae), личинки якої розвиваються у гніздах диких бджіл.

З ряду сітчастокрилих (Neuroptera) на території парку відомі золотоочка звичайна 
(Chrysoperla carnea) та серпокрил сітчастокрилий (Drepanepteryx phalaenoides). Останній ціка-
вий своїм маскуючим забарвленням та характерною листкоподібною формою крил, що допо-
магає йому залишатися непомітним поміж сухого листя.

Одним із найбагатших на території парку є ряд лускокрилі або метелики (Lepidoptera) 
представлений тут 680-ма видами. Власне без лускокрилих неможливо уявити літньої луки 
чи лісової галявини. Вони наче літаючі квіти прикрашають своїми барвами навколишню при-
роду. Але це стосується здебільшого лускокрилих з денною активністю імаго, так званих була-
вовусих лускокрилих (Rhopalocera або Diurna). Найбільшими та безумовно найекзотичніши-
ми у вітчизняній лепідоптерофауні є представники родини косатців (Papilionidae), зокрема 
махаон (Papilio machaon) та подалірій (Iphiclides podalirius) (фото 4.4). Обидва вони відносно 
часто трапляються на луках і полях, в садах і на присадибних ділянках, серед чагарників. Крім 
того до цієї родини належить вузьколокальний та вразливий лісо-лучний вид – мнемозина 
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(Parnassius mnemosyne), що подекуди трапляється на лісових узліссях та галявинах. Усі види 
родини косатців, занесені до Червоної книги України (2009) та потребують охорони. 

З родини біланів (Pieridae) на території парку зареєстровано 10 видів. Найбільш поміт-
ними безумовно є всюдисущі види-убіквісти білани ріпаковий (Pontia edusa), капустяний 
(Pieris brassicae), брукв’яний (Р. napi) та ріп’яний (Р. rapae). Їхні гусениці розвиваються на куль-
турних рослинах та багатьох бур’янах з родини хрестоцвітих. Завдяки великій пластичності 
та невибагливості до умов зовнішнього середовища ці види трапляються практично всюди, 
як у природних так і в антропогенних біотопах, часто віддаючи перевагу останнім. В окремі 
роки, під час масового розмноження вони здатні чинити велику шкоду культивованим рос-
линам, зокрема капусті, ріпі, брукві, ріпаку тощо. На полях та луках влітку та на початку осені 
часто трапляються жовтюх осьмак (Colias hyale) та жовтюх помаранчик (C. сrocea). Серед ін-
ших видів родини варто відзначити зоряницю Аврору (Anthocharis cardamines) та цитринця 
(Gonepterix rhamni) – імаго яких з’являються рано навесні, коли в природі ще зовсім мало 
метеликів та тішать око своїми барвами.

Рано навесні також з’являються і низка видів з родини сонцевиків (Nymphalidae), зо-
крема щербатка с-біле (Polygonia c-album), сонцевики чорно-рудий (Nymphalis xanthomelas), 
рябий (N. polychloros), жалібниця (Nymphalis antiopa), кропив’яний (Aglais urticae) та павичеве 
око (Inachis io) (фото 4.5), котрі зимували на імагінальній стадії. На початку літа таксономічна 
різноманітність сонцевиків різко зростає. У лісах з’являються метелики великого (Apatura 
iris) та малого (A. ilia) мінливців, пасмовців тополевого (Limenitis populi), Каміли (L. camilla), 
струмкового (Neptis rivularis) та Сапфо (N. sappho), що часто збираються групами біля калюж 
на лісових дорогах та просіках. На квітучих лісових галявинах та луках в цей час з’являються 
імаго підсрібників: Пафії (Argynnis paphia), Аглаї (Mesoacidalia aglaja), Адиппи (Fabriciana 
adippe), Ніобеї (F. niobe), Латонії (Issoria lathonia), Єфросини (Clossiana euphrosyne), Селени (С. 
selene), малого (С. dia) і таволжаного (Brenthis ino), рябця Аталії (Mellicta athalia) тощо. Зага-
лом, з цієї родини на території НПП «гуцульщина» зареєстровано 26 видів. 

Типовими мешканцями різнотипних лук та лісових галявин є метелики з родини сатири 
(Satyridae). Лише деякі зних населяють напіввідкриті та закриті біотопи: лісові просіки, рідко-
лісся, чагарники тощо. Власне такими є осадці: Єгерія (Pararge aegeria), білозір (Lopinga achine) 
та великий (Lasiommata maera). Решта видів (мереживниця галатея (Melanargia galathea), про-
чанки: звичайний (Coenonympha pamphilus), болотяний (С. tullia), глікеріон (С. glycerion) – на-
селяють відкриті лучні біотопи. Найбільш характерними мешканцями гірських післялісових 
лук парку є гірняки: ефіоп (Erebia aethiops), Лігея (Е. ligea), медуза (Е. medusa), а на високо-
гірних луках також Евриала (Е. euryale). Разом з тим, найбільш чисельними та розповсюдже-
ними на території парку є очняк Юртина або волове око (Maniola jurtina) і очняк квітковий 
(Aphantopus hyperantus). Разом з сонцевиками та сатирами вдень на луках та лісових узліссях і 
галявинах літають метелики з родини синявців (Lycaenidae) та ріодинід (Riodinidae). Перших 
на території НПП «гуцульщина» зареєстровано 21 вид, натомість ріодиніди у парку, як зре-
штою загалом в Україні представлені одним видом – перлюшком Люциною, котрий є рідкіс-
ним та занесений до Червоної книги України (2009).

На мезо-ксерофітних луках на сухих схилах, переважно південної експозиції трапля-
ються: дукачик вогненний (Heodes virgaureae), синявці крихітний (Cupido minimus), Аріон 
(Maculinea arion), Аргус (Plebeius argus), а у місцях, де близько до поверхні залягають вап-
няки також трапляються такі регіонально рідкісні синявці, як Озиріс (Cupido osiris), Дори-
лас (Plebicula dorylas magnus) і Дафніс (Meleageria daphnis). На вологих луках частіше трапля-
ються: дукачики непарний (Lycaena dispar rutilus) і гіппотоя (H. hippothoe), синявець Телей 
(Maculinea teleius). Скрізь на луках парку звичайними є: дукачики грянець (Lycaena phlaeas) 



153Розділ 4. Тваринний світ

та бурий (Heodes tityrus), синявці Аргіад (Everes argiades), Ікар (Polyommatus icarus) та темно-
синій (Cyaniris semiargus).

 У чагарникових та екотонних біотопах парку трапляються: березовий (Thecla betulae) і 
дубовий (Neozephyrus quercus) легіти, сливовий (Nordmannia prunі) та в’язовий (Nordmannia 
w-album) хвостюшки, а також хвостюшок-підзелень (Callophrys rubi) та синявець крушино-
вий (Celastrina argiolus). 

Крім вище перелічених родин, денна активність імаго характерна для представників 
родини головчаків (Hesperiidae), що відносяться до групи вищих різновусих лускокрилих 
(Metaheterocera). Зокрема, звичайними мешканцями лук та лісових галявин парку є головча-
ки: Тагес (Erynnis tages), малий рожаний (Pyrgus malvae), Палемон (Carterocephalus palaemon), 
тире (Thymelicus lineola), лісовий (Th. sylvestris) та жилкуватий (Ochlodes sylvanus). На пасови-
щах характерний головчак-кома (Hesperia comma). Денноактивними також є метелики з ро-
дини строкаток (Zygaenidae). На території НПП «гуцульщина», на лісових галявинах та луках 
трапляються строкатки: зелена (Adscita statices), пурпурова (Zygaena purpuralis), таволгова (Z. 
filipendulae) та жимолостева (Z. lonicerae). 

Незважаючи на значну атрактивність через переважно великі розміри та яскраве забарв-
лення, денні лускокрилі становлять лише дуже невелику частку від усього різноманіття лепі-
доптерофауни. Переважна ж більшість метеликів активні вночі та мають непоказне маску-
вальне забарвлення, що оберігає їх від птахів та інших ворогів під час денного сну. Найменші 
лускокрилі парку належать до родин горностаєвих молей (Yponomeutidae), виїмчастокрилих 
молей (Gelechiidae), листовійок (Tortricidae) та надродини вогнівкових (Pyraloidea), котрих 
разом зареєстровано 42 види. Власне ця цифра зовсім не відображає їх справжнього різно-
маніття, оскільки спеціального вивчення різноманіття мікролускокрилих (Microlepidoptera) 
НПП «гуцульщина» досі не проводилося. 

Значно краще вивченими тут є більші лускокрилі (Macrolepidoptera). До даної групи на-
лежать представники родини тонкопрядів (Hepialidae), серед яких найбільш звичайними є 
тонкопряди хмелевий (Hepialus humuli) та лісовий (Triodia sylvina). Дещо рідше, переважно на 
галявинах гірських лісів трапляються тонкопряди: фусконебулоза (Pharmacis fusconebulosa), 
гектор (Phymatopus hecta) та лупулин (Korscheltellus lupulinus). Личинки тонкопрядів живуть в 
ґрунті, де живляться корінцями трав. 

Живлення деревиною притаманне гусеницям метеликів з родини червиці (Cossidae). Зо-
крема, гусениці червиці пахучої (Cossus cossus) здебільшого розвиваються у стовбурах верб, 
хоча також можуть розвиватися в інших листяних породах, у тому числі й плодових. Червиця 
в’їдлива (Zeuzera pyrina) розвивається у стовбурах яблуні, груші та інших плодових дерев, а 
також у ясенях та багатьох інших породах. Червиця очеретова (Phragmatecia castaneae) на-
селяє коловодні біотопи, зокрема береги озер і ставків, де розвивається у стеблах очерету, 
рогозу та інших болотяних трав. 

Переважна більшість видів вищих різновусих лускокрилих (Metaheterocera) на личинковій 
стадії живляться на рослинах, здебільшого поїдаючи листки та пагони кормової рослини. Саме 
такими є представники родини коконопрядів (Lasiocampidae), яких на території НПП «гуцуль-
щина» зареєстровано 12 видів. Усі вони не здатні живитися на імагінальній стадії та живуть за 
рахунок поживних речовин запасених гусінню. гусениці більшості видів коконопрядів є полі-
фагами та розвиваються на багатьох деревах і кущах, або на всіх життєвих формах рослин (ко-
конопряд дубовий (Lasiocampa quercus), к. малиновий (Macrothylacia rubi)). Лише коконопряд 
сосновий гірський (Dendrolimus pini montana) та коконопряд смерековий (Cosmotriche lobulina) 
розвиваються виключно на шпилькових деревах, коконопряд тополеволистий (Gastropacha 
populifolia) – на вербах та тополях, а коконопряд трав’яний (Euthrix potatoria) – на злаках. 
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На березі, вільсі та ліщині розвивається гусінь, занесеного до Червоної книги України (2009), 
шовкопряда березового (Endromis versicolora) з родини березових шовкопрядів (Endromidae), іма-
го якого з’являються у лісах парку рано навесні, ще до розпускання бруньок на деревах. Дещо 
пізніше, в квітні з’являються метелики, занесених до Червоної книги України (2009), павиноочок 
рудої (Aglia tau) та малої (Saturnia pavonia) з родини павиноочок або сатурній (Saturniidae). Сам-
ці рудої павиноочки часто і в значній кількості трапляються у теплі сонячні дні у букових лісах, 
стрімко літаючи у пошуках самиць, котрі сидять у листяній підстилці, де залишаються зовсім не-
помітними завдяки маскувальному забарвленню. На луках і галявинах у цей час з’являються сам-
ці малої павиноочки, котрі починають літати у другій половині дня і літають до вечора у пошуках 
самиць. Самиці обидвох видів на відміну від самців літають тільки у сутінках та вночі. 

Родина бражники (Sphingidae) представлена у фауні парку 14-ма видами, серед яких такі 
відомі мігранти, як бражник «мертва голова» (Acherontia atropos), березковий (Agrius convolvuli) 
та лінійчастий (Hyles livornica), бражник-язикан (Macroglossum stellatarum). Останній, на відміну 
від решти, активний вдень, часто живиться на квітах флоксів та інших декоративних рослин на 
квітниках, у населених пунктах. П’ючи за допомогою довжелезного хоботка нектар з квітів на 
льоту, бражники дуже нагадують колібрі, якими їх часто вважають місцеві жителі. 

Поміж бражниками є справжні гіганти вітчизняної лепідоптерофауни, розмах крил яких 
перевищує 10 см. Це, зокрема, бражник «мертва голова», метелики якого можуть досягати 
12 см, та славляться своїм дивовижним забарвленням, а саме малюнком на спинці у вигляді 
людського черепа, а також звичкою пробиратися у вулики та пити бджолиний мед з сот. Крім 
того, це єдиний у світі метелик що вміє видавати звуки (які нагадують писк). 

Дещо меншими є березковий (Agrius convolvuli) та бузковий (Sphinx ligustri) бражники. 
Серед інших видів варто відзначити дендробіонтних бражників соснового (Hyloicus pinastri), 
липового (Mimas tiliae), тополевого (Laothoe populi) та очкатого (Smerinthus ocellata), котрі є 
типовими мешканцями лісів парку. 

У відкритих біотопах, зокрема на луках звичайними є хортофаги підмарениковий (Hyles 
galii), середній (Deilephila elpenor) та малий (Deilephila porcellus) винні бражники. Дещо рідше, 
переважно на сухих луках трапляється бражник молочайний (Hyles euphorbiae) та дуже рідко, 
занесений до Червоної книги України (2009), бражник-Прозерпіна (Proserpinus proserpina). 

Характерними мешканцями лісових біотопів парку є дендробіонтні представники родин 
серпокрильців (Drepanidae) та зубниць (Notodontidae), гусінь яких розвивається на різнома-
нітних деревах. гусениці багатьох видів зубниць мають дуже специфічний вигляд. Це зокрема 
відноситься до вилохвостів (Cerurinae та Dicranurinae), а також до низки видів власне зуб-
ниць (Notodontinae), гусениці яких мають чудернацьку форму з різноманітними виростами. 
Загалом на території парку зареєстровано 31 вид зубниць. 

До лісових мешканців належать також прядки карлуваті (Nolidae) та більшість стрічка-
рок (Erebidae). Серед останніх варто згадати підродину хвилянки (Lymantriinae), до якої нале-
жать такі відомі лісові та садові шкідники, як хвилянка вербова (Leucoma salicis), шовкопряд-
недопарка (Porthetria dispar), шовкопряд-монашка (Lymantria monacha), золотогуз (Euproctis 
chrysorrhoea) тощо. Цікавим є сколіоптерикс зубчастокрилий (Scoliopteryx libatrix), що зимує 
на стадії імаго, які часто взимку трапляються у печерах та підвалах. 

На відміну від більшості нічних метеликів, представники підродини ведмедиці (Arctiinae) 
мають дуже яскраве забарвлення, яким вони попереджують хижаків про їхню отруйність та 
неїстівність. Це, зокрема, стосується і занесених до Червоної книги України (2009) ведмедиць: 
великої (Pericallia matronula) та господині (Callimorpha dominula). 

Цікаве поєднання маскувального та відлякуючого забарвлення притаманне справжнім 
стрічкаркам (Catocala), у яких передні крила забарвлені під колір кори дерев, на якій вони 
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вдень відпочивають, а задні, що у спокої заховані під передніми, навпаки, контрастно та 
яскраво забарвлені, для раптового відлякування хижаків котрі їх помітили. Серед справжніх 
стрічкарок на території парку виявлено два, занесених до Червоної книги України (2009), 
види: стрічкарка блакитна (Catocala fraxini) та малинова (С. sponsa). Абсолютна більшість 
видів стрічкарок активні вночі, проте деякі види мають змішану, денну і нічну (хвилянка 
антична (Orgyia antiqua), ведмедиці подорожникова (Parasemia plantaginis) та гера (Euplagia 
quadripunctaria) (фото 4.3), або виключно денну активність імаго (руда та сіра конюшинові 
евклідії (Euclidia glyphica та Е. mi)). 

Однією з таксономічно найбагатших на території НПП «гуцульщина» є родина нічниці 
або совки (Noctuidae), до якої належать 225 видів. Серед них, характерними лісовими мешкан-
цями є дендробіонтні види з підродин пантеїни (Pantheinae), подвійки (Dilobinae), стрільниці 
(Acronictinae), псафідини (Psaphidinae), триби ксиленіни (Xylenini) з однойменної підродини, 
а також триби ранніх совок (Orthosiini) з підродини насіннєвих совок (Hadeninae). У лісо-
лучних біотопах, на лісових узліссях і галявинах, зрубах, просіках, у різноманітних екотонах 
мешкає основна маса регіональних видів совок, як дендро-, так і тамно- та хортофагів. 

майже виключно на відкритих луках трапляються совки соняшникова (Protoshinia scutosa), 
шавлієва (Heliothis peltigera), люцернова (Heliothis viriplaca), буркунова (H. adaucta), бавовникова 
(Helicoverpa armigera), наземна чотирикрапкова (Caradrina clavipalpis), звіробійна бура (Actinotia 
polyodon), пажитницева темно-бура (Tholera cespitis), пажитницева білосмугаста (Th. decimalis), 
лучна (Cerapteryx graminis), конюшинова (Anarta trifolii), смугаста жовто-бура (Mythimna 
conigera), смугаста бліда (M. pallens), смугаста жовта (M. vitellina), смугаста білоплямиста 
(Mythimna albipuncta), оклична (Agrotis exclamationis), озима (A. segetum), іпсилон (A. ipsilon), 
темнокрайна (Axylia putris), білокрайна (Ochropleura plecta), земляна коричнево-сіра (Xestia 
xanthographa), С-чорне (Х. c-nigrum) тощо. На мезо-ксерофітних луках на сухих схилах, пере-
важно південної експозиції зрідка трапляються: каптурниці салатна (Cucullia lactucae) і ранни-
кова (Schargacucullia prenanthis) та совки короткокрила бура (Calophasia lunula), наземна гірська 
(Caradrina montana), садова світло-сіра (Pachetra sagittigera), гратчаста (Sideridis reticulata), насін-
нєва жовта (Luteohadena luteago), насіннєва двоколірна (Hecatera bicolorata), насіннєва звичайна 
(Hadena capsincola), насіннєва зозулина (Н. confusa), насіннєва мінлива (Н. filograna), насіннєва 
куколицева (Н. perplexa), земляна зелена (Actebia praecox), чорноплеча (Dichagyris flammatra), 
строга (Euxoa obelisca), пшенична (Е. tritici), земляна чорнувата (Е. nigricans) тощо.

Серед вологих лук та екотонів, у річкових долинах живуть більшість видів з підродини мета-
ловидок (Plusiinae), в тому числі, занесений до Червоної книги України – Евхальція різнобарвна 
(Euchalcia variabilis) та регіонально рідкісний вид – совка велика похмура (Mormo maura). А та-
кож низка інших гігрофільних видів совок: серцевинна звичайна (Gortyna flavago), картопляна 
(Hydraecia micacea), ультима (Н. ultima), кременова (Н. petasitis), ярова (Amphipoea fucosa), лучна 
жовто-бура (Luperina testacea), стеблова мала (Photedes minima) тощо. Серед шуварових зарос-
тей на берегах ставків мешкають коренева очеретяна (Rhizedra lutosa), рогозова велика (Nonagria 
typhae), стеблова осокова (Denticucullus pygmina) та очеретяна бліда (Globia sparganii) совки. 

Другою за чисельністю після совок є родина п’ядунів, котрих на території парку зареє-
стровано 168 видів. Рано навесні у лісах з’являються весняниці березова (Archiearis parthenias) 
та осикова (Archiearis notha) з підродини весняниць (Archiearinae), імаго яких активні вдень 
за сонячної погоди, а також нічні – п’ядун пухнастий в’язовий (Alsophila aescularia) з підроди-
ни алсофіліни (Alsophilinae), п’ядун обдирало світло-сірий (Agriopis leucophaearia) та п’ядуни-
шовкопряди тополевий (Biston strataria), пухнастий (Lycia hirtaria) і волосистий (Phigalia 
pilosaria) з підродини енноміни (Ennominae). Влітку вилітає основна маса видів більшості 
підродин. 
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Серед найбільших та найкрасивіших видів п’ядунів літньої феногрупи можна назвати: 
ларенція жовта (Eulithis populata), селенія зубчаста (Selenia dentaria), звичайна (S. lunularia) 
і чотирисмуга (S. tetralunaria), п’ядуни коротконогий великий (Aplocera praeformata), агрусо-
вий (Abraxas grossulariata), лісовий в’язовий (Abraxas sylvata)  і зубчастокрилий (Odontopera 
bidentata), а також п’ядуни пухоногий жовтий (Crocallis elinguaria), глодовий жовтий 
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758), хвостатий бузиновий (Ourapteryx sambucaria), пе-
ристовусий вербовий (Plagodis pulveraria), посічений (Plagodis dolabraria), бузковий (Apeira 
syringaria), перловий (Campaea margaritata), мінливий шпильковий (Hylaea fasciaria), сливовий 
(Angerona prunaria), і лінійчастий (Siona lineata), п’ядуни димчастий сіро-бурий (Peribatodes 
rhomboidaria), димчастий вербовий (AIcis repandata), димчастий плямистий (A. bastelbergeri),  
димчастий великий (Hypomecis roboraria) і димчастий ялиновий (Deileptenia ribeata), п’ядун-
шовкопряд березовий (Biston betularia) та інші. 

Восени домінують представники підродин ларенціїни (Larentiinae) – п’ядуни зимовий 
буковий (Operophtera fagata), зимовий звичайний (O. brumata), розмазаний (Epirrita dilutata) 
і осінній (Е. autumnata), ларенції сіро-бура (Thera cognata), шпилькова мінлива (Th. variata), 
шпилькова британська (Th. britannica), темно-зелена (Chloroclysta siterata) і світло-зелена (Ch. 
miata), а також енноміни (Ennominae) – п’ядун бересклетовий (Artiora evonymaria) та енномо-
си –  п’ядуни осінній (Ennomos autumnaria), вільховий (E. alniaria), ясеневий (E. fuscantaria) і 
березовий (E. erosaria), п’ядун чубатий (Colotois pennaria) тощо.

На території НПП «гуцульщина» зареєстровано 51 вид із суми родин ряду перетинчас-
токрилих (Hymenoptera). У тому числі, 43 види належать до підряду стебельчасточеревцевих 
(Apocrita), серед яких по чотири види відносяться до родини ос-блистянок і складчастокри-
лих ос. До перших належать види, що відрізняються яскравим металеви блиском. Вони є па-
разитами інших перетинчастокрилих, в гніздах яких розвиваються їхні личинки. До других 
– так звані, суспільні оси, котрі будують собі власні сімейні гнізда. Це такі відомі кожному 
види, як: шершень (Vespa crabro), оси германська (Vespula germanica), звичайна (V. vulgaris) 
і паперова (Polistes dominula). Ще 24 види відносяться до надродини бджолиних (Apoidea), а 
дев’ять видів до надродини мурах (Formicoidea). 

З підряду сидячочеревцеві (Symphyta) у парку виявлено вісім видів. У тому числі, два види 
з надродини пильщикових (Pamphilioidea), один вид з надродини рогохвостових (Siricoidea) і 
п’ять видів – з надродини справжніх пильщиків (Tenthredinoidea).

З ряду двокрилих (Diptera) на даний час у парку відомо 26 видів із семи родин. У тому числі 
три види з підряду довговусих (Nematocera) і 23 види із коротковусих (Brachycera) двокрилих. 
Проте цей список є ще далеко не повний і в майбутньому безсумнівно буде суттєво розширений.

Тип молюски (Mollusca) представлений 19-ма видами з 13 родин і двох класів. Зокрема, 
до класу двостулкових молюсків (Bivalvia) належить всього один вид – перлівниця прісновод-
на (Margaritifera margaritifera), що живе на дні річок і потоків із чистою водою. Решта видів 
належать до класу черевоногих молюсків (Gastropoda). Більшість з них мешкають на суходолі, 
в тому числі усі слизняки (Arionidae, Limacidae, Agriolimacidae), равлик виноградний (Helix 
pomatia), а також низка інших видів (фото 4.7). У ставках поширений ставковик звичайний 
(Lymnaea stagnalis) з родини ставковиків (Lymnaeidae).

Хордові (Chordata) – тип вторинноротих тварин, що об’єднує хребетних тварин, разом з 
низкою еволюційно близьких до них безхребетних. Характерною особливістю представників да-
ного типу є наявність на певній стадії життя хорди, порожньої нервової трубки, зябрових щілин, 
ендостилю та хвоста із м’язами. Особливості географічного розташування та кліматичних умов 
НПП «гуцульщина», сприяли формуванню тут унікальної фауни хордових. Станом на 2013 р. у на-
ціональному парку зареєстровано 278 видів із 82 родин, 31 ряду і шести класів хребетних тварин, 
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що становить майже три чверті видового різноманіття хребетних західних областей України. 
У водоймах парку виявлено 35 видів із 9 родин і шести рядів класу променепе-

рих риб (Actinopterygii), а також мінога українська (Eudontomyzon mariae) з класу міноги 
(Petromyzontida). Переважна більшість видів іхтіофауни парку населяють на території пар-
ку протічні водойми – річки та потоки. Характерними мешканцями гірських потоків з чи-
стою водою і швидкою течією є риби з родини лососевих: форель струмкова (Salmo trutta m. 
fario) та райдужна (Parasalmo mykiss), лосось дунайський (Hucho hucho) і харіус європейський 
(Thymallus thymallus). Останні два види, занесені до Червоної книги України (2009). У річках 
парку також виявлені наступні рідкісні, червонокнижні види риб: ялець звичайний (Leuciscus 
leuciscus), марена звичайна (Barbus barbus) і дунайсько-дністровська (B. petenyi), минь річко-
вий (Lota lota) та чоп малий (Zingel streber). У ставках натомість мешкають короп звичайний 
(Cyprinus carpio), інтродукований білий амур східноазіатський (Ctenopharyngodon idella), ка-
рась сріблястий (Carassius gibelio) та звичайний (Carassius carassius) тощо.

Напівводний спосіб життя ведуть представники класу земноводних (Amphibia), яких у 
парку виявлено 17 видів. Природні лісові екосистеми національного парку сприятливі для 
низки видів земноводних, які значну частину річного циклу перебувають в лісових біотопах, 
розшукуючи корм серед травянистих формацій або лісової підстилки, шукаючи укриття для 
зимівлі. До таких тварин, в першу чергу, належать сіра (Bufo bufo) та зелена (Bufo viridis) ропу-
хи, тритони: звичайний (Triturus vulgaris), гребінчастий (Т. cristatus), альпійський (Т. alpestris) 
(фото 4.9) та карпатський (Т. montadoni), саламандра плямиста (Salamandra salamandra) (фото 
4.8) та два види бурих жаб трав’яна (Rana temporaria) та гостроморда (Rana terrestris). Потоки 
та ставки парку є місцями розмноження для амфібій. Щороку навесні тут чути різноманітні 
голосні «співи» жовто- та червоночеревих кумок (Bombina variegata i B. bombina) (фото 4.10), 
райки (Hyla arborea) та багатьох інших жаб.

З поміж рептилій у ставках національного парку зрідка трапляється болотяна черепаха 
(Emys orbicularis) (фото 4.11). На суходолі фоновими видами є ящірка прудка (Lacerta agilis) і 
живородна (L. vivipara) (фото 4.12), вуж звичайний (Natrix natrix) та гадюка звичайна (Vipera 
berus) (фото 4.13). Чисельність останньої з року в рік змінюється, можливо скорочується че-
рез неприязне ставлення до цих тварин місцевого населення. гадюки в більшості випадків ги-
нуть від переслідування людиною, яке, як правило, трапляється спонтанно, але досить часто. 
Цікавим представником у парку є безнога ящірка – веретільниця ламка (Angvis fragilis) (фото 
4.14), яку інколи плутають зі змією мідянкою. Зрідка на південних схилах гір, зарослих не-
густими чагарниками та високим травостоєм, з наявними ерозійними ділянками, біля узліссь 
трапляється і справжня мідянка (Coronella avstriaca) – невелика неотруйна змія, занесена до 
Червоної книги України (2009). Добре прогріті сонцем, зазвичай кам’янисті, скелясті ділянки 
на південних схилах преферують ящірка зелена (Lacerta viridis) та полоз лісовий або ескулапо-
вий (Elaphe longissima), які також занесені до Червоної книги України (2009).

Серед орнітофауни НПП «гуцульщина» переважають види лісових екосистем, екотонів 
та чагарникових заростей. Саме на узліссях оселяється, занесений до Червоної книги України 
(2009), сорокопуд сірий (Lanius excubitor) (фото 4.15). 

Типово дендрофільними видами є дятли, які на території парку представлені у повному 
таксономічному обсязі. Тут зареєстровані усі 10 відомих на Україні видів, в тому числі три, 
занесених до Червоної книги України (2009): жовна зелена (Picus viridis) (фото 4.16), білоспин-
ний (Dendrocopos leucotos) та трипалий (Picoides tridactylus) дятли. Ці птахи не тільки важливі 
санітари лісостанів, вони одночасно забезпечують житлом багатьох інших пташок, які не-
спроможні самостійно видовбати дупло у трухлявому чи сухому стовбурі. 

Найбільшим серед дятлів Європи є чорний (Dryocopus martius), який не тільки очищає 
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стовбури найбільш хворих дерев, але й забезпечує житлом найменшого з європейських сов 
і найрідкіснішого в Україні – сичика-горобця (Glaucidium passerinum). Загалом, на тери-
торії парку трапляються вісім видів сов, у тому числі, занесені до Червоної книги України 
(2009): пугач (Bubo bubo), совка (Otus scops), сич волохатий (Aegolius funereus), сичик-горобець 
(Glaucidium passerinum) та довгохвоста сова (Strix uralensis) (фото 4.22). 

Серед, занесених до Червоної книги України (2009), птахів також варто відзначити релік-
тового чорного лелеку (Ciconia nigra), що гніздиться у старих глухих лісах, зазвичай поблизу 
водойм. На території національного парку чорний лелека досить часто трапляється на бере-
гах річок Пістинька і Рибниця та на ставках у с.Кобаки. 

Завдяки річковим долинам та ставкам, що прилягають до лісових масивів національного 
парку, тут періодично, переважно під час міграції, трапляються дуже рідкісні види водоплав-
них птахів, зокрема, занесені до Червоної книги України (2009): гоголь (Bucephala clangula) та 
крячок малий (Sterna albifrons). 

Важкодоступні гірські ліси забезпечують гніздування рідкісних, занесених до Червоної 
книги України (2009): глушця (Tetrao urogallus), тетерука (Lyrurus tetrix) та орябка (Tetraster 
bonasia), що живуть на вкритих чорничником галявинах та полонинах. 

Серед денних хижих птахів на території парку відзначені такі рідкісні види, як беркут 
(Aguila chrysoetos), луні польовий (Circus cyaneus) та лучний (Circus cyaneus), шуліки рудий 
(Milvus milvus) і чорний (Milvus migrans), змієїд (Circaetus gallicus), а також соколи: балабан 
(Falco cherrug) і сапсан (Falco peregrinus). Під час міграції зареєстровано навіть заліт грифа 
чорного (Aegypius monachus), що на території України мешкає лише на південному березі 
Криму. В останні роки все частіше в гніздовий період трапляється орел-карлик (Hieraaetus 
pennatus) та підорлик малий (Aquila pomarina). 

Найбільше видів птахів на території парку, як зрештою і всюди в Україні, належить до 
ряду горобцеподібні (Passeriformes). Проте, особливої уваги заслуговує одна з найменших 
пташок – золотомушка червоночуба (Regulus ignicapillus). Цей рідкісний, занесений до Чер-
воної книги України (2009), вид мешкає у стиглих і перестійних гірських шпилькових лісах. 

Завдяки унікальним лісовим екосистемам в урочищах парку склались особливо сприят-
ливі умови для зимівлі багатьох видів птахів, зокрема й тих, які на значних територіях України 
практично не можуть зимувати, або зимують у дуже обмеженій кількості. В першу чергу, це 
малочисельні або регіонально рідкісні види лісових птахів, що своїми трофічними зв’язками 
пов’язані із буком, грабом та явором. В умовах Карпат при багатосніжних зимах чисельність 
багатьох зимуючих видів горобиних птахів є досить низькою, але в умовах Передкарпаття і, зо-
крема, низькогір’я гуцульщини, склались сприятливі умови для зимівлі більшості лісових видів 
орнітофауни. Успішна зимівля цих важливих для біологічного захисту лісових птахів має тісний 
зв’язок з подальшим репродуктивним періодом та забезпечує їх виживання та процвітання.

Фауна ссавців НПП «гуцульщина» в цілому включає типових для Карпатського регіо-
ну представників. Тут зареєстровано 51 вид звірів. До характерних мешканців парку нале-
жать цінні мисливські види: шляхетний олень (Cervus elaphus) (фото 4.25), козуля (Capreolus 
capreolus) (фото 4.26), дик (Sus scrofa) (фото 4.27), лисиця (Vulpes vulpes), куниця лісова (Martes 
martes), заєць русак (Lepus europaeus) тощо. Багатий склад диких тварин у парку приваблює у 
заповідні урочища вовків (Canis lupus), які здебільшого затримуються тут на короткий період 
і переважно є прохідними. можливо густе заселення і структура сільських поселень на гу-
цульщині є головною причиною відсутності значної кількості вовка, що є важливо для ощад-
ливого природокористування та збереження дикої фауни та домашніх тварин. Власне відсут-
ність вовка у регіоні національного парку повинна сприяти перспективі ведення домашнього 
господарства, а особливо тваринництва, вирощування коней та інших важливих господар-
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ських тварин. Крім вовка, з великих хижаків, у глухих, важкодоступних гірських лісах парку 
живуть рідкісні, занесені до Червоної книги України (2009): рись (Lynx lynx), лісовий кіт (Felis 
silvestris) та бурий ведмідь (Ursus arctos). 

У лісових масивах зрідка трапляється червонокнижна мишівка лісова (Sicista betulina), а 
у високогір’ї – мідиця альпійська (Sorex alpinus). У коловодних біотопах, вздовж річок та по-
токів, по берегах ставків живуть: рясоніжка велика (Neomys fodiens), щур водяний (Arvicola 
amphibius), ондатра (Ondatra zibethica), нутрія болотяна (Myocastor coypus), а також, занесені 
до Червоної книги України (2009): рясоніжка мала (Neomys anomalus), видра (Lutra lutra) і 
норка (Mustela lutreola). 

Серед кажанів на території НПП «гуцульщина» зареєстровано 7 видів: підковик малий 
(Rhinolophus hipposideros), вечірниця дозірна або руда (Nyctalus noctula), нічниця велика (Myotis 
myotis), вухань бурий (Plecotus auritus), широковух європейський (Barbastella barbastellus), не-
топир звичайний (Pipistrellus pipistrellus) та пергач (Eptesicus serotinus). Усі вони занесені до 
Червоної книги України (2009) та потребують охорони.

4.4. РІдкІснІ та зникаючІ Види тВаРин 
Однією з найважливіших характеристик природоохоронних 

об’єктів є наявність на їхній  території видів, занесених до созологічних списків різного рівня, 
від регіональних та державних (ЧКУ) і до міжнародних (IUCN, CITES, ЄЧС).

Значна площа території та велика різноманітність біотопів НПП «гуцульщина», забез-
печує необхідні умови для існування багатої фауни, як у таксономічному, так і в кількісному 
відношеннях. Розташування окремих масивів парку у різних фізико-географічних районах та 
висотно-рослинних поясах Українських Карпат – від рівнинних та передгірних масивів Пе-
редкарпаття до середньогір’я Ґорґан, а відповідно від поясу дубових лісів і до субальпійського, 
визначає велику різноманітність фауністичних елементів, різних за екологічними преферен-
ціями та походженням. Разом з тим, основна частина видів тварин є типовими мешканцями 
широколистяних та мішаних лісів Європи, при тому, відносно незначну частину становлять 
борео-монтанні види та види середземноморського походження. Перші – поширені здебіль-
шого у поясі смерекових лісів та високогір’ї, другі – майже виключно у рівнинній частині та 
передгір’ї. Разом з тим, відносно високий рівень збереженості екосистем парку забезпечує 
існування тут багатьох рідкісних видів, що знаходяться під охороною, як на регіональному та 
державному, так і міжнародному (загальноєвропейському та світовому) рівнях.

Загалом, на території НПП «гуцульщина» зареєстровано 347 видів тварин, що мають 
офіційний охоронний статус. У тому числі, 100 видів – включені до третього видання Чер-
воної книги України (2009), що загалом становить близько 20% від усіх занесених туди видів 
тварин. 311 видів тварин парку охороняються на міжнародному рівні, в тому числі: 306 видів, 
занесені до Червоного списку мСОП (IUCN), 31 – до Європейського Червоного списку, 259 
видів знаходяться під охороною Бернської конвенції, 73 – під охороною Боннської конвенції 
та 36 – під охороною Вашингтонської конвенції (CITES). Крім того, 109 видів потребують охо-
рони на регіональному рівні та занесені до Червоної книги Українських Карпат (табл. 4.2.1).

Основну частку видів тварин НПП «гуцульщина», що перебувають під охороною на на-
ціональному і міжнародному рівнях, становлять хребетні тварини. За невеликим вийнятком, 
практично всі види ссавців та птахів, більшість риб, усі плазуни та земноводні парку, під тією 
чи іншою категорією, включені у міжнародні червоні списки. Разом з тим, багато з них є зви-
чайними чи навіть багаточисельними на території національного парку. Проте значна части-
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на видів, які занесені до різних природоохоронних переліків є справді рідкісними і локально 
розповсюдженими та потребують особливої охорони.

Таблиця 4.2.1
Раритетний компонент фауни НПП »гуцульщина»
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Hirudinea – п’явки 1 1 1 1 - - 1 1
Clitellata – пояскові черви 14 - - - - - - -
Branchiopoda – зяброногі ракоподібні 1 - - - - - - -
Malacostraca – вищі ракоподібні 3 1 1 1 - - 1 1
Diplopoda – двопарноногі 1 1 1 - - - - -
Collembola – ногохвістки 1 1 1 - - - - -
Insecta–комахи 1572 31 43 11 - - 33 14
Bivalvia – двостулкові млюски 1 - - 1 - - 1 -
Gastropoda – черевоногі молюски 18 - - 1 - - 7 1
Petromyzontida – круглороті 1 1 1 1 - - 1 1
Actinopterygii – променепері риби 35 8 9 13 - - 17 2
Amphibia – земноводні 17 5 5 17 - - 17 -
Reptilia – плазуни 9 3 4 8 - - 9 1
Aves – птахи 181 30 27 172 66 31 173 5
Mammalia – ссавці 51 18 16 33 7 5 46 5
Разом 1906 100 109 259 73 36 306 31

Повний систематичний список, зареєстрованих на території НПП «гуцульщина» видів 
тварин, що знаходяться під охороною наведений у Додатку 9, анотований список видів тва-
рин, що занесені до Червоної книги України (2009) – у Додатку 10, а характер їхнього поши-
рення відображено на картосхемах у Додатку 11.

Ендемічні види. До ендемічних форм належать рослини або тварини (підвиди, види, 
роди, родини тощо), поширені лише в якійсь відносно невеликій області. Ендеміки, як пра-
вило, переважають на ділянках земної кулі, ізольованих географічно чи екологічно від інших 
територій (глибокі озера, високі гори, острови, специфічні ґрунти, відслонення й інше) (Біо-
логічний словник, 1986). У межах НПП «гуцульщина» і на прилеглих ділянках з хребетних 
тварин зустрічаються ендеміки басейнів Дністра (дунайсько-дністровська марена), Дунаю 
(дунайський лосось, малий чоп) та Карпат (карпатський тритон), низка ендемічних підвидів.

Реліктові види. Релікти – це рослинні і тваринні організми (як правило рідкісні), що 
існують на певній території, зберігшись з минулих геологічних епох (Біологічний словник, 
1986). Реліктовими можуть бути не лише окремі види, а й цілі біоценози. На території наці-
онального парку трапляються хребетні тварини, які належать до реліктів (третинні й інші). 
Це, зокрема золотиста щипавка, європейський харіус, дунайський лосось, звичайний і стро-
катоплавцевий бабці, плямиста саламандра, карпатський тритон, чорний лелека, сірий і го-
рішковий вовчки.



Розділ 5.

пРиРоднІ ландшаФти  
І ФІзико-геогРаФІчне РайонуВання

Національний природний парк «гуцульщина», розташований в кра-
йовій південно-східній частині Українських Карпат, поєднує на своїй те-
риторії різноманітні природно-територіальні комплекси (геокомплекси) 
локального і регіонального рівня гірської та передгірної частин регіону. До 
геокомплексів локального рівня традиційно відносять наступні морфоло-
гічні складові: географічні фації,  урочища  (прості  і  складні),  місцевості  і  
ландшафти, які утворють ієрархічно підпорядковану цілісність (геренчук, 
1968, 1973; маринич та ін., 1985). Особливістю гірських ландшафтів є безпо-
середній прояв у рельєфі літолого-фаціальних відмінностей геологічної бу-
дови – геологічних світ різного віку відмінних за літолого-петрографічним 
складом гірських порід та їхнім співвідношенням, що у свою чергу впливає 
на утворення ґрунтів і едафічні умови та в кінцевому підсумку на форму-
вання різних рослинних угруповань і тваринного населення.  

Серед природно-територіальних комплексів регіонального рівня традицій-
но виділяють фізико-географічні країни, провінції, округи, області, райони. Ло-
кальний і регіональний рівні поєднуються між собою на рівні ландшафту і ра-
йону (підрайону), які співпадають територіально. Характеристика ландшафтної 
структури будь-якої території передбачає попереднє визначення особливостей її 
місцеположення у системах фізико-географічного та ландшафтного поділу пев-
ного регіону на фізико-географічні райони i області, на ландшафтні місцевості 
(яруси – за К.І.геренчуком), види ландшафтів, індивідуальні ландшафти.

Місцеположення  НПП «Гуцульщина» у системі фізико-географічного 
районування Українських  Карпат. Одним із перших фізико-географічних 
поділів Українських Карпат є районування Л.І. Воропай і м.О. Куниці (1965), 
за яким північна і північно-східна частини НПП розташовані в межах Під-
карпатської області підгірних підвищених широколистянолісових і лісосте-
пових ландшафтів з дерново-підзолистими і сірими лісовими ґрунтами При-
карпатської передгірної остепненої лучно-лісової підпровінції. Основна  час-
тина  території  національного  парку  знаходиться у межах області Скибових 
середньогірних Лісистих Карпат Карпатської гірської субальпійсько-лісової 
підпровінції. Зазначені області територіально тотожні Передкарпатській ви-
сочинній та Зовнішньокарпатській областям, які виділені київськими ланд-
шафтознавцями (маринич, Пащенко, Шищенко, 1985; маринич, Пащенко, 
1993). У межах першої області переважають передгірно-височинні, горбисто-
увалисто-височинні і терасово-рівнинні ландшафти з дерново-підзолистими 
оглеєними і лучними ґрунтами, дубовими і грабово-дубовими лісами. У Зо-
внішньокарпатській області поширені низько- і середньогірні крутосхилові 
та улоговинні ландшафти з буроземними щебенюватими ґрунтами, грабово-
буковими і смереково-буковими лісами.

За фізико-географічним районуванням Українських Карпат г.П. міллера, 
О.м. Федірка (1990) національний парк розташований у межах трьох фізико-
географічних областей: північна і північно-східна частини у Передкарпатській 
області, основна частина парку – в Низькогірно-скибовій області і тільки не-
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значна крайня південно-західна частина парку – у Середньогірно-скибовій області. На сьогодні 
найдетальнішою схемою фізико-географічного поділу Українських Карпат є районування А.В. 
мельника (1999), яке, базуючись на принципах районування г.П.міллера, О.м.Федірка (1990), 
деталізує його до рівня районів і підрайонів. За цією схемою (рис. 5.1) національний парк  зна-
ходиться у межах Низькогірно-скибової і Середньогірно-скибової областей гірськокарпатсько-
го округу та Передгірно-височинної області Передкарпатського округу.

За районуванням А.В. мельника (1999) північно-східна частина  національного парку розташо-
вана у межах п’яти підрайонів Передгірно-височинної області: Слобода-Рунгурського  і  Печеніжин-
ського  підобласті  приґорґанського  передгір’я та Ковалевського, Хімчинського і Кобаківського під-
області  покутсько-буковинського передгір’я. гірська частина НПП розташована у межах чотирьох 
підрайонів (Рокитянського, Карматурського, Річківського і Роженського) Низькогірно-скибової об-
ласті та двох підрайонів (Хординського і габарянського) Середньогірно-скибової області (рис.5.1).

Місцеположення   НПП  «Гуцульщина»   у   системі   ландшафтної   регіоналізації Укра-
їнських Карпат. За схематичною картою ландшафтів Українських  Карпат  К.І. геренчука  (1968)  
територія національного парку  знаходиться  у  межах  трьох  груп  ландшафтів:  1)  передгірна  
північно-східна  частина  НПП – у  Надпрутському  типі  передгірної  групи  ландшафтів; 2) пе-
редгірна північна частина НПП – у Рунгурському виді низькогірної групи ландшафтів; 3) основ-
на центральна частина території парку – у Покутському виді низькогірної групи ландшафтів; 4) 
крайня південно-західна частина НПП – у Бескидському виді середньогірної групи ландшафтів.

Під природними або фізико-географічними районами К.І. геренчук, як й інші ландшаф-
тознавці, розуміє індивідуальні ландшафти, які, займаючи досить значну територію (площею 
в декілька сот квадратних кілометрів), обмежені більш-менш чіткими границями – долинами 
річок, хребтами, уступами тощо.

За   детальнішою   картосхемою   природних   ландшафтів   Івано-Франкіської   області 
м.м. Койнова (1973) основна частина території національного парку знаходиться у ландшафт-
ному районі Покутських Карпат, а крайня північно-західна частина НПП – у Припрутсько-
му низькогір’ї Ґорґан. Особливість геологічної будови останнього ландшафту полягає у тому, 
що поверхня складена головно породами верхньокрейдового флішу. Припрутське низькогір’я, 
крім долини Пруту, дуже слабо заселене. гірські хребти вкриті переважно ялиновими лісами, 
а на виходах скель і кам’яних розсипах поширені розріджені соснові ліси. Пологі схили хребтів 
зайняті гірсько-лісовими луками (царинками), які використовують для пасовищ і сінокосів.

Покутські Карпати є південно-східним продовженням Бориславсько-Покутської підзо- 
ни внутрішньої зони Передкарпаття і простягаються від верхів’я р.Лючки до долини Черемошу. 
Покутські гори мають невеликі абсолютні висоти (700-800 м) і складаються з декількох паралель-
них хребтів (Кам’янистий, Карматура, Хоминський, Брусний, Сокільський, Рожен, Буковець, 
Плоский, максимець та ін.), що простягаються у південно-східному напрямку. Кожен з хребтів 
– це порівняно правильна складка (антикліналь), ядро якої складене іноцерамовими шарами, 
ямненськими пісковиками та іншими міцними і стійкими до руйнування гірськими породами. 
ямненські пісковики й іноцерамові шари нерідко утворюють величезні куполоподібні брили 
мальовничої форми, зокрема, на хребті Сокільський. У цілому хребти мають порівняно згла-
джену поверхню гребеня. Поздовжні зниження між хребтами – це синкліналі, складені більш 
молодими і м’якими породами, переважно менілітовими сланцями. Поздовжні долини порів-
няно широкі, зайняті другорядними притоками Лючки, Пістиньки, Рибниці і Черемошу. Доли-
ни перелічених річок є найбільш заселеними внутрікарпатськими долинами. Зокрема, ділянки 
біля Космача, Рожена Великого і малого, Бабина, Річки та інші поздовжні долини і улоговини є 
своєрідними острівцями досить теплого клімату (середні температури липня коливаються тут 
у межах 17-18° С). гірські хребти вкриті хвойно-широколистяними лісами, придолинні частини 
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А. гірськокарпатський  округ.
IV. Середньогірно-скибова область (Зовнішні Карпати)
 IV. 3. Ґорґанський район
 27. Хординський підрайон
 IV. 4. Район середньогірних Покутсько-Буковинських Карпат.
 35. габарянський підрайон 
 38. Писанокамінський підрайон
VІІІ. Низькогірно-скибова область (Крайового низькогір’я) 
 VІІІ.2. Район ґорґанського крайового низькогір’я
 15. Рокитянський підрайон
 VІІІ.3. Район низькогірних Покутсько-Буковинських   
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схилів хребтів здавна обезліснені людьми під сінокоси і ранньовесняні пасовища.
Передгірна частина території національного парку знаходиться у межах підобласті По-

кутського  Передкарпаття,  рельєф  зовнішньої  зони  якого  є  скульптурною  височиною 
з абсолютними висотами 350-500 м. Височина нахилена на північ у сторону долини Пруту і 
перетинається порівняно широкими долинами Пістиньки, Рибниці і Черемошу, вздовж яких 
добре виражена заплава та перша і друга надзаплавні тераси. Тут виділяється декілька ланд-
шафтів: Запрутський, Косівський, Печеніжинський, Слобода Рунгурський і Ославський.

Запрутський ландшафт охоплює однойменну височину на правобережжі Пруту між 
його правими притоками – Лючкою і Рибницею. Складена вона переважно середньотерасо-
вими природними комплексами та є одним з найважливіших сільсько-господарських районів 
Івано-Франківської області.

Косівське передгір’я є високо піднятою височиною з абсолютною висотою 380-500 м 
(г.Кічера – 568 м), яка характеризується глибоким і густим ерозійним розчленуванням. Від 

 16. Карматурський підрайон 18. Роженський підрайон
 17. Річківський підрайон 19. Виженський підрайон
 

Б. Передкарпатський округ.
Х.  Передгірно-височинна  область
 Х.2.Підобласть приґорґанського передгір’я
 22. Слобода-Рунгурський підрайон 
 23. Печеніжинський підрайон
 Х.3. Підобласть покутсько-буковинського передгір’я   
 (Східне Передкарпаття)
 26. Ковалевський підрайон 28. Кобаківський підрайон
 27. Химчинський підрайон 29. Брусницький підрайон

Рис. 5.1  Схема фізико-географічного поділу  регіону розташування  Національного природного парку «гу-
цульщина» (за мельником А.В, 1999)

  РЕгІОНАЛЬНІ ЛАНДШАФТНІ ОДиНиЦІ:
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Запрутського Косівський ландшафт відрізняється великими масивами лісів, які поширені на 
високих межирічних місцевостях.

Печеніжинське горбогір’я займає північний захід Покутського Передкарпаття біля широ-
кої звивини Пруту; на сході воно обмежене долиною Лючки, на півдні прилягає до низькогір’я 
Слободи Рунгурської. горбогір’я, вкрите дубово-буковими і грабово-буковими лісами, підні-
мається до висоти 400-473 м, глибина розчленування складає 100-150 м.

Низькогір’я Слободи Рунгурської – це гірський масив, який простягається з північного за-
ходу від долини Пруту на південний схід до межиріччя Лючки-Пістиньки. У цьому ж напрямку 
масив поступово звужується і за долиною Лючки виклинюється. Від Карпат низькогір’я відо-
кремлене пониженням, у якому протікають Ослава і верхів’я Лючки. Низькогір’я Слободи Рун-
гурської є антиклінальним підняттям і складене міоценовими слобідськими конгломератами 
різного петрографічного складу. У геоморфологічному відношенні – це низькогірний хребет 
структурно-ерозійного типу. гребенева зона хребта виділяється як вододільна смуга між басей-
нами Сопівки і Ослави. Вододільна смуга складається з куполоподібних піднять з середніми аб-
солютними висотами 680-730 м (максимальне досягає 780 м). Північно-східні схили дуже круті 
з глибоко врізаними долинами річок басейну Сопівки, глибина розчленування досягає 200-300 
м. Південний схил більш пологий і також сильно розчленований. Асиметрична будова хребта 
пов’язана з тим, що антиклінальна структура перевернута на північний схід.

Ославська міжгірна понижена рівнина займає долини Ослави і Верхньої Лючки між кра-
єм Покутських Карпат і низькогір’ям Слободи Рунгурської. Структурно цей район є синклі-
нальною зоною, яка складена добротвірськими мергелями і сланцями. майже вся рівнина на-
лежить до денудаційного рівня Лоєвої (шостої тераси), в який врізані молоді долини Ослави і 
Лючки. Територія практично повністю обезліснена, зайнята ріллею і пасовищами.

За ландшафтним поділом Українських Карпат г.П. міллера, О.м. Федірка (1990) гірська 
частина території НПП «гуцульщина», як і в схемі м.м. Койнова (1973), знаходиться у ме-
жах тільки одного ландшафту – Покутсько-Буковинського, що належить до середньогірно-
скибового виду ландшафтів середньогірного ярусу.

За картосхемою видів ландшафтних підрайонів А.В. мельника (1999) північно-східна 
частина національного парку розташована у межах ландшафтів Надпрутського виду висо-
чинного горбогірно-грядового типу, а північно-західна і північна – у Низькоґорґанському 
і Рунгурському видах ландшафтів низькогірно-скибового типу. гірська частина національ-
ного парку розташована у межах Низькогірнопокутського виду ландшафтів низькогірно-
скибового типу та Покутського виду середньогірно-скибового типу.

Зазначені розходження у ландшафтній регіоналізації та фізико-географічному поділі те-
риторії розташування НПП «гуцульщина» пов’язані, як з деякими розбіжностями у методич-
них підходах до виділення і типізації ландшафтів різними дослідниками, так і недостатнім 
рівнем вивченості географами власне цієї частини Українських Карпат.

Особливості  ландшафтної будови території НПП «Гуцульщина».  Зазначимо, що у ландшаф-
тному відношенні у крупному масштабі територія національного парку вивчена слабо і до почат-
ку 2000-х років була своєрідною білою плямою на ландшафтній карті Українських Карпат.

Вслід за основоположниками львівської ландшафтознавчої школи – К.І. геренчуком і 
г.П. міллером, під природним ландшафтом розуміємо «закономірно побудовану систему 
морфологічних частин (фацій, урочищ, стрій, місцевостей і ярусів), які утворилися на спіль-
ній  структурно-літологічній  основі.  Остання  відзначається  своїм  місцевим  кліматом,  ха-
рактером рослинного покриву і ґрунтів, індивідуальною морфологічною структурою, що дає 
можливість відрізняти один ландшафт від іншого» (геренчук, 1968, 1973). Таким чином, основ-
ними діагностичними ознаками природного ландшафту є його індивідуальна морфологічна 
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структура, яка найбільш показово проявляється в особливостях геоморфологічної будови та 
ґрунтово-рослинному покриві ландшафтних стрій і місцевостей.

За одним з перших середньомасштабних (1:1000000) регіональних узагальнень щодо ланд-
шафтної структури Українських Карпат, виконаного К.І. геренчуком (1968), у регіоні розташуван-
ня національного парку виділяється п’ять видів місцевостей чотирьох ландшафтних ярусів:

ярус горбисто-грядових передгір’їв1) 
місцевості горбисто-грядових межиріч (передгірна частина НПП між долинами Піс-- 

тиньки – Рибниці);
середньотерасовий ярус2) 

передкарпатський вид середньотерасових місцевостей (передгірна частина НПП між - 
долинами Рибниці – Черемошу);

гірський вид середньотерасових місцевостей (частина НПП у Косівській улоговині);- 
ярус пологосхилого низькогір’я3) 

- місцевості на Покутсько-Буковинських антиклінальних хребтах, складених пісковиково-
аргілітовим флішем (основна центральна гірська частина території парку);

ярус крутосхилого середньогір’я4) 
місцевості спадистих і крутих схилів, переважно північних експозицій, скибових - 

хребтів, утворених пісковиково-аргілітовим флішем (крайня південно-західна частина парку 
в районі г.Ґрегіт).

У межах НПП «гуцульщина» за середньомасштабною (1:200000) ландшафтною картою 
А.В. мельника (1999) виділяється шість ландшафтних місцевостей:

крутосхиле ерозійно-денудаційне лісисте низькогір’я,- 
пологосхиле ерозійно-денудаційне лісисте і вторинно-лучне низькогір’я,- 
покаті поверхні педиментів,- 
горбисто-грядові ерозійно-зсувні межиріччя,- 
рівні, місцями заболочені, поверхні низьких терас,- 
терасовані днища річкових долин (заплава і низькі тераси).- 

У результаті польових ландшафтних досліджень, проведених авторами у 2004-2006 роках 
на окремих ділянках НПП, отримано нові дані, які дозволили деталізувати інформацію про 
ландшафтну структуру даного регіону Українських Карпат, зокрема, встановити особливості 
його будови на рівні складних урочищ. При виділені ландшафтів і місцевостей врахувались 
результати досліджень К.І. геренчука (1968), А.В. мельника (1999) та інших дослідників. Кар-
тування у масштабі 1:50000 проводились за методикою польового ландшафтного знімання 
гірських територій (миллер, 1972). На території НПП «гуцульщина» у морфологічній струк-
турі місцевостей виділено наступні види складних урочищ, які добре виражені у рельєфі і 
характеризуються закономірним набором ґрунтово-рослинного покриву. 

Геокомплекси передгірного лісолучного типу мають такі основні ознаки: а) поширення 
букових, грабово-буково-дубових, буково-ялицевих і фрагментарно ялицево-дубових лісів та 
різнотравно-осокових лук; б) панування оглеєних ґрунтів: дерново-підзолистих, буроземно- 
підзолистих, дернових і лучних; в) виключно значне поширення річкових терас різного віку, 
які утворюють основні форми рельєфу Передкарпаття між ріками Прут і Черемош.

Складні урочища заплави складені переважно піщано-галечниковим алювієм з розрідже-
ною лучною і чагарниковою рослинністю (верболози) і нерозвинутими дерновими супіща-
ними ґрунтами. геокомплекси заплав передкарпатських ділянок річок Пістиньки, Рибниці, 
Черемошу та інших дуже нестійкі, їх часто затоплюють повені та паводки, іноді по декілька 
разів на рік. У зв’язку з цим їхнє господарське значення незначне. Проте вони потребують об-
валування в місцях, які сприятливі для впливу повеней.
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Складні урочища терас низького рівня (перша, друга і третя) складені суглинково-
галечниковим алювієм значної потужності і відзначаються загалом рівнинним рельєфом (на- 
хил поверхонь 0-3°). Вкриті вони переважно опідзоленими ґрунтами, зайнятими в минулому 
різнотравно-злаковими луками та вологими дібровами. Проте природний рослинний покрив 
у цих комплексах переважно змінений і вони перетворені на орні угіддя та селищні землі за-
вдяки добрій родючості ґрунтів і рівнинному рельєфу. Деяка надлишкова зволоженість ґрун-
ту порівняно легко компенсується відкритим дренажем, а внесення мінеральних і особливо 
органічних добрив дозволяє одержувати високі врожаї зернових і технічних культур. Тільки 
геокомплекси першої тераси часом періодично зазнають впливу надмірно високих літньо-
осінніх і літніх паводків на Пістиньці, Рибниці та Черемоші.

Складні урочища ерозійно-зсувних межиріч є дуже своєрідними природними  комплексами, 
які поширені на правобережжі Пруту від смт Печеніжин аж до долини Черемоша. Загалом, це 
дуже горбиста, частково навіть дрібногорбиста територія, поверхня якої ускладнена безліччю 
зсувів. Зсуви мають різні розміри і глибину, від невеликих опливин до справжніх багатоярусних 
зсувних цирків, що вкривають схили межиріч від вершин до підніж. Внаслідок зсувів вершини 
горбів часто мають форму вузьких гребенів, схили яких круто обриваються стінками зсувів. 
Пояснюється поширення зсувів геологічною будовою території, яка представлена потужною 
товщею глинисто-піщаних відкладів дашавської світи. Ці відклади легко розмивають поверх-
неві води річок і тимчасових дощових потоків та вони дуже легко осуваються і опливають під 
дією підземних і ґрунтових вод. Зсуви переважно вкриті лучною рослинністю, в минулому 
різнотравно-злаковою, а тепер сильно збідненою інтенсивним випасом. На вершинах горбів 
ростуть дубово-букові ліси теж дуже змінені інтенсивною лісоексплуатацією. На схилах горбів 
орних земель мало, а існуючі орні угіддя дрібноконтурні і розкидані невеликими клаптиками.

Ерозійно-зсувні межиріччя відокремлені річковими долинами Лючки, Пістиньки і Рибни-
ці з добре розвинутими заплавами та нижнім і середнім ярусами терас. Другорядні притоки 
зазначених рік мають лише нижній ярус терас. Тераси цього ярусу є природними комплекса-
ми, які використовують під поселення  та орні землі.

Геокомплекси гірського типу відзначаються не тільки збільшенням абсолютних висот 
і зростанням амплітуди відносних висот, але й великою висотною диференціацією компо-
нентів – різноманітністю геологічної будови і рельєфу, ґрунтів і кліматичних умов, рослин-
ності і тваринного світу, а отже й значно більшою, порівняно з передгірними ландшафтами, 
складністю морфологічної структури. Слід також відзначити велику динамічність фізико-
географічних процесів у гірських природних комплексах, яка зумовлена багатьма причинами: 
більшими сумами атмосферних опадів та їхньою інтенсивністю, сильнішими вітрами, поши-
ренням крутих схилів, що сприяє зростанню швидкості стікання атмосферних і річкових вод 
та їхньої руйнівної сили. Проте при всій складності і різноманітності будови гірських гео-
комплексів їх все ж таки можна об’єднати в певні групи і види. геокомплекси слід системати-
зувати за найбільш стійкими і суттєвими ознаками, якими є, перш за все, рельєф і геологічна 
будова території. Природні комплекси на території національного парку можна поділити на 
такі три групи: річкових долин, низькогірних та середньогірних хребтів.

Складні урочища місцевості терасованих днищ гірських долин представлені двома видами: 
 а) вузькі поперечні долини, які прорізають гірські хребти поперек їхнього простяган-

ня. Це долини річок Лючки, Пістиньки, Рибниці і Черемошу, для яких характерне чергуван-
ня вузьких відтинків з розширеними частинами долини. На вузьких ділянках заплави річок 
кам’янисті, в руслах часто трапляються пороги, перекати і водоспади (Рушір, Шешорський і 
Косівський гуки та інші), низькі надзаплавні тераси простягаються вузенькими смужками, 
на яких ледве вміщується дорога. Середні і високі тераси тут практично відсутні і до річки 
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близько підступають круті схили гірських хребтів. На розширених ділянках долин заплави 
стають ширшими, русла не мають порогів, ширшають і надзаплавні тераси низького рівня, 
з’являються фрагменти середніх і високих терас. На цих ділянках долин є умови не лише для 
будівництва доріг, але й для сільської забудови (Люча, Шешори, Тюдів). Для розширених ді-
лянок річкових долин характерний досить теплий мікроклімат (зокрема, у Прокураві і Ше-
шорах достигають персики та інша садовина). Поперечні долини як правило досить освоєні, 
по них прокладені шосейні дороги, є чимало дрібних і великих поселень. Все це привело до 
значної зміни природної рослинності, яку тут замінили городи, сади та пасовища, ліси у зна-
чній мірі знищені і часто мають вигляд чагарникових заростей;

б) геокомплекси розширених лійкоподібних ділянок поперечних долин у місцях їхнього ви-
ходу на передгір’я. Такі долини утворилися при виході річок Лючки, Пістиньки, Рибниці і Че-
ремошу на передгір’я. У лійкоподібних улоговинах річкових долин є широкі заплави і низькі 
надзаплавні тераси, добре розвинуті надзаплавні тераси середнього ярусу та фрагменти терас 
високого ярусу. Лійкоподібні улоговини добре освоєні в господарському відношенні, зосеред-
жено досить багато населених пунктів (яблунів і Стопчатів на Лючці, Пістинь на Пістиньці, 
Косів, Вербовець і Смодна на Рибниці, Кути на Черемоші), поширені орні землі і сади, а ліси 
практично знищені і трапляються лише на високих терасах і схилах хребтів.

Складні урочища місцевості ерозійно-денудаційного лісистого низькогір’я відзначаються таки-
ми спільними рисами: а) невеликі абсолютні висоти, які в середньому досягають 700-800 м (макси-
мальна висота до 1000 м) над рівнем моря; б) наявність на цих хребтах лише одного кліматичного 
і ґрунтово-рослинного поясу; в) у цілому порівняно нижча, ніж на передгір’ї і в межах річкових 
долин господарська освоєність цих хребтів. Ландшафтні місцевості Покутського низькогір’я пред-
ставлені складчастими хребтами у вигляді більш-менш правильних антикліналей і міжгірських до-
лин – у вигляді синкліналей. Унаслідок такої будови гірські хребти, як правило, утворюють складні 
урочища широких гребнів і відносно виположених схилів майже симетричної форми, які, відрізня-
ючись в експозиційному плані, є крутішими у пригребеневій  і спадистими у придолинній части-
нах. Домінуючими за площею є складні урочища північно-східної та південно-західної експозицій 
зумовлені загальнокарпатським напрямком простягання гірських хребтів, обабіч річкових долин 
значні площі також займають урочища північно-західної і південно-східної експозицій. 

Складні урочища міжгірних долин широкі і легкодоступні та зручні для заселення. Колись 
низькогірні хребти вкривали переважно дубово-букові ліси з незначною домішкою ялиці, але 
впродовж довгої історії заселення гір, ліси значно змінені на букові і ялицево-букові та част-
ково замінені пасовищами. У ґрунтовому покриві переважають дерново-буроземні ґрунти в 
долинах і буроземи прохолодні під лісами на схилах хребтів.

Зазначені природні особливості характерні передусім Покутським Карпатам, які явля-
ють собою складки Внутрішньої зони Передкарпатського прогину з малопотужним покри-
вом палеогенових відкладів. П’ять великих антикліналей (Кам’янистий, Карматура, Брусний, 
Писаний Камінь і городня-Ротило) утворюють систему паралельних хребтів, які простяглися 
у карпатському напрямку.

Складні урочища структурних низькогір’їв Слободи-Рунгурської утворені витиснутими 
на денну поверхню, складками Внутрішньої зони прогину, але на відміну від Покутських Кар-
пат, вони мають складнішу будову. Складні урочища схилів цих низькогір’їв асиметричніші, 
вершини гостріші, тому їхня залісненість більша, а заселеність – менша. Пояснюється відмін-
ність тим, що складки, з яких побудовані низькогір’я, більш інтенсивно зім’яті і насунуті одна 
на одну, що й зумовило більшу складність їхньої поверхні, утворення низки коротких хребтів, 
що вкриті буковими і дубово-буковими лісами.

Складні урочища Скибового  низькогір’я  проявляються  різко  асиметричними  хребтами, які 
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досить густо порізані поперечними долинами на короткі відтинки. Складені ці хребти верхньо-
крейдовим і палеогеновим флішем, в якому є багато прошарків масивних пісковиків, що виходять 
на денну поверхню і утворюють багато кам’яних брил, а нерідко й мальовничі скелі. гребені цих 
хребтів вузькі, часто кам’янисті, але вкриті лісом. Долини між хребтами вузькі, ніби стиснуті і не-
зручні для заселення. Ліси, якими вкриті хребти, були в минулому дубово-буковими з домішкою 
ялиці та сосняками на скельних виходах і кам’яних розсипах. Тепер – це переважно ялинові ліси, 
які є наслідком невдалого лісовідновлення після хижацьких рубок часів Польщі і перших повоєн-
них років. Проте лісистість описуваних геокомплексів досить велика і досягає 65% площі гір.

Охарактеризований вид низькогірних геокомплексів складчасто-покривного типу  багато до-
слідників (К.І. геренчук, г.П. міллер, О.м. Федірко, А.В. мельник та інші) називають «береговими 
Ґорґанами», тому що вони утворюють «край («берег») Карпат» і простягаються неширокою (10-20 
км) смугою від річки мізунки на заході до річки Лючки на сході. У межі національного парку вхо-
дить тільки їх крайній південно-східний відріг в околицях сіл Баня-Березів і Верхній Березів.

Складні урочища середньогірного типу Запрутських Ґорґан і Покутських Карпат у межах 
національного парку мають обмежене поширення у крайній південно-західній його частині 
(на південний захід від с.Космач) і характеризуються зростанням абсолютних висот хребтів 
(до 1000-1400 м) та збільшенням амплітуд відносних висот (до 500 м). Середньовисотні гори 
мають складнішу морфологічну будову ландшафтів: як правило 2-3 рослинних пояси, в яких 
є реліктові природні комплекси, наприклад брилові кам’яні розсипи. Середньогірні геокомп-
лекси, як правило, більш різноманітні за своєю геолого-тектонічною будовою, що теж накла-
дає відбиток на будову природних комплексів середньогірного типу.

Природні комплекси середньогір’я представлені гірськими хребтами з виразно асиме-
тричними схилами, вузькогребеневими вершинами, переважно вкритими кам’яними осипа-
ми, на яких часто зростають чагарникові зарості з сосни гірської і вільхи зеленої. Кам’яні 
осипи слід вважати реліктовими слідами льодовикового періоду, коли морозне вивітрювання 
було особливо інтенсивним. Отже, в природних комплексах середньогірного виду найвище 
гіпсометричне положення займають урочища кам’янистих осипищ з заростями криволісся. 
Певне місце тут займають природні комплекси полонин на гірсько-лучно-буроземних ґрун-
тах, що сформувались переважно на дрібноритмічному аргіліто-пісковиковому фліші.

Нижче від фрагментарно проявленного поясу кам’яних осипищ та полонин лежить не-
широкий пояс ялинових лісів, у якому подекуди збереглися урочища крутих схилів з кедрино-
вими ялинниками з сосни кедрової і смереки на найбідніших буроземних помірно-холодних 
кам’янистих ґрунтах. Ще нижчий пояс раніше утворювали ялиново-буково-ялицеві ліси, які в 
процесі лісогосподарської діяльності замінені чистими ялиновими. Вони виявились нестійкими 
проти вітровалів, тому тепер замість них запроваджують змішані насадження, близькі до природ-
них деревостанів. В утворенні цього поясу разом з кліматичними умовами велику роль відіграє 
збільшення потужності дрібнозему у продуктах вивітрювання дрібноритмічного флішу, на яких 
утворилися під змішаним лісовим покривом буроземи прохолодні та буроземно-підзолисті ґрун-
ти. Проте і в цьому ярусі в багатьох смугах виходів ямненських масивних пісковиків, що утворю-
ють крупнобрилові осипи, виростають ліси з сосни звичайної з домішкою бука та ялиці.

У цілому вид середньогірних природних ландшафтів справляє враження малоосвоєних 
внаслідок чи ненайбільшої в Українських Карпатах кількості лісів, які тут займають майже 
70% усієї площі і невеликих поселень у поздовжніх міжгірських долинах, що пояснюється 
їхньою незначною шириною і відсутністю зручних місць (терас) для забудови. Слід відмітити 
ще одну рису цього виду ландшафтів, а саме: віялоподібна будова верхів’їв Лючки, Пістиньки, 
Рибниці і Черемошу, яка сприяє формуванню частих і дуже високих паводків та сильних ві-
трів у міжгірських долинах, що часто мають катастрофічний характер.



Розділ 6

наукоВІ дослІдження та монІтоРинг 
стану  наВколишнього пРиРодного 
сеРедоВища 

Наукова  діяльність у НПП «гуцульщина» здійснюється за наступними 
напрямами:

1) проведення досліджень за Програмою Літопису природи, в яких зна-
чна частка припадає на:

інвентаризацію флори і рослинності, фауни і зоокомплексів, природ-- 
них середовищ;

організацію різнопланових моніторингових досліджень за станом - 
природних екосистем і їхніх окремих компонентів; 

здійснення метеорологічних і фенологічних спостережень;- 
дослідження змін рослинного покриву та тваринного світу під впли-- 

вом рекреаційних навантажень, які є першочерговими для національних 
природних парків;

2) проведення  досліджень  за  спеціальними  темами,  серед  яких  
найперспективнішими, враховуючи особливості парку є:

дослідження ділянок з пралісами;- 
геоботанічні  дослідження  угруповань,  занесених  до  Зеленої  книги - 

України;
популяційні дослідження окремих видів дикої флори (тису ягідного) і - 

фауни (ентомофауни і хребетних);
мікологічні дослідження;- 
вивчення особливостей відтворення гуцульської породи коней;- 
здійснення контролю за екологічним станом і якістю поверхневих вод,- 

Результати інвентаризації різних систематичних груп флори, грибів 
та фауни подано при характеристиці рослинного і тваринного світу на-
ціонального парку, а також у додатках у вигляді систематичних списків 
флори судинних рослин, мохоподібних, водоростей наземних місцезрос-
тань, лишайників і ліхенофільних грибів, макроміцетів та фауни безхре-
бетних і хребетних. Окремими переліками у вигляді таблиць у додатках 
наведено склад раритетної флори і рослинності та фауни, а характер по-
ширення видів, занесених до Червоної книги України (2009), подано на 
картосхемах. 

Традиційно підсумком інвентаризації геологічної будови, рельєфу, гід-
рографії, ґрунтів, ландшафтних комплексів та інших природних  комплексів 
виступають різні тематичні карти (геологічна, геоморфологічна, гідрогра-
фічна, ґрунтового покриву, ландшафтна тощо) загальнонаукового змісту, які 
відображають просторову диференціацію природних  компонентів і комп-
лексів та явищ. У легендах до карт через систему умовних позначень (гама 
кольорів чи штриховок, умовних точкових і лінійних значків) та текстових 
пояснень подають інформацію про якісні та кількісні особливості, відобра-
жених на картах об’єктів і явищ. 

Карти як просторові моделі різних характеристик природних компо-
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нентів є важливою основою організації моніторингу, зокрема, вибору репрезентативної мере-
жі пунктів спостережень (постійні пробні площі, фенопункти тощо) та облікових маршрутів 
і трансектів. Карти ґрунтового покриву є основою для організації моніторингу ґрунтів, карти 
гідромережі – для вибору місць відбору проб поверхневих вод і організації гідропостів, карти 
лісових насаджень за домінуючими породами – для розташування постійних пробних площ 
у типових для регіону лісових формаціях і т.д.

Відзначимо, що інвентаризаційні роботи є своєрідним початковим етапом підготовки 
до організації різних видів моніторингу. В НПП «гуцульщина» започатковано і проводяться 
наступні види моніторингу: моніторинг екологічного стану води річок, моніторинг стану 
лісів, моніторинг біорізноманіття ентомофауни й угруповань безхребетних, екологічний 
моніторинг фонових і рідкісних видів фауни та фауністичних угруповань.  

Моніторинг – комплексна система тривалих спостережень (контролю), оцінка і про-
гноз змін довкілля чи окремих об’єктів або явищ. Принципи його організації достаньо до-
бре розроблені. Розрізняють типи моніторингу (стабільний – відповідає вимогам сталого 
контролю за конкретними об’єктами, пошуковий – дослідження, спрямовані на встановлен-
ня стабільних моніторингових параметрів, спеціальний – дослідницькі роботи, які дозволять 
встановити відповідні екологічні закономірності, необхідні для подальшого визначення і 
охорони біорізноманіття регіону), форми моніторингу (фоновий (або базовий, біосферний) 
– здійснюється в межах заповідників та національних парків з метою отримання даних щодо 
загального забруднення біосфери, окремих біомів чи екосистем; регіональний – як відокрем-
лена географічна частина загального моніторингу біорізноманіття в Україні) і види моніто-
рингу: флористичний, ентомологічний, гідрологічний.

6.1. монІтоРинг екологІчного стану Води 
РІчок на теРитоРІї паРку
Лабораторія екологічного моніторингу НПП «гуцульщина» з 

2005 року проводить  систематичний контроль якості поверхневих, підземних і зворотних 
вод за 12 показниками на п’яти водозаборах (табл. 6.1.1), які вибрано з врахуванням специ-
фіки гідромережі, ступеня забруднення й антропогенного впливу. Відбір проб проводиться 
один раз в місяць в одних і тих же місцях, інколи проби відбираються непланово (після випа-
дання великої кількості опадів, довготривалої посухи, підозри на викиди шкідливих речовин, 
чи інші причини). 

Таблиця 6.1.1
Водозабори поверхневих вод та їх місцезнаходження

№ п/п Назва річки місцезнаходження
1 Лючка смт. яблунів
2 Пістинька с. Пістинь
3 Рибниця (1) м. Косів
4 Рибниця (2) с. Соколівка
5 Черемош смт. Кути

Аналітичний контроль води здійснюється згідно з нормативними документами, що 
рекомендовані службами міністерства екології та природних ресурсів України, в яких  
визначені норми гДК (гранично-допустимі концентрації) у воді для кожного з показників 
(табл. 6.1.2).
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                                                                                                                       Таблиця 6.1.2
Нормативні документи та гДК для визначення якості води

Показники гДК Документи
Амоній - іони 0,5 мг/л мВВ №081/12-0106-03.
Залізо 0,3 мг/л   мВВ №081/12-0175-05
Загальна твердість Не регламентовано мВВ №081/12-0006-01
Кальцій 180 мг/л мВВ №081/12-0006-01
магній 120 мг/л мВВ №081/12-0006-01
Загальна лужність Не регламентовано методы определения вредных веществ в воде 

водоёмов (москва,1981, с. 37-41)  
Хлориди 350 мг/л гОСТ 4245 – 72 
Нітрити 3,3 мг/л КНД 211.1.4.023-95
Сульфати 500 мг/л   гОСТ 4389-72 
мідь 0,5 мг/л методы определения вредных веществ в воде 

водоёмов (москва, 1990, с.195-197)  
Каламутність Не регламентовано ДСТУ ІSО 7027:2003 

Каламутність – природна властивість води, обумовленена наявністю в ній завислих 
речовин органічного і мінерального походження (глини, мулу, органічних колоїдів, планкто-
ну і т. п.). У державному стандарті на питну водопровідну воду зазначено, що її каламутність 
не повинна перевищувати 15 мг/л. Каламутність води свідчить про її забрудненність орга-
нічними і неорганічними речовинами, які можуть бути шкідливими для здоров’я людини. 
Каламутність – показник не регламентований, дуже варіабельний, залежить від пори року, 
кількості опадів і показує рівень захоплення водою в основному неорганічних матеріалів. За 
нашими дослідженнями він найвищий в періоди затяжних дощів, злив. максимально зафік-
соване значення становило 231 одиницю. 

Азот – один із основних біогенних елементів. При розкладанні живих організмів утво-
рюються нітрати, нітрити і аміак. Їхня присутність пов’язана із процесами біохімічної 
деградації білкових речовин, дезамінування амінокислот, розкладання сечовини під дією 
уреази.  Нітрити  зв’язуються з амінними групами білків, у результаті чого білок не може 
виконувати свою функцію. Підвищений вміст нітритів вказує на посилення процесів розкла-
дання органічних речовин в умовах більш повільного окислювання NО2 у NО3, що вказує 
на забруднення водного об’єкта. При нормі 3,3 мг/дм3 вміст нітритів не перевищував гДК у 
середньорічних показниках   проб досліджуваних річок. Концентрація нітритів коливається в 
межах від 0,002 мг/л до 2,7 мг/л.

Основними джерелами надходження іонів амонію у водні об’єкти є тваринницькі фер-
ми, господарсько-побутові стічні води, поверхневий стік із сільгоспугідь при використанні 
амонійних добрив. На території, прилеглій до НПП «гуцульщина» великі промислові підпри-
ємства та фермерські господарства відсутні, тому забруднення поверхневих вод цими спо-
луками не спостерігається. Вміст іонів амонію не  перевищував гранично допустимі норми і 
коливався в межах від 0,005 до 0,4 мг/л.

Сульфати – це необхідні сполуки для людського організму, але їхній вміст у питних во-
дах обмежується (не більше 500 мг/дм3). У невеликих кількостях вони позитивно впливають 
на фізіологічні процеси живих організмів. При взаємодії з магнієм і натрієм подразнюють 
жовчно-кишковий тракт. Щодо організму в цілому мають холеретичну,  холекінетичну дію, 
відновлюють структуру печінки. Саме через це попереджують розвиток цирозу, сприяють 
зменшенню застою жовчі, що є дуже важливим при лікуванні жовчно-кам’яної хвороби. 
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Сульфати входять до складу білків. У фармакології сульфати використовують як засоби, що 
нейтралізують активність численних мікробів. Проте надмірний вміст сульфатів у воді не-
гативно впливає на її смакові якості. За період досліджень концентрація сульфатів в річках 
району не перевищувала гДК, коливалаючись у межах 2,26–110 мг/л. 

Залізо – один із основних компонентів літосфери і складає приблизно 5% її маси, кон-
центруючись переважно в магматичних породах. Сполуки заліза відіграють незамінну  
роль у життєдіяльності людини. Це один із найважливіших мікроелементів,  потрібних для 
процесу росту організму, який бере участь у диханні, кровотворенні, імунобіологічних та 
окисно-відновних реакціях, входить до складу більш як 100 ферментів. Від заліза залежить: 
дія ферментів, стан еритроцитів, клітинне дихання, нормальна серцева діяльність, процеси 
клітинного поділу, гормональний обмін, розвиток м’язової тканини, стан імунної системи, 
насичення  клітин киснем. Перевищення гДК заліза у воді може викликати хворобу гемох-
роматоз. 

На території НПП «гуцульщина» перевищення норм гДК заліза у воді спостерігалися 
в періоди довготривалих дощів і злив, що стали причиною паводків у 2008 і 2010 рр., коли 
максимальні значення становили 0,89 мг/л. Загалом концентрація  заліза в річках коливалася 
в межах 0,01–0,3 мг/л. 

Мідь приймає участь у метаболізмі людини, входить до складу багатьох ферментів і біо-
логічно активних металопротеїнів, беручи участь у тканинному диханні.  При її нестачі в ор-
ганізмі спостерігаються: затримка росту, анемія, дерматози, депігментація волосся, часткове 
облисіння, втрата апетиту, сильне схуднення, зниження рівня гемоглобіну, атрофія серцевого 
м’яза. Цей елемент поширений у харчових продуктах. Потреба в міді складає 2-3 мг/добу. 
Споживання надлишкової кількості призводить до подразнення слизових оболонок, уражен-
ня капілярів, печінки, нирок і розладу центральної нервової системи, що супроводжується 
депресією. Надлишок міді у воді надає їй в’яжучий присмак. При дуже низькій концентрації 
цього елемента в природних водах пригнічується розвиток  живих організмів.

У поверхневих водах Косівщини концентрація міді коливається від 0,0033 до 0.096 мг/дм3, 

при гДК 0,5 мг/дм3. Різкі підвищення вмісту міді у воді також спостерігались під час  паводків 
у 2008 та 2010 роках. 

Загальна твердість – властивість води, обумовлена наявністю в ній розчинних солей 
кальцію та магнію. Вона  визначається сумарною концентрацією іонів Са+ і мg+. Джерелом 
цих іонів є природні поклади вапняків, гіпсу і доломітів. Іони надходять у воду під час проце-
сів розчинення і хімічного вивітрювання гірських порід. Усі досліджувані води помірно твер-
ді. Зазвичай твердість підземних вод вища від поверхневих. Надто висока твердість погіршує 
органолептичні властивості, додаючи воді гіркуватий присмак. 

 Цей показник є дуже важливим у визначенні хімічного складу води. І хоча показник за-
гальної твердості не регламентується, все ж загальна твердість для питної води, встановлена 
в межах 7–10 мг-екв/дм³ (табл. 6.1.3). 

Таблиця 6.1.3
Типи категорій поверхневих вод в залежності 

від загальної твердості 
№ п\п Тип категорії границі загальної твердості, мг-екв/дм³

1 Дуже м’яка 0-1,5
2 м’яка 1,5-3,0
3 Середня твердість 3,0-6,0
4 Тверда 6,0-10,0
5 Дуже тверда ≥10,0
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На території НПП загальна твердість річкової води коливалась від 2 до 6 мг-екв/дм³, що 
свідчить про її середню твердість.

Кальцій і магній є показниками регламентованими (гДК складає 180 і 120 мг/дм3 відпо-
відно). магній і кальцій є похідними показниками загальної твердості у воді. Значення цих 
елементів для організму людини є надзвичайно важливим. Від кальцію  залежить ріст людини 
на ранньому етапі розвитку, повноцінна життєдіяльність здорового організму. Дефіцит каль-
цію викликає хворобу рахіт. Нестача кальцію і магнію приводить до збільшення числа серцево-
судинних захворювань. Смертність від серцево-судинних захворювань, за даними вчених, при 
споживанні твердої води (тобто з підвищеним вмістом кальцію і магнію) значно нижча, ніж 
при вживанні м’яких вод (мінімальна кількість кальцію і магнію або підвищений вміст натрію). 
Більше того, в місцевостях, де населення вживає тверду воду, параметри діяльності серцево-
судинної системи кращі: нижчий загальний кров’яний тиск, нижча частота скорочень серця в 
стані спокою, а також нижчий вміст холестерину в крові. Рівень кальцію в клітині є універсаль-
ним фактором регуляції всіх клітинних функцій, незалежно від типу клітин.

магній знижує вміст холестерину в крові, впливає на подразнення нервової системи, 
попереджує виникнення каменів у нирках і нормалізує діяльність м’язів. Нестача його може 
спричинити інфаркт міокарду. Перевтомлення і роздратування також залежать від вмісту 
магнію в організмі, в крові втомлених людей концентрація його падає нижче норми. Не ви-
падково збуджені люди постійно страждають серцево-судинними захворюваннями. магній 
поряд із кальцієм необхідний і для побудови нашого скелету. 

Концентрація Ca і Mg в пробах з усіх водозаборів завжди були в межах гранично до-
пустимих концентрацій. Найнижчі значення концентрації кальцію і магнію спостерігалися в 
весняно-літній період. 

 Під загальною лужністю природних або очищених вод розуміють спроможність дея-
ких їхніх компонентів зв’язувати еквівалентну кількість сильних кислот. Лужність обумов-
лена наявністю у воді аніонів слабких кислот (карбонатів, гідрокарбонатів, силікатів, бора-
тів, сульфітів, гідросульфітів, сульфідів, гідросульфідів, аніонів гумінових кислот, фосфатів), 
сума яких називається загальною лужністю. Через незначну концентрацію трьох останніх 
іонів загальна лужність води звичайно визначається тільки аніонами вугільної кислоти (кар-
бонатна лужність). Аніони, гідролізуючись, утворюють гідроксильні іони. Лужність визнача-
ється кількістю сильної кислоти, необхідної для нейтралізації 1 дм3 води. Підвищена загальна 
лужність води вказує на вимивання природних карбонатів лужних металів (калію і натрію) 
із гірських порід. 

Показники загальної лужності у водах річок НПП коливалися в межах 1,36–3,68 мг-екв/дм3.  
Водневий показник характеризує концентрацію вільних іонів водню у воді. Він визна-

чається величиною рН, що характеризує кількісне співвідношення у воді іонів Н+ і ОНˉ, які 
утворюються в процесі дисоціації води. якщо у воді знижений вміст іонів водню (рН>7) у 
порівнянні з іонами ОНˉ, то вода буде мати лужну реакцію, а при підвищеному вмісті іонів 
Н+ (рН<7) – кислу. У чистій чи дистильованій воді ці іони врівноважують один одного, тоб-
то кислотність нейтральна (рН=7).  рН води є дуже важливим, оскільки від нього залежить 
характер хімічних і біологічних процесів. Залежно від величини рН може змінюватись швид-
кість хімічних реакцій, ступінь корозійної агресивності води, токсичність забруднювальних 
речовин. Від нього залежить діяльність майже всіх ферментних систем, гормонів та інших 
білків в організмі, які регулюють метаболізм, ріст та розвиток. Відхилення рівня цього показ-
ника може істотно позначитися на запаху, присмаку і зовнішньому вигляді води. 

Водневий показник (рН) річкових вод Косівщини коливається в межах 7,0–8,5.
Хлориди відносять до небажаних складників питної води. Велика концентрація хлоридів 
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у воді призводить до погіршення її смаку і запаху, створює ризик захворювання на рак сечо-
вого міхура і прямої кишки. 

За період проведення моніторингу хімічного стану вод у річках Рибниця, Пістинька і Че-
ремош відмічено невеликий вміст хлоридів (16,5–63,08 мг/дм3), а підвищений вміст хлоридів 
спостерігався лише у воді р. Лючка. 

Під час експедиції в 2007 році встановлено, що основним джерелом хлоридів у водах 
Лючки є її права притока р. Акра з допливами Верховий, Плішевий, Суроп і Прало. При впа-
дінні Акри в Лючку в місцевості Поляни вміст хлоридів становив 1160 мг/л, у середній час-
тині р. Акри перед с. Акришори – 1200 мг/л, що перевищує гДК у 3,4 рази. В криницях, що 
знаходилися на відстані 10–20 м від ріки, вміст хлоридів не перевищував 20 мг/л. У водах із 
соляних джерел в околицях сіл Текуча та Акришори відмічено високий вміст хлориду  натрію 
– від 20 до 300 г/л.  У період експедиції за опитуванням місцевих жителів виявлено  більше 5 
таких джерел. 

Рис. 6.1. Вміст хлоридів у р. Лючка по місяцях

Рис. 6.2. місячні суми опадів за період 2007-2012 рр.
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На вміст хлоридів у воді р. Лючки впливають також кліматичні умови (зокрема, опади). 
При таненні снігу і криги та інтенсивних дощах, а відповідно при весняних повенях і літніх 
паводках концентрація хлоридів в річці Лючці значно знижується. У бездощовий період і під 
час льодоставу, коли річка живиться тільки ґрунтовими водами, спостерігається підвищення 
вмісту хлоридів (рис. 6.1, 6.2). Отже, концентрація хлоридів  у р. Лючці змінюється обернено 
пропорційно до кількості опадів. За період спостережень у 2006–2012 рр. зафіксовано високу 
концентрацію хлоридів у посушливі періоди: вересень 2009 р – 852 мг/л (12 мм опадів), жов-
тень 2011р. – 715 мг/л (27 мм опадів), максимальний показник за останні п’ять років зафіксо-
вано на початку вересня в 2012 р. – 883  мг/л (33 мм опадів). Цьому сприяв довготривалий по-
сушливий період з середини літа, який супроводжувався випаданням малої кількості опадів і 
високою температурою повітря. 

6.2. екологІчний монІтоРинг лІсІВ 
Погіршення стану лісів у європейських країнах спонукало краї-

ни ЄС в 1985 році прийняти програма моніторингу лісів у Європі («ІСР Forest»).  Екологічний 
моніторинг лісів дозволив визначити сучасний стан лісових екосистем, прослідковувати на-
прямки та тенденції динаміки лісів у сучасних умовах та давати прогнози на майбутнє. моні-
торинг лісів організований на трьох рівнях, зокрема І рівень передбачає закладку постійних 
пунктів спостереження  (ППС) у лісах по кутах растрової мережі квадратів 16х16 км.

У 34-х європейських країнах упродовж 1986-1988 років сформовані мережі моніторингу 
різних рівнів, що складаються більше, ніж з 5700 об’єктів. В Українських Карпатах моніторинг 
лісів за програмою «ІСР Forest» здійснює Український науково-дослідний інститут гірсько-
го лісівництва (УкрНДІгірліс). У 1989-1995 рр. УкрНДІгірліс (м. Івано-Франківськ) виконано 
формування мережі І рівня з 90 об’єктів спостережень, зокрема в Івано-Франківській області 
– 23 об’єкти. За результатами моніторингу зроблено висновок, що на стан лісів впливають 
лісорослинні умови та сильний антропогенний вплив (токсичні викиди, самовільні рубки, 
нерегульована рекреація).

На території Косівського району не було закладено жодного об’єкту регіонального моні-
торингу лісів. Тому НПП «гуцульщина» спільно з із лабораторією екології УкрНДІгірліс в 2003 
році сформовано локальну мережу моніторингу І рівня в кутах квадратів 8х8 км (рис. 6.3). 
Відповідно до методики програми «ІСР Forest» закладено 15 постійних пунктів спостережень 
(ППС) на території району. Щорічні обстеження на ППС також проводяться відповідно до 
методики програми «ІСР Forest» і дають конкретні характеристики стану лісів. Зокрема, за 
багатьма показниками визначається клас пошкодження. 

Отримані результати свідчать, що екологічний стан лісів Косівщини в цілому задовіль-
ний. Пошкодження хвойних порід не виходять за межі першого класу (незначні), а пошко-
дження листяних порід – в межах другого класу (слабкі). «Cередній» клас пошкодження від-
мічається біля м. Косова, смт яблунів та в районі бурових установок у с. Вижній Березів. На 
решті території району пошкодження слабкі та незначні. Основними чинниками пошкоджень 
є кліматичні умови та антропогенний вплив.

Для ведення моніторингу лісів другого рівня на території  НПП у різних за лісорослин-
ним складом ділянках, закладені стаціонарні ділянки багаторічних спостережень – постійні 
пробні площі (ППП). П’ять ППП закладено в основних лісових формаціях та похідному 
ялиновому насадженні (рис. 6.3). Спостереження на ППП проводяться тричі на рік (навес-
ні, влітку та на початку осені) методом складання геоботанічних описів, кожен з яких має 
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номер, що не повторюється (Програма Літопису природи для заповідників та національних 
природних парків, 2002).

Результати обстеження лісів на ППС моніторингу І рівня, левова частка яких знаходиться 
на територї НПП «гуцульщина», подані у таблицях 6.2.1 і 6.2.2 дозволили зробити наступні:

На більшій частині ППС моніторингу лісів доміну ють букові ліси, що відповідає роз-1. 
поділу лісів за породами, тобто мережа моніторингу репрезентативно представляє ліси регіо-
ну. Дубові ліси зосе реджені в південно-східній частині парку, а ялинові – в північно-західній 
(рис.6.3).

Стан вершини облікових дерев оцінювався балами у прямій залежності від рівня її 2. 
пошкодження або всихання: більша поло вина об’єктів (53%) не має пошкоджень вершин, ще 
27% – має поодинокі пошкодження і тільки на 20% ППС стан вершин характеризується зна-
чними пошкодженнями (у більшості випадків механічними) (табл. 6.2.1).

Таблиця 6.2.1
Середні показники стану лісів Косівського району за даними 

локального моніторингу в 2005 році

№ 
ППС

Поро-
да

Д, 
см Н, м

Клас 
Краф-

та

Вер-
шина, 

бал

Сухі 
суч-

ки, %

Плодо-
ношен-
ня, бал

Вік 
хвої, 
років

Дефоліація, % Дехро-
мація, 

%
рНверши-

ни
загаль-

на
1 Д.зв 21,6 16,0 1,9 0,0 18,3 0,4 - 23,1 25,8 25,6 4,40
2 Бк 29,9 23,0 1,8 0,1 23,5 1,6 - 27,9 32,3 42,9 4,17
3 Бк 20,9 20,5 1,9 0,1 15,0 0,5 7,0 15,6 12,7 13,8 4,21
4 Бк 31,1 26,0 1,8 0,0 15,0 2,1 - 20,0 19,0 28,8 4,23
5 Бк 25,8 23,0 2,0 0,0 18,8 0,8 - 15,8 14,2 8,3 4,10
6 Бк 20,6 22,0 2,0 0,1 13,3 0,7 - 17,9 19,4 11,5 4,48
7 ял 33,5 24,0 2,0 0,0 40,0 0,7 7,4 13,5 16,7 6,9 3,74
9 Бк 40,1 34,0 1,9 0,0 15,8 1,3 6,8 15,6 14,8 20,6 4,12

10 Бк 29,7 25,5 2,0 0,0 8,5 1,2 - 16,7 19,6 12,9 3,93
11 Д.зв 44,3 28,0 1,9 0,0 33,3 0,9 4,0 20,8 29,8 14,8 3,95
12 ял 21,4 19,0 2,1 0,0 26,7 0,3 7,4 12,7 12,7 6,7 3,74
13 ял 41,5 31,0 1,9 0,7 32,1 1,2 6,4 17,7 21,0 11,9 4,28
14 ял 31,8 32,0 2,0 0,5 64,4 0,8 6,3 14,4 24,4 5,4 3,97

15 ял 34,5 29,0 2,0 0,1 25,2 1,2 6,5 10,6 11,7 3,8 4,12

Плодоношення облікових дерев теж оцінювалося балами в залежності від наявності 3. 
плодів. 2003 рік був урожайним для основних порід регіо ну до слід жень. Інтенсивність плодо-
ношення коливається від 0,3 (незначна) до 2,1 (середня). Відмітимо певну залежність плодо-
ношення передусім від середнього діаметру дерев на ППС (табл. 6.2.1).

Вік хвої є комплексним показником життєвості хвойних дерев. На те риторії НПП «гу-4. 
цульщина» цей показник має добрі значення (більше 6 років), що свідчить за успішність рос-
ту хвойних порід. Виключення складають дерева ялини в дубових лісах, вік хвої яких складає 
біля 4 років (табл. 6.2.1). 

Дефоліація вершини в значній мірі визначає поточний (цьогорічний) стан дерева. За 5. 
цим показником стан лісів НПП на 73 % ППС характеризується слабкою і незначною дефо-
ліацією. Дехромація лісів ана ло гічно до дефоліації знаходиться в межах перших трьох класів, 
але кількість дерев третього класу дехромації значно більша за кількість дерев третього класу 
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дефоліації. Аналіз змін кольору дав можливість зробити висновок, що основними причина-
ми такої високої (порівняно з багаторічними дани ми) дехро мації лісів регіону досліджень є: 
складні погодні умови вегетацій ного сезону 2003 року на більшості ППС, опіки і продукти 
згоряння – на ППС №2, механічні пошкодження – на ППС №8 (табл. 6.2.1).

Таблиця 6.2.2
Середні показники стану лісів Косівського району за даними 

локального моніторингу в 2010 році

№ 
ППС

По ро -
да Д, см Клас 

Кра фта
Вер ши-
на, бал

Сухі 
сучки, 

%

Плодо но-
шен ня, бал

Вік 
хвої, 
років

Дефоліація, % Дехро-
мація,  %верши ни загаль на

1 Дз 22,4 2,0 0,1 14,1 0,5 - 18,9 11,8 17,2
2 Бк 26,5 2,2 0,0 12,1 0,5 - 17,1 12,5 8,3
3 Бк 23,9 2,2 0,0 11,0 0,3 5,0 13,1 8,5 6,9
4 Бк 33,6 1,9 0,0 8,8 1,5 - 14,8 10,6 12,9
5 Бк 28,7 2,2 0,0 11,0 0,8 - 11,3 7,1 5,4
6 Бк 23,1 2,1 0,1 7,6 0,6 - 13,0 9,4 7,1
7 ял 33,4 2,0 0,0 12,9 0,5 6,0 6,9 9,2 5,4
8 Бк 31,2 2,2 0,1 5,8 0,3 5,0 8,8 10,8 8,8
9 Бк 45,1 1,9 0,1 17,3 1,1 6,4 11,9 6,3 8,2

10 Бк 33,8 2,0 0,0 11,7 0,8 - 12,1 8,3 5,4
11 Дз 46,6 2,0 0,0 22,5 1,2 4,2 21,0 14,8 9,2
12 ял 23,5 2,2 0,0 10,4 0,1 4,8 7,9 5,8 1,7
13 ял 43,2 1,9 0,7 30,0 0,4 5,8 9,4 7,5 6,2
14 ял 33,0 2,1 0,1 17,1 0,3 4,8 10,6 8,3 4,0
15 ял 34,5 1,9 0,3 17,9 0,3 5,1 6,0 5,8 1,0

Відсоток пошкоджень, які спричинені ентомологічними шкідниками, в лісах НПП ко-6. 
ливається від 0 до 23%. Відмічено просторову прив’язку максимумів таких по шкоджень до 
найбільш заселеної північно-східної частини району, а мінімальні ентомопошкодження при-
сутні в хвой них (особливо ялицевих) лісах парку. Значні ентомо пошкод ження також відмі-
чені в лісах парку, які довгий час перебували під впливом нафтовидобутку (північно-західна 
частина району). Пошкодження фітопатогенами лісів НПП «гуцульщина» колива ється від 0 
до 16% і має також досить значне поширення, але в більшості випадків вони присутні на 
деревах бука і ялиці. Це, так званий, «поперечний рак» стовбурів, який особливо інтенсивно 
пошкоджує похідні деревостани.

У розрізі основних лісотвірних порід НПП «гуцульщина» слід відзначити, що стан 7. 
вершини бука найгірший. Відсоток сухих сучків у його кроні найменший серед листяних по-
рід, а меншим є тільки у ялиці. Плодоношення бука теж найменше серед листяних порід, але 
краще, ніж у хвойних. Дефоліація вершини та загальна у бука менша тільки за граб і дуб, але 
більша за всі інші породи. Дехромація вже менша навіть за явір, тобто більша тільки за ялину 
і ялицю. Характеристики стану ялини найкращі в парку. Виключення складають тільки нижчі 
за ялицю бал плодоношення та вік хвої. Дуб зви чайний навпаки має найгірші показники ста-
ну і особливо висо кою є дефоліація його вершини. ялиця характеризується добрим станом, 
най вищим в парку віком хвої і найменшим відсотком сухих сучків (табл. 6.2.1).

Зміни стану лісів НПП у 2010 порівняно з 2003 роком за більшістю характеристик мо-8. 
ніторингу лісів є позитивними (табл. 6.2.2). Так, за класом пошкодження покращення стану 
достовірне для всіх 15-ти ППС. Виключення складає тільки вік хвої, за яким зафіксоване до-
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стовірне погіршення для ялини. Негативними моментами також є збільшення відсотку коро-
їдів у ялини, поперечного раку і хвоєгризучих шкідників – у ялиці, сухих сучків – у дуба.

6.3. монІтоРинг бІоРІзноманІття 
ентомоФауни І угРупоВань безхРебетних  
моніторинг біорізноманіття ентомофауни і угруповань без-

хребетних основних типів ландшафтно-біотопічних комплексів НПП «гуцульщина» (суб’єкт 
і полігон моніторингу) є однією з ланок системи моніторингу різноманіття ентомофауни і 
угруповань безхребетних об’єктів природно-заповідного фонду західного регіону України, 
який проводить лабораторія ентомології відділу регіонального біоценотичного моніторин-
гу Державного природознавчого музею НАН України (головна установа і реалізатор моні-
торингу) і яка охоплює також Карпатський біосферний заповідник, Карпатський НПП, при-
родні заповідники «Розточчя» і «медобори». Проводиться моніторинг, як складова частина 
майбутньої Національної програми щодо збереження біологічного різноманіття в Україні, а 
також на виконання Закону України «Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного 
різноманіття» від 29.11.1994 р. №257/94-вр, Закону України «Про Загальнодержавну програму 
формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» від 21.09.2000 р. 
№1989-ІІІ, постанови Кабінету міністрів України «Про Концепцію збереження біологічного 
різноманіття України» від 12.05.1997 р. №439, постанови Кабінету міністрів України «Про 
порядок ведення державного кадастру тваринного світу» від 15.11.1994 р. №772 та інших 
нормативно-правових документів у галузі збереження біологічного різноманіття в Україні.

Угруповання комах, як складові частини ентомокомплексів, належать до елементів еко-
системи, які найбільш чутливо і адекватно реагують на зміни стану довкілля і, відповідно, мо-
жуть служити індикатором ступеня стійкості чи порушеності екосистеми (яновский, 2001). 
Рослини і комахи, незважаючи на співпадіння діапазонів толерантності, мають оптимуми 
проживання з різними екологічними характеристиками, чим ближчі умови до оптимуму рос-
лини, тим стабільніша екосистема і, навпаки, якщо екологічна обстановка відповідає оптиму-
му фітофага, екосистема нестійка (яновский, 2001). Для оцінки трансформації ентомокомп-
лексів В.м. яновський пропонує, зокрема, визначення наступних показників: 1) специфіка 
видового складу; 2) рівень домінування видів; 3) активність фонових філофагів; 4) активність 
масових шкідників основного намету; 5) активність шкідників молодняку.

як зазначають Е. Скібіньска і Е. Худзіцка (Skibińska, Chudzicka, 2000) у Польщі, як і в 
інших країнах Європи досі не створено комплексної системи моніторингу біорізноманіття. 
Щодо комах і безхребетних існує нагальна потреба верифікації на практиці теоретичних по-
ложень, а також доопрацювання деталей методик збору і накопичення даних та їхнього ана-
лізу. Оскільки, оптимальна, з теоретичної точки зору, оцінка видової різноманітності при-
родної системи як цілісності, на практиці є неможливою, то об’єктом моніторингу екосистем 
повинні бути багатовидові угруповання, які можна трактувати як модельні угруповання, що 
ілюструють структуру цілої екосистеми. Вибір модельних об’єктів (таксонів), які входять до 
модельного угруповання зумовлює тип середовища де проводиться моніторинг. модельні 
об’єкти повинні відображати різні трофічні рівні і різні стратоценози екосистеми. Основни-
ми показниками, які повинні враховуватися при моніторингу угруповань є: 1) видовий склад, 
2) відносна або абсолютна чисельність окремих видів і цілого угруповання, 3) структура до-
мінування. При комплексному моніторинзі маємо справу не тільки з реакцією окремих видів, 
яка може суттєво відрізнятися, а з реакцією цілої біологічної системи, як цілісної єдності. 
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моніторингові дослідження повинні сприяти визначенню фауністичних об’єктів, придат-
них для біоіндикаційної оцінки стану довкілля і змін, які в ньому відбуваються. До таксонів, 
які, загалом, вважаються добрими біоіндикаторами серед безхребетних належать ногохвіст-
ки (Collembola), мурашки (Formicidae), жуки-туруни (Carabidae), жуки-ковалики (Elateradae) 
(Skibińska, Chudzicka, 2000). Жоден таксон, а ні його параметр не віддзеркалює в однозначний 
спосіб усіх змін, які відбуваються в оточуючому середовищі. Однак, з іншого боку, більшість 
багатовидових угруповань комах у певних умовах можуть використовуватися, як показники 
при біоіндикаційній оцінці стану і змін оточуючого середовища.

Серед основних моніторингових об’єктів у Європі, які широко використовуються, в тому 
числі і для біоіндикації є жуки-туруни (Rainio, Niemelä, 2003). Для моніторингу рекоменду-
ється використання лише небагатьох груп видів, а також видів-індикаторів біорізноманітнос-
ті – групи таксонів чи функціональної групи, різноманітність якої (видове багатство, рівень 
ендемізму і т.п.) відображає різноманітність інших таксонів. Індикаторів біорізноманіття по-
діляють (Lindenmayer et al., 2000) на: 1) види, присутність чи відсутність яких індикує присут-
ність чи відсутність деяких інших видів, 2) види, поява чи зникнення яких спричиняє великі 
зміни чисельності чи присутності що найменше одного іншого виду (keystone species = клю-
чові види), 3) домінантні види, які забезпечують основну частину біомаси чи чисельності.

На думку багатьох авторів, добрий біоіндикатор повинен мати наступні параметри: 1) 
достатньо з’ясовану таксономію і екологію, 2) бути розповсюдженим у досить широкому 
географічному регіоні, 3) мати спеціалізацію до певних умов середовища, 4) забезпечувати 
індикацію змін середовища на ранніх стадіях, 5) бути легким і економічно ефективним для 
спостереження, 6) бути відносно незалежним від розміру зборів, 7) його реакція повинна 
відображати реакцію інших видів, 8) він один повинен бути спроможним диференціювати 
природні цикли чи тренди і їхню зумовленість антропогенним стресом і 9) мати потенційне 
економічне значення.

Жуки-туруни як біоіндикатори відповідають більшості зі згаданих вище вимог. Туруни 
є добре вивчені і таксономічно і екологічно (параметр 1). Широко розповсюджені і заселя- 
ють практично всі основні біотопи, за винятком найсухіших частин пустель (параметр 2). 
Карабіди можуть бути поділені на географічно широко розповсюджених видів-генералістів 
(убіквісти), види які займають широке коло біотопів (евритопні) і видів-спеціалістів, які тра-
пляються в одному чи декількох біотопах (стенотопні) (параметр  3)  (Eversham  et  al., 1996). 

Кожен тип оселища має визначену видову асамблею з видами-генералістами і спеціа- 
лістами. Таким чином, окремий вид турунів чи видова асамблея може бути використана як 
біоіндикатори. Дослідження показали, що туруни швидко відгукуються на фрагментацію се-
редовища, випасання, внесення добрив і вирубування лісів (параметр 4). Найбільш звичай-
ною і часто вживаною при польових дослідженнях угруповань турунів є методика ґрунтових 
пасток, бо їх можна легко і економічно ефективно збирати цими пастками (Spence, Niemelä,  
1994).  Збори  ґрунтовими  пастками  відображають  як  актуальну  чисельність,  так і актив-
ність видів. У порівнянні до інших методів, як наприклад просіювання підстилки, ґрунтові 
пастки ловлять більше видів великого розміру (Spence, Niemelä, 1994). Ґрунтові пастки підхо-
дять для досліджень, у яких порівнюються угруповання наземних видів, але не підходять для 
з’ясування актуальної чисельності чи дослідження видів, які живуть на рослинах (параметр 
5) (Spence, Niemelä, 1994). 

Збори турунів не є незалежними від величини збору, через плямисте поширення видів. 
Тому, результати зборів можуть залежати від кількості досліджених ділянок. Дослідження на 
декількох дослідних ділянках зменшує цю проблему, оскільки збільшення числа дослідних 
ділянок збільшує ймовірність збору плямисто розповсюджених видів (Weawer, 1995) і, таким 
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чином, збільшує надійність результатів (параметр 6). Питання ступеня, до якого зміни в угру-
пованнях турунів відображають реакцію інших видів є слабо дослідженим. Згідно (Niemelä et 
al., 1996) спостерігалися близькі коливання чисельності в турунів і павуків вздовж градієнта 
лісової сукцесії (параметр 7). 

Оскільки у турунів спостерігаються сезонні і багаторічні варіації розміру популяцій, 
рекомендується проводити моніторинг впродовж цілого сезону їхньої активності. Погодні 
умови чи антропогенний вплив можуть викликáти багаторічні варіації. В багатьох випадках 
використання контрольних ділянок може нівелювати ці ефекти, але часом погодні умови мо-
жуть бути різні і в близько розміщених контрольному і досліджуваному районах (параметр 
8). Економічне значення видів-індикаторів є важливим, оскільки вони потрібні для переко-
нання політиків у важливості проведення моніторингу. Однак, використання лише декіль-
кох економічно важливих видів, як індикаторів для моніторингу функціонування екосистем і 
біорізноманітності може спричиняти помилкові висновки (Landers et al., 1988). Жуки-туруни 
можуть вважатися як економічно важливі, тому що вони є одними з основних хижаків шкід-
ників сільського господарства (параметр 9).

Оскільки, використання окремого виду-індикатора є нереальним, звичайно, для індика-
ції біорізноманіття використовують декілька груп видів з різними екологічними вимогами. 
Хоч, використання біоіндикаторів є дещо проблематичним, вони є популярним і економіч-
но ефективним шляхом до визначення і моніторингу змін довкілля. Вибір найбільш відпо-
відних індикаторів залежить від мети досліджень і характеристик індикатора. Серед жуків-
турунів є ряд видів, чи груп видів, які можуть бути використані, як індикатори. Зокрема, 
відсутність спеціалізованих видів може вказувати на порушення навколишнього середовища 
(Halme, Niemela, 1993), більшість видів-генералістів також реагує на зміни біотопу, їхні видові 
композиції можуть використовуватися, наприклад, для класифікації оселищ. Пропонуються 
(Rainio, Niemelä, 2003) деякі спільні принципи зміни в угрупованнях турунів після порушен-
ня в граслендах і лісах: 1) хоч число видів може залишатися незмінним, композиція видів і 
чисельність видів змінюється і 2) кількість видів-спеціалістів великого розміру і з поганими 
міграційними здатностями зменшується, в той час як видів-генералістів малого розміру з до-
брими здатностями до польоту збільшується.

Ландшафтно-біотопічні комплекси НПП «гуцульщина» репрезентують типові висотно- 
поясні лісові фітоценосистеми Українських Карпат з характерними для них ентомокомплек-
сами, що спричиняє необхідність і важливість моніторингових досліджень саме у цьому запо-
відному об’єкті і віднесення його до одного з полігонів моніторингу в Україні.

моніторинг ентомофауни і угруповань безхребетних у НПП «гуцульщина» проводиться 
на чотирьох постійних моніторингових площах, які відображають основні типи ландшафтно-
біотопічних комплексів парку:

пп-1 – Старокутське ПНДВ, квартал 16, виділ 6 (15,0 га), 150-ти річний  дубовий  ліс. 
Висота: 330 м н. р. м. Асоціація дубового лісу ліщиново-трясучковидноосокового. Ботанічна 
пам’ятка природи урочище «Цуханівське». моніторингові дослідження ентомофауни і угру- 
повань безхребетних започатковані і проводилися в 2003 і 2005 рр.

пп-2 – Косівське ПНДВ, квартал 2, виділ 14 (30,2 га), 80-ти річний буковий ліс. Висота: 
500 м н.р.м. Схил: пд.-зх. крутістю 10 градусів. моніторингові дослідження ентомофауни і 
угруповань безхребетних започатковані і проводилися  в 2003 р.

пп-3 – Космацьке лісництво ДП «Кутське Лг», квартал 29, виділ 28 (4,6 га), ялиновий 
«праліс» зеленомохово-чорничний на кам’янистих розсипах пд.-зх. схилу гори Ґрегіт. Висота: 
1325 м н. р. м. Схил: пд.-зх. крутістю 25°. моніторингові дослідження ентомофауни і угрупо-
вань безхребетних започатковані і проводилися в 2003 р.



181
Розділ 6. Наукові дослідження та моніторинг стану  навколишнього  

природного середовища 

пп-4 – Старокутське ПНДВ, квартал 16, виділ 16 (4 га), 70-ти річний дубовий ліс у долині 
струмка. моніторингові дослідження ентомофауни і угруповань безхребетних започатковані 
і проводилися  у 2005 р.

Крім основних – постійних моніторингових площ, рекомендується проводити моніто-
ринг і на допоміжних – тимчасових пробних площах, для повнішого охоплення усього біо-
топічного різноманіття національного парку.

моніторинг біологічного різноманіття ентомофауни і угруповань безхребетних повинен 
охоплювати усі (або основні) вертикальні яруси (стратоценози) біоценозів: 1) ґрунтовий; 2) 
наземний; 3) трав’яний та 4) деревно-чагарниковий. Для кожного з них, зокрема, пропону-
ються наступні основні моніторингові таксони і групи таксонів:

ґрунтовий – ногохвістки (Collembola), угруповання ґрунтових мікроартропод;1) 
наземний – жуки-туруни (Carabidae), угруповання безхребетних наземної мезофауни;2) 
трав’яний – джмелі (Bombus, Psithyrus), лускокрилі (Lepidoptera);3) 
деревно-чагарниковий – жуки-златки (Buprestidae), жуки-вусачі (Cerambycidae), 4) 

жуки-короїди (Scolytidae).
Для моніторингу біорізноманіття ентомофауни і угруповань безхребетних рекоменду-

ється використовувати стандартні апробовані методики (гиляров, 1975а, 1975б; Тихомирова, 
1975; Чернов, 1975; Rainio, Niemelä, 2003; Rizun, 2003 і ін.):

ґрунтовий ярус: ґрунтові розкопки, включаючи підстилку (відбір серії з 5-10 ям роз-1) 
міром 25×25×50 см або 50×50×50 см, тричі за сезон – у другій половині квітня, середині черв-
ня і другій половині вересня);

наземний ярус: ґрунтові пастки Барбера (функціонування впродовж вегетаційно-2) 
го сезону мінімальної пастко-лінії з 5 пасток розташованих через 10 м, пастки – стандартні 
скляні банки об’ємом 0,5 л із вхідним отвором діаметром 72 мм, фіксуюча речовина – 4%-ий 
розчин формаліну, вибір матеріалу з пасток щомісячний); проби підстилки (відбір серії з 5-10 
проб розміром 25×25 см або 50×50 см щомісяця або частіше);

трав’яний ярус: віконні пастки (функціонування впродовж вегетаційного сезону 2 або 3) 
4 розміщених перпендикулярно щодо себе пасток на пробну площу, пастки – рама визначено- 
го розміру перетягнута поліетиленовою прозорою плівкою або склом із лійкою-посудиною- 
збірником з фіксуючою речовиною для комах, які вдарилися об перешкоду, знизу вибір мате- 
ріалу з пасток подекадний); пастки типу жовта миска (функціонування впродовж вегетацій- 
ного сезону 5 пасток – посудин яскраво жовтого кольору заповнених фіксатором – етилен 
гліколем, вибір матеріалу з пасток подекадний); можливе поєднання віконних пасток і пасток 
типу жовта миска;

деревно-чагарниковий ярус: віконні пастки, пастки типу жовта миска або їх поєднан- 4) 
ня; спеціальні методики обліку комах ксило- і філофагів.

можливе використання й інших типів пасток.
Основними показниками моніторингу біорізноманіття ентомофауни і угруповань без-

хребетних є: 1) видовий склад (його особливості); 2) відносна або абсолютна чисельність 
окремих видів; 3) відносна або абсолютна чисельність цілого угруповання; 4) структура домі-
нування угруповань. можливе застосування допоміжних показників, зокрема різноманітних 
індексів  різноманіття.

Отримані якісні і кількісні дані з використанням уніфікованих методик для конкретних 
типів ценозів НПП «гуцульщина» щодо окремих таксонів безхребетних є основою подальших 
моніторингових досліджень і матеріалом для інвентаризації, кадастру, картування ентомофа-
уни, поповнять єдиний комп’ютерний банк даних з моніторингу і підтримання біорізнома-
ніття та стануть складовою частиною при формуванні гІС. На підставі отриманої інформації 
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будуть розроблені механізми охорони біорізноманіття, моніторингові програми щодо окре-
мих рідкісних та зникаючих видів комах, визначені зони і чинники ризику стосовно певних 
таксономічних груп та видів, виділені види-біоіндикатори.

Для екологічного моніторингу за станом навколишнього природного середовища поряд 
з використанням у якості біоіндикаторів жуків-турунів доцільно провести дослідження з 
використанням  у  якості  біоіндикаторів  гідробіонтів,  лишайників  чи  мохів.

6.4. екологІчний монІтоРинг ФоноВих І 
РІдкІсних ВидІВ Фауни та ФаунІстичних 
угРупоВань 
Для ведення екологічного моніторингу за представниками фонових 

та рідкісних видів в умовах національного парку обрано п’ять видів ссавців (горностай Mustela 
erminea), видра Lutra lutra та ін.), 24 види птахів (лелека чорний Ciconia nigra, гоголь Bucephala 
clangula,  шуліка рудий Milvus milvus, лунь польовий Circus cyaneus, змієїд Circaetus gallicus, беркут 
Aquila chrysaetos, сичик-горобець Glaucidium passerinum, сова довгохвоста Strix uralensis,  сороко-
пуд сірий Lanius excubitor та ін.), 2 види плазунів (зокрема, мідянка Coronella austriaca) та 5 видів 
земноводних (саламандра плямиста Salamandra salamandra та ін.). Це як правило види, що нале-
жать до фонових і які відіграють одне з найвагоміших місць у екосистемах національного парку. 
Інша група видів – дуже рідкісні або зникаючі, що занесені до Червоної книги України. 

Сьогодні на території НПП ведуться систематичні спостереження та обліки за фауною 
хребетних на облікових маршрутах, закладених у 2004-2005 роках к.б.н., с.н.с. ЛНУ імені 
І.Франка І.м. горбанем у ході досліджень з розробки Проекту організації території НПП:

– для обліків плазунів та земневодних використовуються два маршрути –  біля контори 
Шешорського ПНДВ та на його території у районі озера Лебедин. Слід закласти обліковий 
маршрут біля комплексу ставів у Старокутському ПНДВ;

– для обліку птахів закладено шість маршрутів за біотопічним принципом – у дубових 
лісах Старокутського ПНДВ (літні обліки), у буково-смерекових лісах Косівського ПНДВ (зи-
мові обліки), луки і сіножаті біля с.Смодна (літні обліки сірої куріпки і перепілки), береги 
водойм і річок Волійця та Рибниця (весняні обліки навколоводних птахів), водойми і луки у 
Старокутському ПНДВ (осінні обліки пролітних негоробиних птахів), ліси у Шешорському 
ПНДВ (осінні обліки денних хижаків і сов);

– для зимових обліків ссавців за слідами життєдіяльності закладено три маршрути – Ко-
сівське ПНДВ (16, 19 кв., завдовжки 8 км), Шешорське ПНДВ (с.Прокурава – урочище Петри-
чила, завдовжки 14 км), Старокутське ПНДВ (завдовжки 12 км).

В останні роки додатково закладено чотири орнітологічних маршрути у різних типах лі-
сів парку (у дубових, букових, буково-грабових та ялинових лісостанах), а для встановлення 
видового складу іхтіофауни проведені 29 пробних виловів риб та круглоротих у ставковому 
господарстві біля с. Кобаки, ріках Черемош, Рибниця, Пістинька і Волійця, потоці Ставник.

У гніздовий період найбагатшими на видовий склад орнітофауни є грабово-ялинові ді-
брови. За період 2008-2012 рр. у дібровах спостерігається збільшення чисельності сойки, си-
ниці великої, синиці блакитної, вільшанки (табл. 6.4.1). Стабільними залишаються популя-
ції зяблика, мухоловки білошийої, дикого голуба-припутня, зозулі. Але по роках щільність 
помітно зменшується. мухоловка строката, дятел середній, горлиця звичайна, одуд, дрізд 
чорний, шпак зменшують свою чисельність. мухоловка строката, одуд, горлиця садова ста-
ють малочисельними не тільки в дібровах, а й по всій Косівщині. Чисельність дрозда чорно-
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го зменшується в лісових екосистемах, але помітно збільшується в садах, парках, невеликих 
гаях, перелісках. Чисельність шпаків зменшується по всій території Косівщини.

Таблиця 6.4.1
Динаміка чисельності гніздової орнітофауни рівнинних дібров 

у Старокутському ПНДВ
№ 

п/п Вид Чисельність по роках (пар/км2)
2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік

1 2 3 4 5 6 7
1 Зяблик 46.6 43.3 37.8 43.3 34.4
2 Вівчарик-ковалик 15.5 26.6 12.2 17.8 14.4
3 Вільшанка 5.6 10.0 7.8 6.7 6.7
4 Дрізд співочий 14.4 15.5 11.1 10.0 18.9
5 Синиця велика 18.9 28.9 16.7 21.1 26.7
6 Дрізд чорний 17.8 13.3 16.7 11.1 3.3
7 Кропив’янка чорноголова 16.7 14.4 20.0 15.6 14.4
8 Дятел великий 8.9 8.9 7.8 6.7 4.4
9 Шпак звичайний 5.6 4.4 3.3 2.2 -

10 Повзик 4.4 4.4 6.7 2.2 2.2
11 Зозуля 5.6 7.8 4.4 2.2 5.6
12 Вівчарик жовтобровий 4.4 5.6 3.3 4.4 3.3
13 Щеврик лісовий 1.1 1.1 - 2.2 -
14 мухоловка білошия 3.3 3.3 2.2 2.2 3.3
15 Припутень 4.4 2.2 5.6 2.2 4.4
16 Вівсянка звичайна 2.2 3.3 1.1 - 1.1
17 гаїчка болотяна 4.4 2.2 3.3 3.3 3.3
18 Крук 1.1 1.1 1.1 - -
19 Сойка 2.2 4.4 5.6 2.2 5.6
20 Підкоришник звичайний - - 1.1 1.1 -
21 Волове очко 2.2 5.6 4.4 5.6 2.2
22 Дятел середній 2.2 2.2 - 1.1 -
23 Синиця блакитна - 3.3 4.4 4.4 12.2
24 горлиця звичайна 4.4 2.2 - 2.2 1.1
25 Канюк звичайний 2.2 - - 1.1 -
26 Костогриз 2.2 1.1 1.1 1.1 1.1
27 Вивільга 4.4 5.6 3.3 3.3 2.2
28 Золотомушка жовточуба - - - - -
29 Синиця довгохвоста - 1.1 1.1 - 1.1
30 Жовна чорна 1.1 - - - -
31 Дрізд-омелюх 1.1 - - - 2.2
32 Дрізд-чикотень 1.1 - - - -
33 Одуд 1.1 - - - 1.1
34 Сова довгохвоста 1.1 - 1.1 - 1.1
35 Кропив’янка прудка 1.1 - 1.1 - -
36 мухоловка строката 1.1 - - - -
37 Тинівка звичайна - 1.1 - - -

Обліковано видів 32 27 26 25 25
Щільність (ос/км2) 208.4 222.9 184.3 175.3 176.3
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У порівнянні з дібровами в бучинах видовий склад птахів бідніший (табл. 6.4.2). У 
гніздовий період тут відмічено 28 видів птахів. Стабільними залишаються популяції зя-
блика, вільшанки, вівчарика-ковалика, вівчарика жовтобрового, кропив’янки чорноголо-
вої. Збільшується чисельність синиці великої. Зменшується чисельність голуба-синяка, 
мухоловки білошийої, мухоловки малої, дрозда чорного. Шпаки перестали гніздуватися 
в бучинах.

Таблиця 6.4.2
Динаміка чисельності гніздової орнітофауни бучин у Косівському ПНДВ

№ 
п/п Вид Чисельність по роках (ос/км2)

2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік
1 2 3 4 5 6 7
1 Зяблик 27.7 36.7 38.4 18.8 28.1
2 Дрізд чорний 24.6 8.4 16.7 9.4 10.9
3 Вільшанка 18.5 20.0 13.4 9.4 20.3
4 Кропив’янка чорноголова 12.3 11.7 11.7 4.7 15.6
5 Синиця велика 7.7 16.7 11.7 7.8 17.2
6 мухоловка білошия 10.8 6.7 10.0 4.7 7.8
7 Припутень 3.1 8.4 8.4 7.8 4.7
8 Вівчарик-ковалик 16.9 21.7 8.4 15.6 15.6
9 Дрізд співочий 15.4 10.0 6.7 6.3 9.4

10 Жовна чорна 1.5 3.3 1.7 3.1
11 Вівчарик жовтобровий 4.6 10.0 5.0 3.1 4.7
12 Зозуля 4.6 8.4 5.0 3 3.1
13 мухоловка мала 4.6 5.0 5.0 3.1 1.6
14 Дятел звичайний 9.2 - 3.3 1.6 6.3
15 Синиця чорна - - - - 4.7
16 Волове очко 3.1 3.3 3.3 3.1 1.6
17 Синиця блакитна - - - 3.1 1.6
18 Повзик 3.1 5.0 3.3 1.6 6.3
19 гаїчка болотяна 3.1 1.7 1.7 3.1 3.1
20 Крук 6.2 - - 1.6 -
21 Дятел зелений - 1.7 1.7 1.6 -
22 Шпак 3.1 - - - -
23 голуб-синяк 9.2 3.3 5.0 - -
24 Дрізд-омелюх 3.1 3.3 1.7 - 4.7
25 Сойка 3.1 3.3 3.3 - 1.6
26 Канюк звичайний 3.1 1.7 - -
27 Вивільга - - - - 1.6
28 Кропив’янка прудка - 1.7 - - -

Обліковано видів 23 22 21 19 22
Щільність (ос/км2) 198.6 192.0 165.4 109.4 173.6

гніздова орнітофауна мішаних лісів є порівняно багатою (табл. 6.4.3). мішані деревоста-
ни мають кілька ярусів, добре виражений підріст і підлісок, що створює певні умови для гніз-
дової орнітофауни. Тут гніздують представники листяних і хвойних деревостанів. За даними 
обліків відмічено зростання чисельності зяблика, кропив’янки чорноголової, синиці чорної, 
вівчарика-ковалика, вівчарика жовтобрового. Всихання ялини європейської негативно впли-
ває на чисельність золотомушки жовточубої, тинівки лісової. Також помітно зменшується 
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популяція дроздів чорного і співочого, мухоловки малої, вільшанки. Але крім ялини тут рос-
те ялиця біла, яка приваблює дроздів-омелюхів, горіхівку. Вздовж лісових струмків почала 
гніздуватися плиска гірська. 

Таблиця 6.4.3
Динаміка чисельності гніздової орнітофауни мішаних лісів у Косівському ПНДВ

№ 
п/п Вид Чисельність по роках (ос/км2)

2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік
1 2 3 4 5 6 7
1 Зяблик 34.6 38.4 43.4 23.7 36.8
2 Кропив’янка чорноголова 3.6 16.7 18.4 22.4 23.7
3 Вівчарик-ковалик 3.6 11.7 15.0 22.4 21.1
4 Дрізд чорний 16.4 15.0 20.0 9.2 9.2
5 Дрізд співочий 20.0 13.4 13.4 9.2 6.6
6 Вільшанка 20.0 21.7 13.4 7.9 14.5
7 Синиця велика 14.6 15.0 13.4 5.3 15.8
8 Синиця чорна - 5.0 1.7 5.3 9.2
9 Волове очко 9.1 6.7 6.7 5.3 2.6

10 Зозуля 3.6 5.0 5.0 5.3 2.6
11 голуб-синяк - - - 2.6 1.3
12 гаїчка болотяна 5.5 3.3 5.0 2.6 4.0
13 Припутень 3.6 3.3 5.0 2.6 1.3
14 мухоловка мала 3.6 3.3 - - 1.3
15 Повзик 7.3 3.3 8.4 - 4.0
16 мухоловка білошия 9.1 5.0 6.7 - -
17 Сойка 1.8 3.3 5.0 1.3 1.3
18 Дятел звичайний 9.1 5.0 3.3 1.3 1.3
19 Золотомушка жовточуба 3.6 5.0 3.3 1.3 1.3
20 Вівчарик жовтобровий - 3.3 3.3 2.6 4.0
21 горіхівка - - - 2.6 2.6
22 Жовна чорна - 1.7 1.7 2.6 1.3
23 Плиска гірська - - - 1.3 2.6
24 горлиця звичайна 1.8 1.7 - 1.3 1.3
25 Крук 1.8 1.7 1.7 1.3 -
26 Кропив’янка прудка - - - 1.3 -
27 Вівсянка звичайна - - - 1.3 -
28 Тинівка лісова 12.7 5.0 3.3 - 4.0
29 Дрізд-омелюх - 1.7 3.3 - -
29 Вивільга 1.8 1.7 1.7 - -
30 Канюк звичайний 1.8 1.7 1.7 - -
31 Синиця блакитна - - - - 1.3

Обліковано видів 22 26 24 24 25
Щільність (ос/км2) 189.0 198.6 203.8 142.0 175.0

Упродовж 2008-2012 рр. у грабово-ялинових дібровах спостерігається зменшення щіль-
ності зимуючих птахів (табл. 6.4.4). Всихання ялини європейської призвело до скорочення 
чисельності золотомушки жовточубої, синиці чорної, шишкаря ялинового, які в зимові мі-
сяці знаходили поживу в кронах ялини. Незначне скорочення чисельності спостерігається у 
волового очка, гаїчки болотяної, крука. Синиця велика при сильних похолоданнях покидає 



186 НАЦІОНАЛЬНий ПРиРОДНий ПАРК «ГУЦУЛЬЩиНА»

лісові екосистеми і відкочовує в населені пункти. Стабільними залишаються популяції дятла 
звичайного, дятла середнього, повзика, сойки, синиці блакитної. В урожайні роки граба тут 
зимують костогризи. Вздовж лісових струмків ростуть вільха сіра і чорна, що забезпечує по-
живою чижів, зеленяків.

Таблиця 6.4.4
Результати обліків зимової орнітофауни у дібровах 

на обліковому маршруті №1
№ 
п/п Вид Чисельність по роках (ос/км2)

2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік
1 2 3 4 5 6 7
1 Синиця блакитна 68.6 74.3 48.9 31.1 40.0
2 Синиця велика - - 13.3 44.4 -
3 Сойка 22.9 45.7 13.3 40.0 22.2
4 Повзик 40.0 62.9 35.6 26.7 22.2
5 Гаїчка болотяна 28.6 62.9 22.2 26.7 17.8
6 Дріздомелюх - - - 17.8 -
7 Дятел звичайний 17.1 28.6 31.1 17.8 17.8
8 Синиця довгохвоста 17.1 - 26.7 8.9 26.7
9 Підкоришник 5.7 17.1 17.8 4.4 -

10 Дятел середній 5.7 5.7 8.9 4.4 4.4
11 Дятел малий - - 8.9 4.4 4.4
12 Крук 17.1 11.4 8.9 4.4 -
13 Синиця чорна 17.1 51.4 4.4 4.4 -
14 Волове очко 5.7 5.7 4.4 4.4 -
15 Золотомушка жовточуба 22.9 22.9 8.9 - -
16 Шишкар ялиновий 62.9 - - - 8.9
17 Жовна чорна - 5.7 8.9 - 4.4
17 Костогриз 51.4 - 8.9 - -
18 Зеленяк - - 8.9 - -
19 Чиж 34.3 - 13.3 - 22.2
20 Яструб великий 5.7 - - - -
21 Сова довгохвоста 5.7 - - - -
22 Зимняк - 11.4 4.4 - -
23 Снігур - 5.7 - - 4.4
24 Дріздчикотень - 11.4 - - -
25 Сорокопуд сірий - 5.7 - - -

Обліковано видів 18 16 19 14 12
Щільність (ос/км2) 428.5 428.5 297.7 239.8 195.4

мішані ялиново-ялицево-букові деревостани з домішкою дуба, ясена, вільхи чорної є 
основним місцем зимівлі більшості видів горобиних птахів (табл. 6.4.5). За рахунок омели, 
яка паразитує на ялицях, тут кожного року зимують великі зграї дроздів-омелюхів. В осінньо-
зимовий період більшість видів синицевих, повзики, підкоришники, золотомушки жовточу-
бі, дятли звичайний, рідше білоспинний і трипалий об’єднуються в зграї. Такі зграї можуть 
нараховувати 20-40 особин птахів. 

Значні коливання чисельності відмічені у представників родини в’юркових. В урожайні 
роки бука на території парку зимують великі групи в’юрків і костогризів. Дозрівання насіння 
смереки приваблює шишкарів ялинових, горіхівок.
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Таблиця 6.4.5
Динаміка чисельності зимової орнітофауни мішаних лісів на

обліковому маршруті №2
№ 

п/п Вид Чисельність по роках (ос/км2)
2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік

1 2 3 4 5 6 7
1 Дрізд-омелюх 38.9 33.3 22.2 31.6 84.2
2 Синиця велика 61.1 66.7 88.9 63.2 5.3
3 Сойка 16.7 16.7 33.3 15.8 42.1
4 Повзик 27.8 27.8 22.2 15.8 31.6
5 гаїчка болотяна 22.2 22.2 38.9 31.6 57.9
6 Синиця блакитна 5.6 22.2 27.8 - -
7 Дятел звичайний 27.8 22.2 22.2 15.8 21.1
8 Синиця довгохвоста 16.7 16.7 22.2 5.3 -
9 Підкоришник 5.6 11.1 11.1 10.5 5.3

10 Дятел білоспинний - - - - 5.3
11 Дятел трипалий - - - - 5.3
12 Крук 33.3 22.2 16.7 15.8 -
13 Шишкар ялиновий 22.2 - - 21.1
14 Синиця чорна 16.7 27.8 16.7 36.8 68.4
15 Волове очко - 11.1 5.6 5.3 -
16 Снігур 22.2 16.7 11.1 5.3 10.5
17 Чиж - 44.4 15.8
18 Золотомушка жовточуба 11.1 22.2 44.4 10.5 47.4
19 Синиця чубата 5.6 - 11.1 5.3 -
20 Жовна чорна 5.6 11.1 11.1 5.3 10.5
21 горіхівка 5.6 - 5.6 5.3 5.3
22 Костогриз - - - - 26.3
23 Вюрок - - - - 21.1

Обліковано видів 17 15 18 16 18
Щільність (ос/км2) 344.7 350.0 472.2 279.2 484.5

Більшу частину території парку займають букові ліси, які є порівняно бідними на ви-
довий склад і щільність зимуючих птахів. Тут взимку щільність у 2-3 рази є нижчою, ніж в 
гніздовий період. Взагалі в умовах низькогір’я та середньогір’я Карпат, де випадає багато снігу 
створюються важкі умови для зимівлі більшості видів птахів. Але в передгір’ї в мішаних де-
ревостанах, де снігу випадає менше і легше здобувати поживу, концентрується основна маса 
зимуючих птахів. Такі деревостани мають великі захисні функції для представників орніто-
фауни і відіграють велику роль у зимівлі птахів не тільки парку, але всього західного регіону. 

Велику роль для зимуючих птахів відіграють населені пункти. Залишені на деревах яблу-
ка, груші, плоди калини і горобини забезпечують поживою дроздів-чикотнів, снігурів, оме-
люхів. Більшість жителів біля своїх хат влаштовують годівниці, забезпечуючи поживою си-
ничок, повзиків, горобців. Окремі види птахів знаходять поживу на сміттєзвалищах. На р. 
Рибниця в м. Косові зростає чисельність зимуючих крижнів.

Відзначимо, що дуже перспективним у НПП «гуцульщина» напрямом досліджень є ви-
вчення видового складу і екології рукокрилих (кажанів), зважаючи на те що дуже багато видів 
з цієї групи тварин є рідкісними (занесені у Червону книгу України і Європейський червоний 
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список). На основі таких досліджень у перспективі можна розробити план дій щодо ство-
рення штучних місць для гніздівлі для збільшення чисельності і поширення окремих видів 
кажанів на території національного парку.

6.5. монІтоРинг РекРеацІйних змІн 
Рослинного покРиВу
У національних парках у зв’язку із рекреаційним напрямом їх-

ньої діяльності найбільший вплив на рослинний покрив має рекреаційна діяльність, в основ-
ному в зонах регульованої та стаціонарної рекреації. Тому першочерговими для парку є дослі-
дження рекреаційних змін рослинного покриву. У національних парках вивчення рекреаційних 
змін рослинності можна здійснювати декількома шляхами. Одним із них є закладання ППП 
з однаковою (або близькою) вихідною рослинністю у різних зонах парку – заповідній (тут 
будуть знаходитися контрольні ділянки І стадії дигресії), регульованої та стаціонарної ре-
креації. можливо також закладання профілів або трансектів (переважно в зоні регульованої 
рекреації), які б охоплювали ділянки з різним рекреаційним навантаженням, але близьким 
рослинним покривом. Доцільно також розміщувати такі профілі або трансекти так, щоб 
частково вони охоплювали територію поза межами парку із більшим рекреаційним наван-
таженням. На пробних площах проводяться регулярні геоботанічні описи (як мінімум тричі 
в сезон в різні пори року), показники яких потім порівнюються та аналізуються. При цьому 
значна увага звертається на життєвість видів, особливо дерев та чагарників, стан ґрунту, на-
явність мережі стежок тощо.

У результаті моніторингових досліджень можна встановити стійкість рекреаційних ді-
лянок до рекреаційного навантаження у конкретних лісотипологічних умовах НПП «гуцуль-
щина» та розробити рекомендації щодо запобігання явищу прогресування рекреаційної ди-
гресії, а також прослідкувати тенденції розвитку різних рослинних угруповань під впливом 
рекреаційного навантаження різної інтенсивності та поза рекреаційним впливом.

Працівниками наукового відділу НПП можуть бути розроблені оригінальні методики 
вивчення рекреаційних змін, особливо при поєднанні лісознавчих, геоботанічних, зоологіч-
них і ґрунтознавчих досліджень та параметрів вивчення екологічного стану ділянок наявним 
арсеналом засобів лабораторії екологічного моніторингу. У перспективі НПП «гуцульщина» 
може стати основним науковим центром у регіоні з проведення досліджень впливу рекреації 
на всі компоненти біоти.



7.1. осноВнІ напРями збеРеження, ВІдтВоРення 
та сталого ВикоРистання бІотичного І 
ландшаФтного Розмаїття
Біотичне розмаїття споконвіку було, є і буде джерелом  існування  населен-
ня, особливо сільського, становлення та розвитку матеріальної і духовної 
культури – рослинництва, рільництва, скотарства, ремісництва, ужитково-
го мистецтва, звичаїв, традицій тощо. Навколишнє природне і етнокультур-
не середовище гуцульщини слід розглядати, як єдине ціле, а охорону при-
роди, збереження біотичного і ландшафтного розмаїття не як самоціль, а 
як умову гармонійного і сталого розвитку регіону. Однією з найдієвіших 
форм   збереження біорозмаїття є створення заповідників, національних 
та регіональних природних парків, пам’яток природи тощо. Власне з ме-
тою збереження, відтворення та раціонального використання генетичних 
ресурсів рослинного та тваринного світу, унікальних природних комплек-
сів та історико-культурного середовища Покутських Карпат, а також задля 
сприяння розвитку рекреації й індустрії туризму, як визначальної галузі 
регіону був створений Національний природний парк «гуцульщина», який 
є складовою Карпатської мережі природоохоронних територій та загально-
національної і всеєвропейської екомережі.   

Проблема збереження та відтворення раритетних видів і загалом біо-
розмаїття є дуже важливою і, на жаль, ще не до кінця усвідомлена суспіль-
ством, а заходи щодо ренатуралізації окремих видів, біоценозів, порушених 
територій ще не посідають належного місця в природоохоронній діяльності, 
вірніше перебувають у зародковій і початковій стадіях. Ця проблема має де-
кілька аспектів – екологічний, економічний, правовий, етичний, інформа-
ційний. 

Основні першочергові напрями та заходи щодо збереження і відтворен-
ня біорізноманіття та ландшафтів, які реалізуються НПП «гуцульщина»: 

Проведення детальної інвентаризації флори, фауни, рослинних 1. 
угруповань, природних середовищ, ландшафтів та виявлення раритетних 
таксонів біорозмаїття, вивчення їхнього стану у регіоні. Зі створенням НПП 
«гуцульщина» інвентаризаційні дослідження ведуться планомірно, але об-
межене фінансування унеможливлює виконаня робіт у стислі терміни. За 
попередніми даними флора природних ландшафтів Косівщини становить 
874 види судинних рослин, 214 – мохоподібних, 244 – лишайників, 494 види 
макроміцетів (вищих грибів). З них 77 видів, занесені до Червоної книги 
України (2009) та 36 – до Регіонального червоного списку. Фауна налічує 294 
види хребетних та 1612 видів безхребетних, у т.ч. 1572 види комах. Загалом  
проінвентаризовано 1906 видів, з них 347 видів тварин мають офіційний 
охоронний статус: 100 видів – включені до Червоної книги України (2009),  
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311 видів охороняються на міжнародному рівні, в т.ч.: 306 видів – занесені до Червоного 
списку мСОП (IUCN), 31 – до Європейського Червоного списку, 259 видів знаходяться під 
охороною Бернської конвенції, 73 – під охороною Боннської конвенції та 36 – під охороною 
Вашингтонської конвенції (CITES). Крім того, 109 видів тварин потребують охорони на регі-
ональному рівні та занесені до Червоної книги Українських Карпат (2011).

2.  Виготовлення карт поширення флори, фауни, рослинності, ландшафтів, раритетних 
видів та середовищ. Оселища раритетних видів і середовищ картуються за допомогою GPS, 
отримані дані заносяться в базу даних гІС (геоінформаційної системи) НПП, на їхній основі 
розробляються і реалізуються конкретні природоохоронні заходи. 

3. Взято під охорону оселища рідкісних видів, зокрема праліси, старі корінні ліси, ві-
ковічні дерева, рідкісні середовища, ландшафтні комплекси і біоценози, водно-болотні угід-
дя тощо. Пралісові формації та корінні деревостани мають винятково важливе екологічне, 
науково-практичне, пізнавальне значення. Вони є еталонами живої природи, сприятливим 
середовищем для збереження популяцій рідкісних та зникаючих видів флори і фауни, а також 
зручними і довготривалими моделями досліджень змін клімату, рослинності тощо. 

На території Косівщини описано: пралісові формації смереки в Космацькому лісництві 
ДП «Кутське лісове господарство» на площі понад 100 га в урочищі Кагла (с. Снідавка); букові 
пралісові ділянки на хребтах Карматура і Сокільський; дев’ять рідкісних природних серед-
овищ; 14 асоціацій, занесених до Зеленої книги України (2009).

Здійснюється низка біотехнічних заходів для покращення кормової бази тварин: ство-4. 
рюються, біополяни і ремізи, вводяться плодові, ягідні й овочеві  культури (яблуні, груші, 
черешні, горіхи, горобина, калина тощо) у лісові культури, на біополянах та вздовж лісових 
доріг, ліній електропередач, газотрас; виготовляються солонці і годівниці, які систематично 
наповнюються сіллю і заготовленим сіном й іншими кормами; облаштовуються перекати, не-
рестилища на ріках і потоках для нересту та розведення риби; виготовляються штучні гніз-
дівлі для приваблювання птахів, кажанів; підгодовуються і обігріваються у весняно-зимовий 
період мігруючі тварини і перелітні птахи.

Запроваджено та суворо дотримується мораторій на полювання на території Парку.5. 
Розробляються наукові обґрунтування антропогенного навантаження на природні 6. 

екосистеми в процесі їхнього рекреаційного та господарського використання.
Вивчаються природні ресурси лікарських рослин, ягід, грибів та науково обґрунтову-7. 

ються правила і щорічні обсяги їхньої заготівлі та суворо дотримується регламент викорис-
тання рослинних ресурсів. З метою зменшення антропогенного навантаження на природні 
фітоценози в НПП «гуцульщина» розроблено програму та виконується проект «Запрова-
дження природоохоронних засад агрокультури на  Косівщині для сталого розвитку регіону», 
який підтриманий  Британською Радою в Україні. У рамках  проекту створено виробничо-
методичну базу – колекційно-репродукційні ділянки, розсадники, три показові поля, видано 
п’ять найменувань навчально-методичної продукції  загальним тиражем 4200 примірників. 
Проект передбачає організацію заходів щодо масового культивування лікарських рослин, 
ягід і грибів, вирощування новорічних ялинок. Ці заходи сприятимуть істотному зменшен-
ню обсягів вилучення біомаси із природних екосистем, у т.ч. рідкісних видів, збереженню та 
відтворенню біорозмаїття, виробленню необхідної кількості екологічно чистої продукції для 
потреб рекреаційної галузі та місцевого населення, підвищенню продуктивності і прибутко-
вості сільськогосподарських угідь, особливо в гірській місцевості, зниженню рівня безробіт-
тя, покращенню якості життя горян тощо. 

Пропаганда вирощування та розведення аборигенних видів, сортів рослин, порід 8. 
тварин. Відповідно до програми Української академії аграрних наук та за сприяння фунда-
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цій Хайфер Проджект Інтернешенл (ХПІ) і Польсько-американсько-української ініціативи 
(ПАУСІ)  проводяться заходи щодо відтворення та поширення гуцульської породи коней, 
буро-карпатської породи великої рогатої худоби, карпатської породи бджіл і овець, сортів 
плодових культур тощо. Створено племіні репродуктори, племінну ферму гуцульських ко-
ней, обслуговуючий кооператив, опубліковано два методичні посібники загальним тиражем  
800 примірників.

9. Розробляються заходи щодо обмеження ввезення та поширення генетично модифі-
кованих та неаборигенних видів рослин і порід тварин, суворого дотримання  карантинних 
вимог, а також викорінення чи обмеження поширення  адвентивних  агресивних видів, що 
становлять загрозу природним екосистемам (зокрема, дуба червоного, борщівника Сосно-
вського, гірчака  сахалінського, галінсоги дрібноквіткової). 

10. Проведення моніторингу стану біорізноманіття, водно-болотних угідь, природних 
комплексів. За сприяння  благодійної організації «Інтерекоцентр» виконувалася програма  
«Водно-болотні угіддя Косівщини», у результаті якої обстежено водно-болотні угіддя, об-
ґрунтовано заходи щодо їхнього збереження і використання, як оселищ тварин і рослин.

11. Пожвавлення міжнародної діяльності в царині збереження та сталого використання 
біорізноманіття, створення та підтримання Карпатської  мережі природоохоронних терито-
рій, як складової  загальнонаціональної та всеєвропейської екомережі. Необхідно скоорди-
нувати діяльність всіх природоохоронних  установ,  неурядових організацій,   громадськості 
Карпатського регіону.

 12. Розроблено та впроваджуються заходи з охорони, збереження, ренатуралізації рари-
тетних видів рослин і тварин, рідкісних середовищ та порушених територій. Після вивчення 
стану популяцій рідкісних видів, розроблені наступні Плани дій:

- План дій щодо відтворення тису ягідного (Taxus baccata L.);
- План дій щодо збереження  герицію кораловидного (Hericium coralloides (Fr.) Gray);
- План дій щодо збереження  трутовика зонтичного (Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. ;
- План дій щодо збереження листочні кучерявої (Sparassis crispa);
- План дій щодо збереження  Катателазми царської (Catathelasma imperіale (Fr.) Sing.);
- Плани дій щодо покращення збереження  лелеки чорного (Ciconia nigra);
- Плани дій щодо поліпшення збереження глушця (Tetrao urogallus);
- План дій щодо збереження орябка (Tetraster bonasia);
- План дій і програма збереження та відтворення тетерука (Lyrurus tetrix);
На основі Планів дій розроблені і, без державного фінансування, виконуються «Програ-

ма  ренатуралізації  тису ягідного (Taxus baccata L.)»,  «Програма збереження та відтворення 
рідкісних макроміцетів», а також спеціальна тема «Родина зозулинцевих (Orchidacеae): попу-
ляційний аналіз та охорона».

7.2. РенатуРалІзацІя  тису ягІдного  
(Taxus baccaTa L.)
У Карпатському регіоні на особливу увагу заслуговує відтворен-

ня релікта третинного періоду – тису ягідного (Taxus baccata L.), який до ХVIII ст. був звичай-
ним компонентом лісових екосистем, відіграючи важливе екологічне і господарське значення, 
а в ХХ ст. відкрили його цінності, як декоративного та лікарського виду.

Тис ягідний – вічнозелене дводомне дерево чи кущ з досить широким і розірваним ареа-
лом від Кавказу до Західної Європи. В межах ареалу у природі зустрічається дуже рідко, а на 
Косівщині відомий лише, як декоративна порода в зелених насадженнях. Невеликими група-
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ми та поодинокими деревами чи кущами зустрічається тис ягідний на Закарпатті, Буковині, 
Львівщині. На Прикарпатті в Коломийському держлісгоспі (Печеніжинське лісництво), зна-
ходиться одне з найвідоміших у світі і найбільше в Україні місцезростання – Княждвірський 
тисовий заказник (208 га), де налічується до 12000 особин цього виду. 

Деревина тису дуже декоративна, тверда і стійка до гниття, через що його назвали «негний-
дерево», «залізне дерево», бо не руйнується при тривалому перебуванні у воді та вологих умо-
вах. Використовувалась деревина для виготовлення меблів, скринь, прикрас, скульптур, луків, 
стріл і навіть деталей до машин (шестерень, валів, коліщаток тощо) та гарматних ядер. Через це 
деревина тису дуже цінилася і населення гуцульщини до ХVIII ст. платило нею податок.

Всі частини дерева отруйні і використовуються в народній та офіційній медицині. У дру-
гій половині ХХ ст. фармакологи виділили із різних частин дерева речовини (таксол та інші 
біологічно активні сполуки), з яких виготовляють препарати для лікування злоякісних пух-
лин. Окрім протипухлинних властивостей препарати проявляють сильно виражену бактери-
цидну, фунгіцидну та інсектицидну дію. Тому продукти, одяг, речі у тисових скринях, посуді 
не пошкоджуються мікроорганізмами і комахами. Завдяки високій декоративності і оздоров-
чому впливу на довкілля тис ягідний широко використовується в зеленому будівництві.

Причинами виснаження популяцій тису стало його масове вирубування через біологічні 
особливості та господарську цінність. Росте тис ягідний дуже повільно, річний приріст стано-
вить 1-4 см,  зате  живе дуже довго – до п’яти тисяч років, досягаючи висоти 20-25 м і діаметру 
1,5 м. Рослина тіневитривала, в молодому віці погано росте на відкритих місцях. Розмножується 
насінням, яке проростає впродовж 1-3 років і потребує тривалої (до 7 місяців) стратифікації. 
Плоди яскраво-червоні шишко-ягоди поїдаються птахами і таким чином відбувається поши-
рення насіння, бо воно не перетравлюється у шлунку тварин. Тис ягідний досить добре розмно-
жується вегетативно – зеленими та здерев’янілими живцями. Для одержання великої кількості 
саджанців у НПП створений розсадник, де щорічно ставиться на укорінення здерев’янілі жив-
ці. Але при вегетативному розмноженні у тису проявляється явище топофізису – коли із живців 
взятих із бокових пагонів виростають сланкі форми, а із верхівкових – вертикальні.  Для від-
творення виду в лісових формаціях  сланкі кущові форми не бажані, тому слід використовувати 
сіянці, або укорінені живці із верхівки вертикальної форми. 

Працівниками наукового відділу НПП «гуцульщина» розроблена програма «Ренатурарі-
зація тису ягідного», яка передбачає створення банку садивного матеріалу, висівання насіння 
та висаджування саджанців у при-
родних екосистемах, ведення фено-
логічних спостережень, визначення 
оптимальних способів відтворення 
виду. У 2003 році започатковано  ви-
конання окремих заходів цієї програ-
ми. У різних екотопах Парку закла-
дено 20 ренатуралізаційних ділянок 
(таблиця 7.2.1). Щорічно на кожній 
ділянці висівається  по 500 насінин, 
зібраних у дендропарках. При цьо-
му вивчаються різні  способи посіву: 
на поверхню ґрунту без накривання 
(контроль), заробка у розпушений 
ґрунт  та підстилку на різну глибину і 
відстань. Упродовж наступних років Фото 7.1. Трирічні сіянці тису ягідного на ділянці № 1
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ведеться облік пророслих насінин і спостереження за динамікою росту сіянців (Літопис при-
роди «гуцульщина», 2008).

Таблиця 7.2.1
Характеристика ренатуралізаційних ділянок тису ягідного

№ 
п/п

Склад 
деревостану

П
ов

но
та

Експозиція 
схилу Ви

со
та

 
н.

 р
.м

., 
м

Трав’яний 
покрив

Дата за-
кладання 
ділянки

Тип лісо-
рослин-

них умов

1 7ЯЛЕ3ОС+СЗ 0,60 схилі північної експо-
зиції 10º 400 чорниця, осока, рідко 

ожина, плаунбаранець
Вересень 
2003 р. С3БЯП

2 7ЯЛЕ3ОС+СЗ 0,60 схилі північної експо-
зиції 10º 400 чорниця, ожина, осока, 

зимолюбка
Вересень 
2003 р. С3БЯП

3 7ЯЛЕ3ОС+СЗ 0,60 схилі північної експо-
зиції 10º 400 відсутній Вересень 

2003 р. С3БЯП

4 7ЯЛЕ3ОС+СЗ 0,60 схилі північної експо-
зиції 10º 400 розхідник, квасениця, 

рідко ожина
Вересень 
2003 р. С3БЯП

5 9БКЛ1ЯВ+ЯЦБ 0,65 схил північної експо-
зиції 15º 650 рідко осока Вересень 

2003 р Д3БЯП

6 9БКЛ1ЯВ+ЯЦБ 0,65 схил північної експо-
зиції 15º 650 Осока і квасениця Вересень 

2003 р. Д3БЯП

7 9БКЛ1ЯВ+ЯЦБ 0,65 схил північної експо-
зиції 15º 650 ожина, розхідник Вересень 

2003 р. Д3БЯП

8 9БКЛ1ЯВ+ЯЦБ 0,65 схил північної експо-
зиції 15º 650 відсітній Вересень 

2003 р Д3БЯП

9 9БКЛ1ЯВ+ЯЦБ 0,65 схил північної експо-
зиції 15º 650 ожина, розхідник Вересень 

2003 р. Д3БЯП

10 10ЯЛЕ 0,60 схил південносхідної 
експозиції 10º 550 чорниця Жовтень

2005 р. С3Б

11 10ЯЛЕ 0,60 схил південносхідної 
експозиції 10º 550 чорниця Жовтень

2005 р. С3Б

12 7ЯЛ3ОС+СЗ 0,60 схилі північної експо-
зиції 10º 400 чорниця, осока, рідко 

ожина, плаунбаранець
Листопад 

2005 р. С3БЯП

13 8ЯЛ2ОС 0,60 схилі північної експо-
зиції 10º 400 чорниця, осока, рідко 

ожина, плаунбаранець
Листопад 

2005 р С3БЯП

14 6ЯЛ4БКЛ 0,60 схилі північної експо-
зиції 10º 400 чорниця, осока, рідко 

ожина, плаунбаранець
Листопад 

2005 р. С3БЯП

15 10БКЛ 0,70 схил південносхідної 
експозиції 10º 630 відсутня Жовтень 

2010 р. Д3БЯП

16 10БКЛ 0,70 схил південносхідної 
експозиції 10º 630 відсутня Жовтень 

2010 р Д3БЯП

17 10БКЛ 0,70 схил південносхідної 
експозиції 10º 630 відсутня Жовтень 

2011 р. Д3БЯП

18 8БКЛ2ЯЛЕ+СЗ 0,70 схилі північної експо-
зиції 10º 550 відсутня Жовтень 

2011 р. Д3БЯП

19 8БКЛ2ЯЛЕ+СЗ 0,70 схилі північної експо-
зиції 10º 550 відсутня Жовтень 

2012 р. Д3БЯП

20 8БКЛ2ЯЛЕ+СЗ 0,70 схилі північної експо-
зиції 10º 520 відсутня Жовтень 

2012 р. Д3БЯП
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Перші результати підтвердили літературні дані про розтягнутий по роках період і низь-
кий відсоток проростання насіння, що, очевидно, є однією із визначальних причин скоро-
чення ареалу та невдалих спроб відтворення виду в природних умовах. У перший рік після 
висівання насіння не відмічено жодного сіянця, на другий рік вихід сіянців у деяких біотопах 
становив 3-10 %. У біотопах з домінуванням бука, де поверхня ґрунту вкрита суцільним ша-
ром листя з різним ступенем розкладу і майже відсутній трав’яний покрив, насіння прак-
тично не сходить. Краще проростання насіння і збереження сіянців відмічені в смерекових і 
мішаних деревостанах – 8ял2Ос, 8ял2Бк, 7ял3Ос+Сз, (таблиця 7.2.2).

Таблиця 7.2.2
Проростання насіння і збереженість сіянців тису ягідного

№ ренатуралізаційної ділянки, 
формула деревостану

Проростання 
насіння на другий 

рік

Збереженість сіянців Висіяно
насінинчерез 2 роки через 9 років

№1, 7ял 3 Ос + Сз 43 43 43 500
№2, 7яЛЕ3ОС+Сз 5 4 4 500
№11, 10ял 34 - - 500

 Річний приріст сіянців у різні роки і в різних біотопах коливається в межах 0,2-8,9 см 
(фото 7.1).  Середня висота дев’ятирічних сіянців – 11,42 см, максимальна – 22 см і мінімаль-
на – 4,2 см. На проростання насіння, ріст та розвиток сіянців впливають експозиція схилу, 
зімкнутість крон дерев, зволоженість ґрунту, тип і потужність підстилки (Літопис природи 
НПП «гуцульщина», 2013).

7.3. охоРона Родини зозулинцеВих 
(Orchidacеae)
Флора родини Orchidaceae НПП «гуцульщина» налічує 19 родів 

і 29 видів тоді, як в західному регіоні України зростає 52 види, що свідчить про значну созо-
логічну цінність території НПП. Орхідні складають 52,8% видів Парку, які занесені до Чер-
воної книги України.  Всі види родини зозулинцевих включені до Вашингтонської конвенції 
(CITES). 

Вивчення флори зозулинцевих проводиться відповідно до загальноприйнятих методів 
на постійних і тимчасових пробних площах, а також шляхом поєднання маршрутних і на-
півстаціонарних досліджень. Проаналізовані також дані з наукових гербаріїв інших науково-
дослідних установ, де зберігаються збори з сучасної території НПП: Державного природо-
знавчого музею НАН України (LWS), Львівського національного університету ім. І. Франка 
(LW), Інституту ботаніки імені м.г. Холодного НАН України (KW), Чернівецького національ-
ного університету ім. Ю. Федьковича (CHER). місця зростання раритетних видів описували-
ся, картувалися за допомогою GPS та фотографувалися (Дручкова, 2007; Савчук, 2008,  2012). 
Їхній перелік поданий у Додатку 11.

За природоохоронним статусом чотири види віднесені до категорії зникаючих, п’ять – до 
рідкісних, 14 – до вразливих і шість видів – неоцінені. За частотою трапляння, проінвентари-
зовані види поділяються на чотири групи: 1) види, що трапляються часто; 2) види, що тра-
пляються зрідка, спорадично (не менше, ніж у трьох місцезнаходженнях); 3) види, що трапля-
ються дуже рідко (менше, ніж у трьох локалітетах); г) види, подані за гербарними зразками 
чи літературними даними, наявність яких на території НПП «гуцульщина» на даний час не 
підтверджена.
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На підставі спостережень вдалося виділити окремі рідкісні види представників роди-
ни Orchidaceae з прогресивною динамікою, що трапляються на території парку досить часто, 
яким достатньо присвоєного природоохоронного статусу: Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch., 
Dactylorhiza fuchsii Druce., Dactylorhiza maculata L., Dactylorhizа majalis (L.) Soó, Epipactis 
helleborine (L.) Granz., Epipactis palustris (L.) Granz., Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., Listera ovata 
R.Br., Neottia nidus-avis L., Platanthera bifolia (L.) Rich, Traunsteinera globosa Reichenb. У дослі-
джуваних локалітетах популяції цих видів досить стабільні, різні за площею і чисельністю, 
тобто умови їхнього зростання є близькими до оптимальних.

Звичайними для Покутських Карпат є такі види: Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, 
Pridgeon et M.W. Chase, Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase, Pseudorchis 
albida (L.) A.Löve et D.Löve. Перший з них трапляється переважно по декілька чи поодиноки-
ми екземплярами, не утворюючи компактних популяцій. 

Десять видів трапляються рідко на території НПП: Corallorhiza trifida Chatel., Dactylorhiza 
sambucina (L.) Soó., Orchis signifera Vest., Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. 
Chase, Epipactis purpurata Smith, Goodyera repens (L) R. Br., Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. 
Dietr., Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., Malaxis monophyllos (L.) Sw., Anacamptis coriophora (L.) 
R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase s.l. 

Три види відомі тільки за літературними даними: Epipogium aphyllum Sw.; Herminium 
monorchis (L) ; Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Савчук, 2012).

місцезростання перелічених раритетних видів взяті під контроль, ведеться моніторинг 
за станом популяцій, на основі якого розробляється стратегія і заходи їхньої охорони та збе-
реження. 

 7.4. збеРеження та ВІдтВоРення 
макРомІцетІВ, занесених до чеРВоної 
книги укРаїни
Важливими учасниками кругообігу речовин в природі є гриби, 

які поряд із мікроорганізмами, руйнують і мінералізують рослинні рештки, перетворюючи їх 
в речовини, доступні для живлення. Симбіотичні види грибів сприяють кращому росту рос-
лин, а також охороняють корені дерев від пошкодження хвороботвірними мікроорганізма-
ми (Ловас, 2009). Дослідження та охорона біорізноманітності грибів на будь-якій території є 
важливим завданням, зокрема, для НПП «гуцульщина» з високою різноманітністю судинних 
рослин, багато з яких є мікоризозалежними організмами. 

Першочерговим заходом збереження грибів-макроміцетів є вивчення видового складу, 
чисельності та стану популяцій, поділ видів, що потребують спеціальної охорони на три ка-
тегорії та зберігання колекції чистих культур. У третє видання Червоної книги України (2009) 
внесено 57 видів макроміцетів, які розподілені між трьома категоріями: І – ті, що зникають, 
ІІ – вразливі та ІІІ – рідкісні (Дудка, 2003). 

На території НПП «гуцульщина» виявлено 16 видів макроміцетів, занесених до Червоної 
книги України (2009). До першої категорії  належать шість видів: Amanita Strobiliformis, Boletus 
regius Krombh., Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk., Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél., Anthurus 
archeri (Berk.) E. Fisch., Sparassis crispa (Wulfen) Fr. Друга категорія представлена чотирма ви-
дами: Hericium coralloides (Fr) S.F Cray s.str., Mutinus caninus, Mutinus ravenelii, Russula turci Bres. 
Найчисельнішими у національного парку є види третьої категорії – шість видів макроміцетів: 
Armillaria imperialis Quél., Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schwein.) Singer., Boletus parasiticus 
Bull., Clavariadelphus pistillaris(L.) Donk., Polyporus umbellatus (Pers.) Fr., Lactarius lignyotus Fr. 
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Враховуючи, що гриби відносяться до тих компонентів лісових екосистем, які в першу 
чергу реагують на дію різного роду несприятливих факторів, особливо антропогенні наванта-
ження, то скорочення ареалу їхнього існування є закономірним. Негативний вплив на чисель-
ність грибів та багатство видового складу має руйнування пнів, дерев з грибницею, знищення 
біотопів, очищення лісових площ від пнів та залишків деревини, а також збирання плодових 
тіл з метою використання в кулінарії, народній та офіційній медицині. 

З літературних даних відомо, що питання культивування рідкісних і зникаючих видів на 
даний час практично не вирішене. Тому в НПП «гуцульщина» розроблено програму зі збе-
реження червонокнижних видів макроміцетів, які зростають на території парку, апробову-
ються методи їхнього штучного культивування в природних умовах. Програма передбачає: 
картування природних локалітетів грибів; створення спеціальних заказників для їхнього 
розмноження; організація надійної охорони місцезростань рідкісних видів грибів; створення 
мікологічної лабораторії; одержання чистої культури місцевих популяцій грибів, вирощуван-
ня інокуляту для потреб культивування та відтворення у природних умовах; налагодження 
екстенсивного та інтенсивного культивування грибів; ведення моніторингу за природними 
локалітетами грибів та локалітетами із штучно інокульованими пнями і деревами; пропа-
ганда природоохоронних заходів, надання методичної та практичної допомоги щодо культи-
вування грибів, підготовка та видання методичних посібників. Комплекс намічених заходів 
сприятиме зменшенню обсягів вилучення грибів із природних місцезростань, попередженню 
руйнування природних локалітетів рідкісних видів та матиме важливе економічне (культиву-
вання грибів) та профілактично-оздоровче значення для населення регіону.

Культивування макроміцетів у природних умовах
Першим етапом реалізації Програми збереження рідкісних видів макроміцетів є картуван-

ня природних локалітетів грибів та створення спеціальних заказників. На території, наданій 
НПП «гуцульщина» у постійне користування, створено мікологічний заказник в урочищі Каме-
нистий для збереження та розмноження грибів. Основою заказника є виявлені на цій території 
локалітети Hericium corailoides (Fr.) Gray., Sparassis crispa (Wulfen) Fr., Polyporus umbellatus (Pers.) 
Fr,. які є рідкісними  і занесені до Червоної книги України та локалітети Hericium alpestre Pers. 

На території заказника закладено експеримент штучного розмноження  Hericium corailoides 
(Fr.) Gray. та Hericium alpestre Pers. шляхом інокуляції відмерлої деревини бука лісового та ялиці 
білої плодовими тілами (табл. 7.3.1, 7.3.2). Картування інокульованих субстратів проводили за 
допомогою GPS. Інокуляцію проводили вдень у середині жовтня 2012 року у період масового 
плодоношення, коли, на нашу думку, є оптимальні показники температурного режиму, вологос-
ті повітря та інших фізико-географічних факторів для проведення експерименту. Інокулювали 
частини плодових тіл в отвори діаметром 15 мм на мертві колоди хвойних та листяних порід  з 
різним  ступенем розкладу. З метою запобігання імовірного зараження та уникнення псування 
посівного матеріалу отвори ізолювали від зовнішнього середовища дерев’яними пробками. 

Для відпрацювання методик культивування в природних умовах червонокнижних ви-
дів макроміцетів у вересні 2013 року в період плодоношення Mutinus caninus (Fr) на території 
мікологічного заказника проведено посів міцелію у вологих місцях, у підстилку з гумусовим 
горизонтом, а також на деревину бука лісового у стадії розкладу (табл. 7.3.3). Посів міцелію 
проводили шляхом перемішування з ґрунтом і листям на глибину до 10 см. Колоди бука лі-
сового у стадії розкладу інокулювали в зроблені попередньо отвори діаметром 15 мм та ізо-
лювали від зовнішніх впливів дерев’яними пробками. міцелій Mutinus caninus (Fr) люб’язно 
наданий д.б.н., професором НЦЦ «Інститут біології» Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка м.м. Сухомліним.
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Таблиця 7.3.1
Розташування інокульованих субстратів Hericium alpestre Pers.

№ 
п/п

Координати
інокулянтів

Висота над рів-
нем моря, м

Субстрат 
інокулянтів

Стадія субстрату 
інокулянтів

1 N 48o19ʹ12,3˝  E 025o02ʹ18,9˝ 653 Колода ялиці білої Стадія розкладу
2 N 48o19ʹ12,3˝  E 025o02ʹ18,9˝ 648 Стовбур ялиці білої Здоровий
3 N 48o19ʹ14,7˝  E 025o02ʹ20,8˝ 648 Стовбур ялиці білої Стадія розкладу
4 N 48o19ʹ09,6˝  E 025o02ʹ23,2˝ 651 Колода ялиці білої Стадія розкладу
5 N 48o19ʹ15,8˝  E 025o02’12,2˝ 681 Стовбур ялиці білої Здоровий
6 N 48o19ʹ14,8˝  E 025o02ʹ12,4˝ 707 Колода ялиці білої Стадія розкладу
7 N 48o19ʹ14,9˝  E 025o02ʹ10,5˝ 694 Колода ялиці білої Стадія розкладу
8 N 48o19ʹ14,8˝  E 025o02ʹ10,2˝ 691 Стовбур ялиці білої Стадія розкладу
9 N 48o19ʹ14,3˝  E 025o02ʹ09,6˝ 696 Стовбур ялиці білої Здоровий

10 N 48o19ʹ17,2˝  E 025o02ʹ07,3˝ 710 Колода ялиці білої Здорова
11 N 48o19ʹ20,1˝  E 025o02ʹ02,1˝ 675 Стовбур ялиці білої Стадія розкладу
12 N 48o19ʹ20,1˝  E 025o02ʹ02,1˝ 673 Стовбур ялиці білої Стадія розкладу
13 N 48o19ʹ20,0˝  E 025o02ʹ02,8˝ 666 Стовбур ялиці білої Здоровий
14 N 48o19ʹ16,6˝  E 025o02ʹ12,4˝ 675 Колода бука лісового Стадія розкладу
15 N 48o19ʹ17,0˝  E 025o02ʹ11,8˝ 655 Колода бука лісового Здорова
16 N 48o19ʹ13,5˝  E 025o02ʹ15,3˝ 655 Колода бука лісового Здорова
17 N 48o19ʹ14,2˝  E 025o02ʹ15,0˝ 650 Колода бука лісового Здорова

Таблиця 7.3.2
Розташування інокульованих субстратів Hericium corailoides (Fr.) Gray.

№ 
п/п

Координати
інокулянтів

Висота над 
рівнем моря, м

Субстрат 
інокулянтів

Стадія 
інокулянтів

1 N 48o19ʹ06,4˝  E 025o02ʹ15,6˝ 627 Колода бука лісового Стадія розкладу
2 N 48o19ʹ10,2˝  E 025o02ʹ13,6˝ 669 Колода бука лісового Стадія розкладу
3 N 48o19ʹ10,1˝  E 025o02ʹ13,5˝ 669 Стовбур бука лісового Стадія розкладу
4 N 48o19ʹ10,4˝  E 025o02ʹ13,5˝ 670 Колода бука лісового Стадія розкладу
5 N 48o19ʹ10,7˝  E 025o02ʹ13,3˝ 670 Колода бука лісового Здорова

 
Таблиця 7.3.3

Розташування інокульованих субстратів Mutinus caninus (Fr)
№ 

п/п
Координати
інокулянтів

Висота над 
рівнем моря, м

Субстрат 
інокулянтів

Стадія 
інокулянтів

1 N 48o19ʹ22,3˝  E 025o02ʹ09,1˝ 645 Стовбур бука лісового Стадія розкладу
2 N 48o19ʹ16,6˝  E 025o02ʹ11,5˝ 637 Колода бука лісового Стадія розкладу
3 N 48o19ʹ23,6˝  E 025o02ʹ17,3˝ 657 Колода бука лісового Стадія розкладу
4 N 48o19ʹ13,5˝  E 025o02ʹ17,8˝ 675 Стовбур бука лісового Стадія розкладу
5 N 48o19ʹ16,7˝  E 025o02ʹ08,2˝ 667 Лісова підстилка -
6 N 48o19ʹ25,9˝  E 025o02ʹ11,7˝ 628 Лісова підстилка -

Виділення в чисту культуру Polyporus umbellatus і Hericium сoralloides
Наступним етапом виконання Програми зі збереження рідкісних видів макроміцетів є 

одержання чистої культури місцевих популяцій грибів та вирощування інокуляту для потреб 
культивування і відтворення видів у природних умовах.
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Першочерговим завданням організації екстенсивного та інтенсивного вирощування та 
відтворення червонокнижних грибів є підбір оптимального за компонентним складом се-
редовища для виділення в чисту культуру трутовика зонтичного та герицію кораловидного. 
Відомо, що отримання чистих культур багатьох видів грибів має певні труднощі, оскільки 
підбір оптимального середовища для вирощування будь-яких базидіоміцетів ведеться емпі-
ричним шляхом. Особлива увага на цьому етапі приділялася розробці методів отримання 
чистої культури грибів. 

Чисті культури виділяли із тканин плодових тіл, які збирали в період їхнього інтенсив-
ного плодоношення. Для ізолювання тканинної культури відбирали молоді, непошкоджені 
карпофори (плодові тіла) зібрані у той же день, або днем раніше. З поверхні шапочки і ніжки 
плодового тіла видаляли рослинні залишки, частинки ґрунту, промивали у дистильованій 
воді і сушили на фільтрувальному папері. Далі плодові тіла поміщали поблизу пальника, роз-
ламували і стерильним скальпелем відбирали з середини шматочок тканини (розмір іноку-
ляту 0,8–1,5 см у діаметрі) та переносили його в чашку Петрі на агаризовані поживні середо-
вища різного складу. Культури трутовика зонтичного та гериція кораловидного інкубувались 
при температурі 26-28°С упродовж 30 діб. В якості стандартних поживних середовищ вико-
ристовували агаризоване пивне сусло, картопляно-глюкозне середовище, модифіковане се-
редовище Норкранса, Планкетта, Возняковської (Бухало, 1988).

Середовище Норкранс. 1 л готового середовища складають: глюкоза – 10 г; КН2РО4 – 1г; 
мgSO4x7H2O; ZnSO4x7H2O, CaCl2; вітамін В1; агар – 20 г, вода – до 1 л.

Сусло-агар. Пивне сусло 8o по Баллінгу – 1 л води; агар – 20 г; рН середовища 5,8.
Картопляно-глюкозне середовище (КГА): картопля – 200 г, глюкоза – 10 г, Н2О – 1 л, агар – 20 г. 
Агар Возняковської складається з: глюкози – 10 г; гідролізату казеїну – 0,75 г; NH4Cl – 1 г; 

KH2PO4 – 1 г; СaCl2 – 0,2 г; MgSO4x7H2O – 0,5 г; Fe2O3 – 1 мг; CuSO4x5H2O – 1,6 мг; дріжджовий 
автолізат – 10 мл; тіамін – 150 мкг; агар – 20 г; Н2О – до 1 л; рН середовища 5,5. 

Агар Планкетта: сахароза – 50 г; L-аргінін солянокислий – 0,5 г; КН2РО4 – 5 г; мgSO4x7H2O 
– 2,5 г; FeSO4x7H2O – 0,03 г; вітімін В1 – 500 мкг; агар – 20 г, вода – до 1 л; рН середовища 5,8.

Культуру гриба із карпофору інокулювали на агар у центр чашки Петрі. Повторюваність 
дослідів п’яти-шестикратна. Кожні 2-3 доби упродовж 30 діб вимірювали (у мм) діаметр коло-
нії у трьох напрямках і висоту колонії. Відмічали щільність колонії за трьохбальною шкалою 
(1 – рідка, 2 – середня, 3 – щільна). На основі отриманих даних вираховували ростовий коефі-
цієнт (РК) за формулою (Бухало, 1988; Ветчинкина, 2007): 

РК=dhg/t, де d – діаметр колонії, мм; h – висота колонії, мм; g – щільність колонії; t – вік 
колонії, доба. 

Ріст і морфологію пересіяних зразків культур вивчали у середовищах різного складу у 
чашках Петрі. У якості інокулюму використовували агарові диски (d = 7 мм) з міцелієм семи-
добової культури кожного виду. Згідно з літературними джерелами, міцеліальний ріст дере-
воруйнівних грибів характеризують різними критеріями: діаметром колонії (см), щодобовим 
приростом діаметра колоній (мм/добу), ростовим коефіцієнтом (бали), швидкістю радіаль-
ного росту (мм/добу) (Круподьорова, Бісько, 2007;  Клечак, Бісько, 2008). В якості критерію 
оцінки обрали швидкість радіального росту (Vr), який обчислювали за формулою:

Vr=(а-b)/t,  де a – радіус колонії наприкінці досліду, мм; b – радіус колонії на початку 
лінійного росту, мм; t – тривалість (кількість діб) лінійного росту.

 Для обчислення кожні 2-3 доби вимірювали радіус колоній у двох перпендикулярних 
напрямках (мм/добу). Повторюваність дослідів п’яти-шестикратна. Статистичну обробку 
отриманих результатів проводили за допомогою програми Microsoft Excel, використовуючи 
t-критерій Стьюдента. Вірогідними вважали результати, якщо Р≤0,05. 
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Аналіз ростових коефіцієнтів культури трутовика зонтичного, отриманої із карпофорів 
(фото 7.2.А), засвідчив найвищі показники упродовж усього експерименту при культивуванні 
на картопляно-глюкозному агарі та на агаризованому середовищі Возняковської (табл. 7.3.4, 
фото 7.2.Б).

   
Фото 7.2.  Карпофори (А) та чиста культура (Б) Polyporus umbellatus  

Таблиця  7.3.4
Ростові коефіцієнти колоній штаму Х01 Polyporus umbellatus

культивованого на середовищах різного складу (бали)

Середовище
Тривалість експерименту, доба

3 6 8 10 13 15 17 20 22 25 27 30
Сусло-агар

n=6
8,45±
0,76

6,45±
0,72

5,83±
0,59

5,65±
0,62

4,93±
0,51

3,73±
0,43

3,06±
0,32

2,74±
0,3

2,26±
0,23

1,80±
0,19

1,26±
0,11

1,18±
0,12

Планкетта
n=5

8,22±
0,93

5,42±
0,61

4,93±
0,52

4,52±
0,48

3,67±
0,37

3,05±
0,32

2,47±
0,25

2,33±
0,22

2,19±
0,22

1,05±
0,11

1,16±
0,11

0,68±
0,7

Норкранс
n=5

28,88±
2,92

25,89±
2,61

20,58±
2,02

16,38±
1,71

14,47±
1,5

10,95±
1,12

9,08±
0,99

8,21±
0,83

6,77±
0,69

5,76±
0,58

4,25±
0,43

3,64±
0,37

КгА
n=6

44,71±
4,45*

44,64±
4,45*

36,47±
3,71*,**

26,79±
2,72*

22,82±
2,29*

17,86±
1,91*

16,10±
1,71*

13,39±
1,50*

11,99±
1,22*

10,36±
1,04*

9,25±
1,01*

7,90±
0,81*

Возняковської
n=5

40,93±
3,98*

39,17±
3,87*

29,02±
2,87*

25,89±
2,42*

18,95±
1,76*

17,86±
1,9*

14,60±
1,38*

13,39±
1,25*

11,44±
1,23*

10,58±
1,06*

9,37±
0,99*

8,32±
0,89*

Примітки: * – різниця достовірна порівняно з показниками ростових коефіцієнтів колоній, отриманих на 
середовищах Сусло-агар, Планкетта, Норкранс на відповідну добу експерименту, Р≤0,05; ** – різниця достовірна 
між показниками ростових коефіцієнтів колоній, отриманого на середовищі КгА та Возняковської на відповідну 
добу експерименту, Р≤0,05.

Аналіз компонентів використаних середовищ свідчить, що прослідковується тенденція  
високих ростових коефіцієнтів за умов одночасної присутності в середовищі джерел азоту 
як в органічній, так і неорганічній формі, а також за умови багатого амінокислотного складу 
(гідролізат казеїну та амоній-іони в агарі Возняковської, азотисті сполуки білкової і небілко-
вої природи в бульбах картоплі тощо).   

У живленні вищих базидіальних грибів важливу роль відіграють також сполуки, що міс-
тять карбон, вони служать двом основним функціям у метаболізмі цих гетеротрофних орга-
нізмів: постачають вуглець, необхідний для синтезу речовин живої клітини та беруть участь 
в процесах окислення, де є єдиним джерелом енергії (Дворнина, 1990). Крім того, сполуки 
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карбону є складовою частиною запасних поживних речовин, необхідних для росту і розви-
тку міцелію грибів та ферментів, що регулюють процеси засвоєння (Антоненко, 2011). Зва-
жаючи на високі показники ростових коефіцієнтів на картопляно-глюкозному агарі можна 
припустити, що позитивний вплив на інтенсивність росту культури трутовика зонтичного 
має поліваріабельність цукрів у поживному середовищі. Так, бульби картоплі містять в се-
редньому 17,5% крохмалю, 0,5% припадає на моно- і полісахариди. У процесі приготування 
відбувається декстринізація крохмалю, що призводить до значної екструзії поліцукридів з 
утворенням частинок, які легко переходять у розчинний стан, а надалі у відвар. Крім того, 
у склад картопляно-глюкозного агару входить екзогенно внесена глюкоза. Використання в 
якості джерела вуглецю дисахариду сахарози (середовище Норкранс) не виявило оптимізації 
росту міцеліальної культури.

Внесення в агар дріжджового екстракту стимулює інтенсивність росту міцеліальної 
культури. Але, очевидно, компонентний склад середовища Возняковської в цілому менш при-
датний для культивування трутовика зонтичного. 

Наявність/відсутність у середовищі тіаміну не мала вираженого позитивного ефекту на 
показники ростових коефіцієнтів. Натомість, картопляно-глюкозний агар містить, виходячи 
із біологічної цінності картоплі, вітаміни С, РР, В1, В2, В6, Е, К, пантотенову кислоту, каротин 
(провітамін А) і біотин, які (за винятком вітаміну С) стійкі до теплової обробки і майже не 
змінюються. 

Для модифікованих синтетичних середовищ Норкранса, Планкетта і Возняковської про-
слідковується така тенденція – чим вище кількісне співвідношення цукор/азот, тим менший 
ростовий коефіцієнт трутовика зонтичного (особливо помітний цей факт для середовища 
Планкетта, де показники інтенсивності росту мінімальні упродовж усього періоду експери-
менту).

Слід звернути увагу на значення ростового коефіцієнта на 3-6 добу культивування. Для 
всіх досліджуваних середовищ ростовий коефіцієнт був найвищим саме в цей період. Висота 
колоній на всіх середовищах не перевищувала 1 мм. Найбільш щільним міцелій ставав через 
3-4 тижні вирощування. Згідно класифікації А.С. Бухало (1988), за швидкістю росту міцелі-
альні колонії базидіальних грибів ділять на три групи: І – швидкоростучі (РК>100); ІІ – такі, 
що ростуть із середньою швидкістю (РК=50-100); ІІІ – повільно ростучі (РК<50). Дані таблиці 
7.3.4 свідчать, що культивування трутовика зонтичного на поживних середовищах різного 
складу супроводжується значенням ростового коефіцієнта менше 50. Таким чином, культура 
трутовика зонтичного відноситься до групи повільно ростучих. 

Отже, встановлено, що оптимальним середовищем для культивування трутовика зон-
тичного є картопляно-глюкозний агар й агаризоване середовище Возняковської (рис. 7.1). 
Поряд з цим, розвиток міцелію в культурі, хоча і повільніший, відбувається на середовищах 
Планкетта, пивного сусла, Норкранса, що свідчить про широкі трофічні можливості Polyporus 
umbellatus у культурі. 

Дослідження швидкості радіального росту міцелію штаму Х01 трутовика зонтичного 
свідчать, що міцелій цього гриба переходив у log-фазу з третьої по восьму добу експерименту, 
з десятої доби спостерігається фаза стаціонарного росту (рис. 7.1). 

Таким чином, у періодах росту культури штаму Х01 трутовика зонтичного на середови-
щах різного складу не виявлено особливих відмінностей. Різниця полягає лише в інтенсив-
ності росту. Так, на десяту добу експерименту міцелій трутовика зонтичного повністю по-
кривав чашку Петрі із картопляно-глюкозним агаром та практично повністю із агаром Воз-
няковської, тоді як на середовищах іншого складу повного заповнення чашки Петрі міцелієм 
не відбувалося впродовж усього періоду експерименту. 
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Рис. 7.1. Швидкість радіального росту міцелію штаму Х01 Polyporus umbellatus   культивованого  на серед-
овищах різного складу 

    
 Фото 7.3. Карпофори  (А) і чиста культура (Б) Hericium coralloides

Дослідження ростових коефіцієнтів міцелію герицію коралоподібного штаму К01 (фото 
7.3.А) виявило найвищі показники при культивуванні на картопляно-глюкозному агарі (табл. 
7.3.5, фото 7.3.Б). Дещо з меншим успіхом можна використовувати агаризоване пивне сусло. 
Середовище Возняковської та Норкранс для культивування практично непридатні. 

Порівнюючи компонентний склад кожного середовища, можна виявити, що для цього 
базидіоміцета використання середовищ, що містили фармацевтичний вітамін В1, не мало 
успіху при культивуванні. Так, модифіковане середовище Возняковської було непридатним 
для використання уже з восьмої доби експерименту, а середовища Норкранса і Планкетта – 
малоефективним впродовж всього експерименту. 

Очевидно, що наявність глюкози чи сахарози не мала впливу на виявлення індивіду-
альних особливостей росту герицію кораловидного в культурі, оскільки середовища, що в 
якості джерела вуглецю містили однакову кількість моносахаридів чи дисахарид неоднаково 
придатні для міцеліального росту. Імовірно, вирішальним чинником для оптимізації росту 
культури є все-таки компонентний склад. 
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Таблиця 7.3.5 
Ростовий коефіцієнт колоній штаму К01 Hericium coralloides  

культивованого на середовищах різного складу  (у балах)

Середовище
Тривалість експерименту, доба

3 6 8 10 13 15 17 20 22 25 27 30

Сусло-агар
n=6

19,84±
2,01

9,59±
1,00

6,74±
0,58

8,53±
0,73

9,15±
0,93

8,35±
0,84

7,00±
0,76

5,95±
0,61

5,41±
0,55

4,76±
0,48

4,41±
0,45

3,97±
0,4

Планкетта
n=5

35,32±
3,73

16,07±
1,71

14,14±
1,42

12,6±
1,38

11,85±
1,25

6,17±
0,62

4,67±
0,48

3,97±
0,41

3,60±
0,38

3,23±
0,33

2,72±
0,28

2,45±
0,25

Норкранс
n=5

27,78±
2,81

25,10±
2,62

2,46±
0,25

1,96±
0,20

1,51±
0,11

1,31±
0,12

1,15±
0,09

0,98±
0,07

0,89±
0,09

0,79±
0,07

0,73±
0,06

0,65±
0,05

КгА
n=6

25,89±
2,38*

23,41±
2,42*

22,5±
2,30*

21,73±
2,18*

17±
1,82*

13,18±
1,41*

11,95±
1,22*

8,93±
0,90*

4,06±
0,41*

3,57±
0,36*

3,31±
0,34*

2,98±
0,30*

Возняков-
ської n=5

16,46±
1,71

3,77±
0,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки: * – різниця достовірна порівняно з показниками ростових коефіцієнтів міцеліїв, отриманих на 
середовищах Сусло-агар, Планкетта, Норкранс, Возняковської на відповідну добу експерименту, Р≤0,05. 

Оскільки значення ростових коефіцієнтів колонії після інокуляції не перевищували 50, 
то герицій кораловидний віднесли до групи повільно ростучих базидіальних грибів. 

Аналіз швидкості радіального росту гериція коралоподібного за умов культивування на 
середовищах різного складу свідчить, що міцелій цього гриба, культивований на картопляно-
глюкозному агарі, найшвидше входив у log-фазу – з третьої по десяту добу експерименту, 
а з десятої доби мала місце фаза стаціонарного росту (рис. 7.2). Тоді як культивування на 
Сусло-агарі та середовищі Планкетта супроводжувалося виражено довшою log-фазою – до 
13-ої доби з меншими показниками швидкості радіального росту. 

Рис. 7.2. Швидкість радіального росту штаму К01 Hericium coralloides культивованого на середовищах різ-
ного складу

Скорочення log-фази у процесі культивування поряд із високими показниками раді-
ального росту розглядається, як позитивний чинник, а середовище, на якому здійснювалося 
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культивування – оптимальним та перспективним у плані подальшого використання міцелію 
для отримання плодових тіл (Антоненко, 2011). 

Таким чином, як для трутовика зонтичного, так і герицію коралоподібного прослідковува-
лася тенденція залежності досліджуваних показників від складу поживного середовища. Із апро-
бованих середовищ, використання яких мало оптимальний ефект для умов культивування та 
проявлялося у вищих ростових коефіцієнтах, швидкості радіального росту та меншому періоді 
log-фази, ефективним для обох досліджуваних грибів виявився картопляно-глюкозний агар. 

Наступними кроками Програми є налагодження екстенсивного та інтенсивного культивуван-
ня грибів; ведення моніторингу за їхніми природними локалітетами та локалітетами із штучно іно-
кульованими пнями і деревами; пропаганда природоохоронних заходів, надання методичної і прак-
тичної допомоги щодо культивування грибів та підготовка і видання методичних посібників.

7.5. пеРеФоРмуВання похІдних 
деРеВостанІВ 
Похідні деревостани у НПП «гуцульщина» головно представлені 

похідними ялинниками, букняками і грабняками, хоча присутність похідних сіровільшанни-
ків, яличників, дібров та березняків теж є досить значною (рис. 7.3). Загальна площа похідних 
деревостанів у Косівському районі оцінюється на рівні 10 тис. га. Найбільші площі похідних 
ялинників НПП сконцентро вані у вологих буково-ялинових суяличнику і яличнику, трохи 
менше їх у вологих субучинах і бучинах, а найменше – у вологій судіброві (рис. 7.4).

Для вивчення похідних ялинників у червні 2005 року закладена постійна пробна площа №3 
(ППП-3) у Старокутському ПНДВ (кв. 24, виділ 21), а з жовтня 2009 року тут ведеться моніторинг 
похідних ялинників (Літопис природи, 2010). мета закладки ППП – вивчення динаміки всихання 
похідних ялинників (за кількістю дерев), ха-
рактеру підросту та зміни породного складу 
деревостану. За нашою оцінкою тип лісу цієї 
ділянки – волога грабово-ялицева судібро-
ва, а за матеріалами лісовпорядкування 1998 
року – волога чиста рамень (смеречина).  
Звичайно, що для висот ППП-3 (біля 500 м 
н.р.м.) цей тип лісу не характерний. 

Отримані результати свідчать, що піс-
ля 2005 року всихання ялинників прогре-
сує значно швидше, ніж це було після 1998 
року (табл. 7.4.1). 

Таблиця 7.4.1
Середні характеристики похідного ялиннику на ППП-3 на різних етапах всихання 

Рік Породний склад
Середні Пов-

нота
Боні-

тет
Запас, 
м3/га

Підріст

Н, м Д, см Кількість,  
тис. шт./га Склад порід

1998 10ял+С, од. мд 16 18 0,8 І 290 - -
2005 10ял+С, од. Б, г, мд, 

Ос, Чш, яв 22 25 0,7 І 352,6 0,8 5ял3яц 1Бк1Б

2009 9ял1С+мд, Ос од. Б, 
г, яв 24 29 0,4 ІІ 148,3 7,0 6ял1Бк1яц1Д 

1г+С, В од. Чш

Рис 7.3. Розподіл похідних деревостанів ННП «гу-
цульщина» за породами, %

13,4 20,9

43,3
3,83,9

4,8

9,9



204 НАЦІОНАЛЬНий ПРиРОДНий ПАРК «ГУЦУЛЬЩиНА»

За останні п’ять років різко 
зменшилась повнота деревоста-
ну з 0,7 до 0,4 (майже на 50%), 
тоді як з 1998 до 2005 року змен-
шилась лише на 13% (з 0,8 до 0,7). 
Ще більше зменшилася кількість 
дерев – з 430 до 164, або на 62%. 
Фактично на пробній площі за-
раз повністю розладнаний  дере-
востан. У центрі ППП-3 є прога-
лина овальної форми з діаметра-
ми 65х47 м, на якій живі дерева 
відсутні. Зараз вона повністю за-
росла кущами ліщини, верби, го-
робини та бузини і є своєрідним 
ремізом для диких тварин. Тіль-
ки на краях проби зберігся дере-
востан з перевагою ялини, але її 
участь поступово зменшується 
за рахунок збільшення часток со-
сни та модрини (рис. 7.5).

Погіршення характерис-
тик деревостану відмічається 
також за інтенсивністю росту 
у висоту та за діаметром. Так, 
якщо до 2005 року приріст у ви-
соту складав 1,2 м/рік, то після 2005 року він дорівнює лише 0,4 м/рік (зменшення склало 
60%). За діаметром ситуація аналогічна: до 2005 року приріст за діаметром був 1,4 см/рік, то 
після – лише 0,8 см/рік (зменшення склало 43%). Пояснюються такі різкі зміни в деревоста-
ні біогруповим характером всихання та прогалиною в центрі, яка постійно збільшується за 
площею, тому на частині ППП-3 фактично відсутній верхній ярус дерев, який раніше і забез-
печував високі характеристики деревостану. Підлеглі яруси, які залишилися на пробі, мають 
значно менші величини приросту як за висотою, так і за діаметром, тому значно зменшують 
середні характеристики всього деревостану. 

А) за кількістю дерев;  Б) за запасом деревини
Рис. 7.5.  Розподіл деревостану на ППП-3 за кількістю дерев та за запасом деревини в розрізі порід

Рис. 7.4. Розподіл похідних ялинників ННП «гуцульщина» за ти-
пами лісу, га

С3гД іншіС3яцБк С3Бк С3яляцБк С3Бкяляц D3гяцБк D3Бкяц D3Бкяляц
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Важливо також і те, що в інших частинах ППП-3 переважно всихають дерева у верхньо-
му ярусі, які також мають параметри вищі за середні, що ще більше погіршує середні параме-
три деревостану проби та клас бонітету цього деревостану.

З позитивних змін у деревостані похідних ялинників у результаті всихання відмітимо 
збільшення кількості підросту. За десять років кількість природного відновлення збільши-
лася від повної відсутності (окремі сіянці) до 7 тис. шт./га. Розподіл кількості підросту за 
породами (рис. 7.6) дозволяє стверджувати, що на місці даного розладнаного деревостану 
природним шляхом з’явиться новий. 

Звичайно, недоліком існуючого підросту є значна частка в ньому ялини – існує загроза 
отримання нового похідного ялинового деревостану. Але чітко простежується також збільшен-
ня в складі підросту частки інших порід, особливо позитивною є поява у складі природного 
відновлення дуба звичайного, як основної корінної породи в цих лісорослинних умовах. Це ще 
раз підтверджує думку, що на пробній площі дубовий тип лісу. На жаль, на пробній площі не 
обліковано підросту модрини, хоча в складі деревостану вона присутня.

Відмітимо також позитивну роль кущів, якими заросла прогалина в центрі пробної площі. 
Крім кормової бази для диких тварин, вони виконують важливу функцію з обмеження роз-
витку ожини, яка в даних умовах може пригнічувати розвиток природного відновлення. Кущі 
створюють лісове середовище, яке на перспективу буде сприяти появі наступних генерацій під-
росту основних деревних порід.

Переформування (трансформа-
ція) однорідного лісу у неод норід ний є 
довгим і складним завданням, яке по-
требує часу і проведення вибіркових 
рубок. Вибіркові рубки (або, як їх ще 
називають, «рубки збагачення») лісів 
сьогодні вважа ються формою лісового 
генезису. Це передова концепція лісо-
вого господар ства, оскільки вона врахо-
вує різні типи розвитку лісу і може бути 
застосована майже в усіх регіональних 
типах лісу. Вибіркові рубки сприяють 
утворенню справді стабільної, стійкої і різноманітної структури лісу, забезпечуючи форму-
вання деревостану з високою продуктивністю і товарністю. На основі багатого європейського 
досвіду зроблено аналіз причин успіхів та невдач на цьому шляху. Найбільш позитивним є те, 
що систему вибір кових рубок можна застосувати, як у широкому масштабі, так і у лісах, які 
займають площу лише у декілька гектарів.

За матеріалами, отриманими на ППП-3 у Старокутському ПНДВ НПП «гуцульщина», 
підготовлено та видано рекомендації з переформування похідних ялинників у корінні дере-
востани, які повинні викостовуватись у практиці ведення лісового господарства у регіоні (Ре-
комендації …, 2008).

7.6. збеРеження та ВІдтВоРення РІдкІсних 
ВидІВ Фауни
Необхідність збереження генофонду тварин, як і рослин, в ці-

лому породила проблему вивчення раритетних видів, яка вже майже перетворилася в окрему 
галузь біологічної науки. Її тактика охоплює три аспекти. Перший – організаційний (складан-

Рис. 7.6. Розподіл кількості  природного відновлення за 
породами на ППП-3
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ня списків рідкісних видів тварин, видання Червоних книг). Другий – науковий (вивчення 
біології раритетних представників, насамперед – поширення, щільності населення, структу-
ри популяції, особливостей розмноження, живлення й інше). Це необхідно для застосування 
заходів щодо охорони видів, відновлення їхньої чисельності, що стає можливим після вияв-
лення лімітуючих факторів та їхнього усунення. І нарешті, третій аспект – практичний, який 
складається з кількох елементів. Серед них – законодавча (правова) охорона, організація но-
вих територій і об’єктів природно-заповідного фонду, створення екологічної мережі, органі-
зація спеціальних підрозділів у заповідних об’єктах для розведення раритетних видів у неволі 
з подальшим випуском тварин у природне середовище. яскравим прикладом у цьому плані 
є зубр, який врятований від зникнення у Карпатському регіоні лише завдяки утриманню та 
розмноженню особин у зоологічних парках і приватних угіддях.

Збереження та відтворення раритетних видів тварин є одним з найактуальніших завдань 
НПП «гуцульщина», яке вимагає проведення різнопланових наукових розробок і природо-
охоронних заходів. Основним з них є виявлення рідкісних і зникаючих представників фауни, 
насамперед тих, які занесені до Червоної книги України. Для цього необхідно детальніше ви-
вчити їхнє поширення в минулому та приділити особливу увагу охороні сучасних місць зна-
хідок раритетних тварин незалежно від того, в якій із зон парку вони розташовані. Важливо   
з’ясувати  вимоги  раритетних  видів  тварин  до  умов  місцеперебувань і ступеня можливих 
адаптацій, що дозволить прогнозувати зміни їхньої чисельності та територіального розподілу 
в межах НПП. Для спеціальної охорони окремих видів необхідно створити своєрідні охорон-
ні смуги навколо місць важливих для їхньої життєдіяльності, наприклад, навколо водойм, 
де розмножуються тритони, чи довкола гнізд хижих птахів. На даний час охорона багатьох 
рідкісних комах Карпат (зокрема, денних лускокрилих) у національних парках може бути за-
безпечена шляхом формування локальних лісових і лучних резерватів з регламентованим ре-
жимом господарського та рекреаційного використання.

Одним з ефективних напрямів відновлення раритетних видів є їхнє розведення у неволі 
з подальшим випуском потомства у природу. У НПП «гуцульщина» даний напрямок діяль-
ності покладатиметься на запроектовані вольєр, фазанарій, форельне господарство  та  «Реа-
білітаційний  центр  для диких тварин», які займатимуться розведенням у неволі окремих 
видів раритетних тварин.

У національному парку розроблено План дій спрямований на відновлення та підтрим-
ку популяцій цінних тетерукових птахів – глухаря Tetrao urogallus, орябка Tetrastes bonasia 
та глушця Tetrao urogallus. Для відтворення тетерукових проектується організувати фазана-
рій біля контори Шешорського ПНДВ. На території національного парку для відтворення 
мікропопуляцій глушця і орябка наявні перспективні умови у лісових урочищах Кляуза і 
Ґрегіт біля с. Космач та поблизу проектованого заказника «Камінь Новаківського». На базі 
фазанарію слід також організувати відтворення таких рідкісних видів як лелека чорний і 
сова довгохвоста з наступним поширенням цих птахів у відповідних екотопах національ-
ного парку.

Необхідно організувати моніторинг за гніздовими популяціями видів птахів, які є до-
брими індикаторами стану лісових екосистем. Для багатьох дуплогніздних птахів на території 
НПП необхідно створити мережу штучно виготовлених гніздівель, які слід розвішувати в 
лісостанах з наявністю дуба та бука.

Для підтримки гніздової популяції глобального вразливого виду – деркача Crex crex, необхід-
но розробити План дій проведення робіт на луках і сінокосах у Старокутському ПНДВ. Переду-
сім, це стосується обгрунтування та рекомендацій щодо термінів сінокосіння у різних екосисте-
мах (болота, штучні луки, напівсухі луки, пасовища, інші сільськогосподарські угіддя). 
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У регіоні розташування національного парку необхідно проводити роботу з екологічної 
освіти, спрямовану на покращення обізнаності місцевого населення  про  роль  багатьох  тва-
рин  в  екосистемах  карпатського регіону. Передусім це стосується гадюки звичайної Vipera 
berus, популяції якої знаходяться під загрозою і потребують спеціальної охорони. Відтворен-
ня високої чисельності популяцій гадюки звичайної в умовах НПП «гуцульщина» є переду-
мовою для подальшого розведення даного виду і створення генетичного банку карпатського 
генофонду цих плазунів. З іншого боку, саме гадюка звичайна, є одним із перспективних для 
вирощування видів тварин, догляд за якими не вимагає значних ресурсів, але дозволить за-
безпечити цінною сировиною – зміїною отрутою, фармакологічні підприємства регіону. 

У ході досліджень з розробки Проекту організації території НПП встановлено найваж-
ливіші  місця  розмноження  саламандри  Salamandra  salamandra,  традиційні  віковічні шляхи 
міграції виду на зимівлю та місця зимівлі, що зосереджені у Шешорському ПНДВ. Урочища 
з високою концентрацією саламандр взято під  особливу  охорону,  як  реліктові місця від-
творення популяції цього червонокнижного виду тварин. Інші раритетні види земноводних 
– альпійський тритон Triturus alpestris і карпатський тритон Triturus montandoni, є характер-
ними для Покутських Карпат, а в умовах парку є всі достатні умови для тривалого відтво-
рення їхніх популяцій. Перелічені види земневодних можуть бути привабливим предметом 
зоологічних та екологічних екскурсій для розвитку екологічного туризму у парку. 

Для збереження та відтворення цінних видів риб в річках і потоках, що протікають в 
межах території НПП необхідно суттєво обмежити забруднення води органічними викида-
ми, паливно-мастильними матеріалами, не допускати трелювання деревними потоками, спо-
руджувати перепади на річках. Значну небезпеку для відтворення форелі, харіуса й інших 
видів цінних риб становить браконьєрство.  На базі форельного господарства, яке запроек-
товано створити у Шешорському ПНДВ (кв. 11), можна організувати відтворення  форелі  
струмкової  і  чопа  малого,  а  також  дунайського  лосося – одного з найцінніших видів, що 
охороняються у водоймах НПП «гуцульщина». 

Основним заходом збереження  рідкісних  і  зникаючих видів комах є збереження біотопів 
їхнього відтворення і проживання, що пов’язане із виявленням і обліком (картуванням) остан-
ніх. Важливими є заходи зі зменшення антропогенного пресу на осередки проживання рідкіс-
них і зникаючих видів комах, моніторинг їхньої чисельності і стану популяцій, а при потребі 
– розробка і застосування спеціальних біотехнічних заходів для окремих раритетних видів.

7.7. збеРеження І ВІдтВоРення геноФонду 
коней гуцульської поРоди
Одним з пріоритетних завдань основних положень «Конвенції 

про біологічну різноманітність», яка була ратифікована Верховною Радою України 27.11.1994 
р. є розробка національної стратегії збереження біорізноманіття. Стратегія збереження біо-
різноманіття в тваринництві України передбачає об’єктивне і всебічне дослідження племін-
них ресурсів з точки зору їх генетичної специфіки. У зв’язку з цим зростає актуальність раці-
онального використання, відтворення та збереження фізіологічних особливостей притаман-
них локальним породам, які забезпечують їхню адаптаційну пластичність, пристосованість 
до конкретних умов утримання і експлуатації (Попадюк, 2002).  Саме такою для Карпатського 
регіону України є аборигенна гуцульська порода коней, яку слід розглядати як національне 
надбання. Вона має унікальні господарські і біологічні якості, які забезпечують її ефективне 
різноманітне використання в господарствах всіх форм власності, а також кінному туризмі 
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та гіпотерапії (Стефурак, 2004). Однак, упродовж останніх років чисельність чистопородних 
гуцульських коней значно скоротилася, а відсутність державної програми їх розведення по-
ставила цю породу на межу зникнення. У зв’язку з цим гуцульська порода коней включена 
до реєстру порід, що потребують збереження – «Програма збереження генофонду основних 
видів сільськогосподарських тварин в Україні на період до 2015 року».

метою спеціальних досліджень було вивчення показників природної резистентності ор-
ганізму коней гуцульської породи та проведення порівняльного аналізу їх адаптаційних мож-
ливостей із іншими породами коней.

Досліджено зразки крові коней кількох порід суб’єктів різних форм власності, зокре-
ма, гуцульської породи української та польської селекції з ТзОВ «Варто», Фг «Заріччя», СОК 
«Сільський господар», інституту зоотехнії Орджехова (Польща), коників польських з яворів-
ського національного природного парку, російських рисаків та  української верхової з ТзОВ 
«Варто». Для оцінки загального стану організму коней вивчалися морфологічні і біохімічні 
показники крові. Для вивчення резистентності тварин у цільній крові визначали індекс за-
вершеності фагоцитозу – ІЗФ, в сироватці крові визначено бактерицидну (БАСК), лізоцимну 
(ЛАСК) активності, загальний білок і його фракції. 

  Дослідження вмісту загального білка та розподілу його фракцій дозволили виявити, що 
вміст білка у сироватці крові коней усіх порід знаходиться в межах фізіологічної норми з тен-
денцією до максимальних показників у представників коней гуцульської породи (табл. 7.7.1).

Таблиця 7.7.1
Протеїнограма сироватки крові коней різних порід    (м±m)
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гуцульська   18 78,25±0,87 40,99±1,39 18,00±0,85* 20,12±0,77 20,89±1,03 0,70/1
Коник польський 5 71,97±0,52 41,13±0,71 15,47±0,61 21,74±0,67 21,66±1,12 0,70/1
Українська верхова  3 77,60±0,97 40,79±1,36 14,66±0,72 21,13±0,99 23,42±1,16** 0,69/1
Російські рисаки  3 70,59±0,92 42,64±0,87 14,35±0,64 19,01±1,02 24,00±1,25** 0,74/1
межі фізіологічної 
норми 65 - 80 35-45 14-18 20-26 18-24 0,6/1 – 

0,8/1
Примітки: *– різниця достовірна порівняно з показниками процентного вмісту α-глобулінів коней породи 

коник польський, українська верхова, російські рисаки, P ≤ 0,05; **– різниця достовірна порівняно з показника-
ми вмісту γ-глобулінів породи коник польський та коней гуцульської породи, Р ≤ 0,05. 

 Відомо, що кількість білка у крові свідчить про повноцінність протеїнового живлення 
й інтенсивність білкового обміну в організмі коней. Таким чином, одержані показники опо-
середковано свідчать про адекватний догляд і збалансований раціон тварин та можуть, зва-
жаючи на те, що протеїнограма сироватки крові не виявила відхилень за межі фізіологічних 
норм, вказувати на відсутність у тварин захворювань, при яких знижується апетит і засвоєн-
ня поживних речовин корму. 

Білковий спектр сироватки крові характеризує рівень стійкості організму до впливу різ-
них паратипових подразників (Панасенко, 2010). Аналіз розподілу білкових фракцій сироват-
ки крові засвідчив схожість за процентним вмістом білків різних фракцій гуцульських коней 
та коників польських (окрім фракції α-глобулінів). Це видається відносно закономірним з 
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огляду на припущення окремих дослідників про однакові умови годівлі, утримання, а також 
подібність фізико-географічного розташування території розведення коней обох порід.   

Водночас у сироватці крові коней гуцульської породи зафіксований достовірно вищий 
показник процентного вмісту α-глобулінів (2,53-3,65%), тоді як рівні  β-глобулінів і альбу-
мінів несуттєво відрізняються від аналогічних показників  представників інших порід. Ві-
домо, що основними білками α-глобулінової фракції є α1-антитрипсин, α1-глікопротеїн,  α2-
макроглобулін, гаптоглобін, церулоплазмін. Цим білкам належить провідна роль у зв’язуванні 
та виведенні ксенобіотиків (Fournier, 2000), імуномодулююча (Зорин, 2004) та антиоксидант-
на активність (горячковський, 2005), а також здатність інгібувати протеїнази (Huntoon, 2008). 
Білки α-глобулінової фракції є первинними факторами у розвитку антистресової відповіді 
організму та ключовими у контролі патологічних процесів.

За межі фізіологічних значень в усіх досліджуваних групах коней не виходили показ-
ники γ-глобулінів – імунних білків, що забезпечують гуморальний імунітет. Однак, рівень 
γ-глобулінів у коней української верхової породи та російських рисаків достовірно переви-
щував такий у коней гуцульської породи та коників польських (1,76-3,11 %). 

Дослідження таких гуморальних показників як лізоцимна та бактерицидна активнос-
ті сироватки крові дозволили встановити, що найвищою БАСК була у коней породи коник 
польський та гуцульських коней (табл. 7.7.2). 

Таблиця 7.7.2
        Показники природної резистентності крові коней різних порід

Порода
коней n

Порода коней Порода коней
БАСК, % ЛАСК, % ІЗФ, од.

гуцульська  18 86,32±4,97* 22,95±0,97** 0,90±0,034***
Коник польський 5 90,23±5,29* 17,05±1,48 0,92±0,043***
Українська верхова  3 69,00±3,15 22,86±1,44** 0,84±0,030***
Російські рисаки  3 77,34±2,59 17,84±1,23 0,78±0,049

Примітки: * – різниця достовірна порівняно з показниками БАСК коней породи українська верхова та ро-
сійські рисаки, P ≤ 0,05; **– різниця достовірна порівняно з показниками ЛАСК коней породи коник польський, 
російські рисаки, Р ≤ 0,05; *** – різниця достовірна порівняно з показниками ІЗФ російських рисаків.

 ЛАСК переважала у представників гуцульської породи коней та  українських верхових.  
Характерно, що бактерицидна активність сироватки крові є інтегральним фактором природ-
ної резистентності організму гуморального типу, що свідчить про здатність крові до самоочи-
щення. Вона зумовлена наявністю у сироватці крові комплексу речовин, здатних знешкоджу-
вати мікробні клітини. Лізоцимна активність сироватки крові є також важливим критерієм 
оцінки стану неспецифічного захисту організму, оскільки лізоцим має виражений гідролі-
тичний, бактеріостатичний, бактерицидний ефект, стимулює фагоцитоз і утворення антитіл, 
стимулює природну резистентність організму тварин, що відіграє велику роль у попереджен-
ні захворювань (Забродский, 2005). Таким чином, високий рівень БАСК і ЛАСК у відмічених 
вище порід коней, за умов відсутності впливу екзогенних та ендогенних патогенних факторів 
є свідченням потужної гуморальної ланки імунітету. 

Вивчення клітинного захисту крові важливо ще й тому, що ці показники відображають 
не тільки здатність клітин до захоплення та перетравлення мікроорганізмів, але й впливають 
на опсонізуючі властивості сироватки та наявність у ній імуноглобулінів і комплементу. По-
рівняльний аналіз індексу завершеності фагоцитозу свідчить, що цей показник був найви-
щим у коней породи коників польських та коней гуцульської породи (табл. 7.7.2).

Примітно, що піддослідні тварини аналізованих груп ¾ періоду в році утримуються без 
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прив’язі на вигулах чи пасовищах. Позитивний вплив тривалих та постійних прогулянок на 
стимуляцію фагоцитозу у коней, зокрема, збільшення фагоцитарного числа, також відзначе-
ний Панасенко Є.А. (2010). Отже, за індексом завершеності фагоцитозу представники коней 
гуцульської породи та породи коник польський мають перевагу, оскільки незавершений фа-
гоцитоз має негативне значення для організму, так як всередині лейкоцитів активно розмно-
жуються мікроби і вони, знаходячись у цитоплазмі лейкоцитів, стають менш доступними до 
дії антитіл (Юрковский, 2000). 

  Таким чином, отримані дані дозволили встановити, що у коней гуцульської породи по-
казники бактерицидної та лізоцимної активності сироватки крові, індексу завершеності фаго-
цитозу, вмісту α-глобулінів були вищими від аналогічних у інших досліджуваних порід коней. 
Характерно, що найбільш подібним за більшістю аналізованих показників гуморального та 
клітинного імунітету, а також розподілом вмісту білкових фракцій сироватки крові до коней 
гуцульської породи є коник польський. Ці дані свідчать про високу природну резистентності 
організму коней гуцульської породи. 

У перспективі будуть продовжені дослідження природної резистентності коней в різні 
періоди року. Особливо актуальним є порівняльний аналіз гуморальних та клітинних факто-
рів захисту організму коней різних порід на фоні очікуваного авітамінозу і сезонного імуно-
дефіциту, що виникають у зимовий і зимово-весняний періоди, а також за умов впливу різних 
абіотичних факторів, зокрема, мікроклімату, годівлі, віку тощо.

Збереження і збільшення поголів’я коней гуцульської породи  має велике господарсько-
економічне значення в умовах переходу до нових форм господарювання і, особливо, розвитку 
рекреаційної галузі в Карпатському регіоні. Використання гуцульських коней для рекреації 
повинно поєднуватись з веденням селекційно-племінної роботи. У зв’язку з цим у НПП «гу-
цульщина» розпочато створення племрепродуктора з розведення гуцульських коней. На сьо-
годнішній день придбано чистопородного жеребця та чотирьох кобил гуцульської породи.



8.1. пРиРоднІ РекРеацІйнІ РесуРси
Природні рекреаційні ресурси НПП «гуцульщина» можна розділити за типом 
ресурсів (неживої і живої природи), за статусом і призначенням (природо-
охоронні, освітні) та територіальним розташуванням (у межах національного 
парку та на територіях прилеглих до НПП). Ще до створення парку регіон 
його розташування характеризувався значною концентрацією туристично 
привабливих природних об’єктів – водоспади, гірські озера, скелі, мальовничі 
гребені гірських хребтів та долини річок, унікальні лісові урочища. Багато з 
цих об’єктів отримали природоохоронний статус: ландшафтних і лісових за-
казників, ботанічних і гідрологічних пам’яток природи та заповідних урочищ. 
Зокрема, до території парку увійшло три ландшафтних і лісовий заказники, 
п’ять пам’яток природи, сім заповідних урочищ та дендропарк.

З найвідоміших природних туристичних об’єктів парку відмітимо: озе-
ро Лебедин в однойменному заповідному урочищі, взяті під охорону в якос-
ті гідрологічних заказників гірські відтинки долин річок Пістиньки і Риб-
ниці з численними водоспадами-гуками (Шешорський, Косівський) та гео-
логічними відслоненнями (виходи вапняку і пістинських сланців), водоспад 
Рушір на р.Лючка, гребені хребтів Кам’янистий (Каменистий), Сокільський, 
Брусний, Карматура та вершини Ґрегіт, Лисина Космацька з численними 
скельними виходами та кам’яними розсипищами, а також виходи джерел 
розсолів і мінеральних вод (Уторопи, Пістинь, околиці Косова). Серед ту-
ристично привабливих об’єктів живої природи національного парку – віко-
вічні ліси в урочищах Карматура, Кам’янистий та масиви добре збережених 
дібров (урочище Цуханів), дендропарків (біля контори ДП «Кутське Лг» і 
Кутського лісництва), а також рідкісні рослини в межах ботанічних пам’яток 
природи («Камінець», «Пізньоцвіт», «Кляуза»). Потрібно відмітити, що най-
більшою концентрацією туристично привабливих природних об’єктів ха-
рактеризується крайова гірська частина НПП, що знаходиться поблизу м. 
Косова та сіл Пістинь, Шешори, Уторопи, Соколівка, Тюдів.

Найпривабливішими ландшафтно-естетичними об’єктами, що ефектно 
сприймаються з ближнього  і  віддаленого  візуального  планів, у першу чер-
гу, є: гірські хребти Каменистий, Карматура, Сокільський, голиця, а також 
окремі гори – Клифа, Зіняків Верх, михалкова та русла  річок  Черемошу, 
Рибниці,  Пістиньки  й  Лючки. Перелічені туристично привабливі природні 
об’єкти включені до складу еколого-пізнавальних стежок парку та гірських 
туристичних шляхів регіонального і локального значення.

Рельєф і гідрологічні ресурси парку сприятливі для розвитку активних форм 
туризму: пішого різного рівня складності, гірськолижного, кінного та водного.

За умовами складності рельєфу піші туристичні шляхи можна віднести 
до трьох категорій складності: легкі (переважно у передгір’ї), середньої (у 
низькогір’ї та середньогір’ї) та підвищеної складності (трасують низькогір’я 
Покутських, середньогір’я Запрутських Ґорґан і високогір’я Чорногори).

Розділ 8

РекРеацІйнІ РесуРси РегІону 
РозташуВання нпп «гуцульщина»
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За характеристиками рельєфу та умовами залягання снігового покриву найбільше при-
датні для прокладання гірськолижних трас схили північної та північно-східної експозиції 
низькогірної частини парку (околиці сіл Тюдів, Люча, Шешори).

Значний потенціал для розвитку водних занять має  річка  Черемош,  що  облямовує парк з 
південного сходу. Черемош разом з річкою Прут належить до найбільш використовуваних в Укра-
їнських Карпатах для сплавів на каное, катамаранах, плотах. За гідролого-геоморфологічними 
особливостями водні маршрути на р.Черемош відносяться до 2-3 категорії складності.

Кліматичні та бальнеологічні ресурси
Аналіз кліматичних рекреаційних ресурсів передбачає оцінку сприятливості погодних 

умов для відпочинку з врахуванням таких показників як температура і відносна вологість по-
вітря, швидкість вітру. Так, температурний комфорт для відпочиваючих знаходиться у межах 
17,2-21,7°С при врахуванні інших змінних (вологість, швидкість вітру). Погодні умови моди-
фікуються під впливом інших чинників природного середовища – рельєфу та рослинності. 
Зокрема, у гірських заліснених територіях суттєву роль відіграють органічні аерозолі і аеро-
планктон. Переважно гірський та лісистий характер території НПП «гуцульщина» створює 
сприятливий мікроклімат для літнього відпочинку. Період комфортних літніх температур 
упродовж року у передгірній частині парку триває 110-120 днів, а у низькогірній – 70-80 днів. 
Рекреаційний біоклімат території має лікувальні властивості для бронхо-легеневих і серцево-
судинних хвороб, а також захворювань нервової системи та інших.

У зимовий період середня висота снігового покриву (біля 40 см у передгірній периферії 
парку та 60 см у гірській частині) сприятлива для розвитку зимових видів туристичних за-
нять: гірськолижного, бігові лижі, поїздки на санях.

Регіон розташування  НПП багатий на бальнеологічні ресурси (мінеральні води і грязі), 
які є основою для розвитку оздоровчого туризму. Зокрема, санаторій «Косів», що спеціалізу-
ється на лікуванні бронхо-легеневих хвороб, у своїй діяльності використовує як кліматотера-
певтичні, так і бальнеологічні ресурси.

Соляні джерела у селах Уторопи і Пістинь є одними із привабливих оздоровчих ресурсів 
для інвестиційних проектів з розбудови оздоровчо-рекреаційних закладів.

Пам’ятки неживої природи
Важливою складовою природної спадщини Покуття є пам’ятки неживої природи: геоло-

гічні відслонення, палеонтологічні рештки, окремі мальовничі форми рельєфу (скелі, горби-
останці, каньйони, водоспади та інші), озера, мінеральні і прісні джерела тощо, які часто 
виступають у якості особливо цінних територій (ОЦТ) і об’єктів (ОЦО) на території НПП. 
Пам’ятки неживої природи поряд з об’єктами живої природи (видами флори і фауни, рослин-
ними угрупованнями і зоокомплексами) є основними об’єктами охорони НПП. Значимість 
пам’яток неживої природи у національних парках полягає у тому, що вони мають наукову, 
культурно-історичну, естетичну, освітню (дидактичну), рекреаційну (спортивно-туристичну) 
та екологічну цінність. Власне всі ці властивості пам’яток неживої природи у комплексі до-
зволяють виконувати їм функції, які гармонійно вписуються в головні завдання функціону-
вання НПП – природоохоронні, рекреаційно-туристичні, науково-дослідні та екоосвітні.

Різноманіття геолого-геоморфологічної будови НПП зумовлює розподіл пам’яток нежи- 
вої природи у межах парку та на прилеглих територіях за змістом у різні групи: геологічні, 
геоморфологічні і гідрологічні, відповідно до того, що виступає основним об’єктом їхньої 
цінності для охорони. геологічні пам’ятки природи – це цінні геологічні відслонення, палеон-
тологічні об’єкти тощо, геоморфологічні – форми рельєфу різного генезису, а гідрологічні – 
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водні об’єкти. Відзначимо, що окремі пам’ятки мають комплексну цінність. 
Цінними геоморфологічними утвореннями є ділянки русел річок Рибниці і Пістиньки, як 

фрагменти типових гірських і передгірних річок, що охороняються у форміі гідрологічних за-
казників «Річка Рибниця з прибережною смугою» (1080 га) і «Річка Пістинька з прибережною 
смугою» (850 га), проте у межі НПП не входять. У межах останніх знаходяться дрібніші за розмі-
рами, але надзвичайно цінні в естетичному відношенні об’єкти – «Шешорський водоспад» (0,5 
га) і «Косівський гук» (1 га), які є гідрологічними пам’ятками природи. мальовничістю і оригі-
нальністю відзначається фрагмент типового для Запрутських Ґорґан середньогірного хребта з 
кам’яними розсипами та найвищою вершиною НПП – г. Ґрегіт (1472 м), охороняється у складі 
ландшафтного заказника «грегіт» (310 га). Унікальне озеро зсувного походження Лебедин гли-
биною до 11 м охороняється у межах заповідного урочища «Лебедин» (44,5 га).

Геологічний тип пам’яток природи, які виступають ОЦО, поділяють на наступні групи: 
стратиграфічні і геохронологічні, тектонічні, палеонтологічні, мінералого-петрографічні.

Під стратиграфічними і геохронологічними пам’ятками розуміють виходи на денну по-
верхню гірських порід, характерних для певного геологічного віку. До цих пам’яток відно-
сяться стратиграфічні розрізи (стратотипи) – еталонні розрізи відкладів певного віку. Стра-
тотипи, в яких простежуються співвідношення задіяних у геологічній будові регіону товщ 
порід різного літолого-фаціального складу. Стратиграфічні розрізи є цінними передусім у на-
уковому відношенні, як основа всіх геологічних побудов і узагальнень, а також у природно-
пізнавальному (дидактичному) плані.

Під тектонічними пам’ятками розуміють виходи на денну поверхню гірських порід, у 
яких прослідковуються сліди рухів земної кори (складки, розломи, скиди, насуви) та проце-
сів вулканічної діяльності (потухлі вулкани, інтрузії). Такі об’єкти, висвітлюючи особливості 
геологічної будови певної конкретної ділянки чи регіону загалом, є цінними як у науковому 
і практичному відношенні (зокрема, для геолого-розвідувальних робіт), так і в природно-
пізнавальному та естетичному плані.

Палеонтологічні пам’ятки – це виходи на денну поверхню гірських порід, у яких спосте-
рігаються залишки викопної флори і фауни, що є безпосередніми індикаторами приналеж-
ності відкладів до конкретного геологічного часу і свідчать про певні палеогеографічні умови. 
Палеонтологічні об’єкти є цінними передусім у науковому відношенні, як основа наукових 
розробок фундаментального спрямування, а також є важливими у дидактичному плані.

мінералого-петрографічні пам’ятки – це відслонення особливо цікавих рідкісних або 
типових гірських порід для певного регіону, а також порід з рідкісними мінералами. Часто до 
пам’яток такого типу відносять історико-гірничопромилові об’єкти – сліди давніх розробок 
корисних копалин (кар’єри, шахти, свердловини). мінералого-петрографічні пам’ятки є цін-
ними, як в природно-пізнавальному, так й історичному плані.

Геоморфологічний тип пам’яток природи об’єднує в собі форми земної поверхні, що утво-
рились під впливом екзогенних процесів, тобто це форми рельєфу різного генезису. До гео-
морфологічних об’єктів відносять скелі і скельні комплекси, горби-останці, окремі вершини, 
кам’яні розсипи, печери. Водоспади одні дослідники відносять до геоморфологічних об’єктів, 
інші – до гідрологічних. У практиці охорони природи водоспади переважно розглядають, як 
гідрологічні пам’ятки природи. геоморфологічні пам’ятки мають наукову, естетичну і дидак-
тичну, а долини великих річок, масивні скелі і печери мають також виняткову рекреаційну 
(спортивно-туристичну) цінність відповідно для сплаву, скелелазіння і спелеології.

Гідрологічний (гідролого-гідрогеологічний) тип об’єктів представляють собою пам’ятки 
основним об’єктом охорони, яких виступають водні маси. До такого типу об’єктів відно-
сяться озера, витоки великих річок, джерела, виходи мінеральних вод тощо. гідролого-
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гідрогеологічні пам’ятки є ОЦО, що мають наукову, естетичну і дидактичну, а мінеральні 
джерела – й лікувально-рекреаційну цінність.

Узагальнення наявних літературних  даних  та  результатів  власних  досліджень  до-
зволило виділити 41 пам’ятку неживої природи (Додаток 12) у межах парку та на прилеглих 
територіях, які в основному знаходяться у межах його південної гірської частини. 

Наведені у Додатку 12 пам’ятки неживої природи заслуговують на охорону і водночас мо-
жуть бути використані як природно-пізнавальні об’єкти у рекреаційній та еколого-освітній 
діяльності НПП. Частина перелічених об’єктів увійшла у заповідну зону (передусім існуючі 
на час створення національного парку заповідні урочища та ландшафтні і лісові заказники). 
Значна частка цих об’єктів, як цінних у природно-пізнавальному і рекреаційному відношенні 
утворень, включена у якості об’єктів показу в існуючі еколого-пізнавальні стежки («На хребет 
Кам’янистий», «На гору Зіняків Верх», «До сріблястих водоспадів»), а також буде задіяна у про-
ектованих тематичних стежках геотуристичного плану (наприклад «Каньйон потоку Петричила 
– хребет Карматура – мертве озеро», «Каньйоном річки Пістиньки», «Хребтом Сокільський»). 
У місцях показу на загальнодидактичних і тематичних стежках геолого-геоморфологічні і гід-
рологічні об’єкти повинні бути оформлені відповідними щитами з інформацією про зміст і цін-
ність об’єкту, правила поведінки у його межах.

8.2. ІстоРичнІ й  культуРнІ РекРеацІйнІ 
РесуРси

Історико-культурні туристичні ресурси поділяють на такі групи: нерухомі історичні 
пам’ятки (архітектура, історичні будівлі), рухомі історичні пам’ятки (твори мистецтва та 
пам’ятки), вербальна культура (фестивалі, обряди), музика, національна кухня, народні про-
мисли, а також культурні ландшафти. Під культурними ландшафтами розуміють свідомо 
змінені господарською діяльністю людини природні ландшафти з метою задоволення влас-
них потреб і постійно підтримуваний людиною в потрібному для неї стані, який здатний 
одночасно продовжувати виконання функцій відновлення здорового середовища («Охрана 
ландшафтов. Толковый словарь», 1982). Своєрідними культурними ландшафтами Покутсько-
го низькогір’я є значно обезліснені з розосередженим (хутірським) заселенням території, на 
яких чергуються сільськогосподарські (переважно пасовища і сіножаті, у меншій мірі рілля), 
лісові та поселенські земельні угіддя.

Архітектурно-історичні пам’ятки поділяють на пам’ятки житлової, господарської, гро-
мадської, промислової, сакральної архітектури, архітектурні монументи та скульптурні 
пам’ятки. Пам’ятки також поділяють за значенням (національного та місцевого).

Основні історико-культурні ресурси зосереджені у  населених пунктах,  що прилягають 
до території парку: м. Косові, селищах яблунів і Кути та селах Пістинь, Шешори, Космач, Ста-
рі Кути, Кобаки, город та інших. Архітектурною «візиткою» цих населених пунктів виступа-
ють давні сакральні споруди, у т.ч. дерев’яні (табл. 8.2.1). До визначних дерев’яних церков, 
що розташовані поблизу території парку відносяться: церква Успіння Пресвятої Богородиці 
(1623 р.) у Пістині, церква св. Стефана (1866 р.) у городі, церква Благовіщення (1850 р.) у Вер-
бівцях, церква св. Параскеви П’ятниці (1861 р.) у Шешорах, Петропавлівська церква (1905 р.) 
у Космачі, Іванівська церква (1842 р.) у Черганівці та інші.

Косівщина як частина гуцульщини приваблює також традиційною дерев’яною архітекту-
рою кінця ХІХ – середини ХХ століття. Найкраще збережені зразки традиційної дерев’яної ар-
хітектури збереглися у Шешорах, городі (присілок Сокири), Космачі. Особливий інтерес виклика-
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ють збережені хати-гражди у Шешорах та Космачі. Традиційний «містечковий» архітектурно-
просторовий уклад зберігся у середмістях Косова, Кутів, яблунова, Пістині та Уторопів. Разом 
з тим, у деяких середмістях ці осередки традиційної забудови зазнають суттєвих перетворень 
у зв’язку з новим будівництвом (особливо у м.Косів). Своєрідною історико-археологічною 
атракцією є середньовічні городища, замчища і монастирища у Шешорах, Старих Кутах, Ко-
сові, городі, Пістині, Лючі.

Історію гірничих промислів цього краю репрезентують місця видобутку солі у Косові 
(Банське озеро), Пістині (Соляна криниця), Уторопах (Соленосні джерела). Буровугільні роз- 
робки (шахти, терикони) збереглись у Ковалівці.

Давні рекреаційні й оздоровчі об’єкти (ХІХ–ХХ століть) збереглися у Смодній (лічниця та ден-
дропарк А.Тарнавського – тепер дитячий санаторій «Косів») та Шешорах (санаторій «Шешори»).

Багатою є культурна спадщина інших народів, що проживали на Косівщині. Пам’ятки поль-
ської культури представлені сакральними і палацовими об’єктами у Косові (каплиця), Кутах  
(костел ХІХ ст.), яблунові (залишки палацу яблонських). Збереглися вірменський костел ХVII ст. 
у Кутах, єврейські квартали та сакрально-меморіальні об’єкти у Кутах, Косові, яблунові.

Таблиця  8.2.1
Пам’ятки  сакрального мистецтва і архітектури в околицях НПП «гуцульщина»

(укладено за «Населені пункти Косівщини», 1995)
Вид пам’ятки, 
особливі риси

Час  створення, 
майстер місцезнаходження

Церква Вознесіння; чисельні твори гуцуль- 
ського мистецтва культового призначення 1785 р. Брустури

Церква Великомученика
Дмитрія; входи оформлені ґанками 1880-1886 рр. Великий Рожин

Церква  Благовіщення; п’ятиверха, з широким 
піддашшям, триярусна дерев’яна дзвіниця

1850 р.
І. Лаврюк Вербовець

Церква св. Стефана;
пам’ятка загальнодержавного значення 1866 р. город

Васильківська  церква; 
дерев’яний різьблений іконостас

1895 р.
гарасим’юк І.

Косів. У 2009 р. церква 
згоріла, сьогодні – віновлена

Вірменський костел ХVІІ ст. Кути

Троїцька церква і дзвіниця 1834 р. Кути
Вознесенська  церква;
 олійний живопис на стінах 1844 р. Люча

Замчище ХVІІ-ХVІІІ ст Люча
Петропавлівська церква;
пам’ятка загальнодержавного значення 1904-1905 рр. Космач

Хрестовоздвиженська  церква; темперний на-
стінний живопис ХІХ ст. 1859 р. микитинці

Успенська церква з дзвіницею 1623 р. Пістинь

Святодухівська  церква;
олійний живопис, надбрамна дзвіниця

1876 р.
худ. Ореховський Є. Соколівка

Церква йоакима і Анни; рідкісний тип гуцу- 
цульської архітектури, дзвіниця

1841 р.
1773 р. Смодна
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Окрему групу історико-культурних ресурсів складають подієві явища (місця і події, 
пов’язані з видатними людьми, військовими діями, культурою, політикою тощо). У першу 
чергу тут потрібно відмітити місця, пов’язані з опришківським рухом (середина XVIII – поча-
ток ХІХ століть). Багато скель і печер носять назву легендарного ватажка Олекси Довбуша, а 
с. Космач є місцем його загибелі. Багато місць і пам’ятних знаків пов’язані з військовими поді-
ями І і ІІ світових воєн, а також національно-визвольних змагань. У цьому регіоні проживало 
чимало письменників – михайло Павлик (м. Косів і с.монастирське), марко Черемшина (с. 
Кобаки), православний патріарх УПЦКП Володимир Романюк (с. Хімчин), засновник хаси-
дизму Баал Шемтов (Бешт) (смт Кути). Існують меморіальні музеї у згаданих селах. Околиці 
і територія парку багаті на місця релігійного культу: Хресна дорога від Успенської церкви (с. 
Пістинь) до джерела «Іванова криниця» біля гори Клифа, урочище «Здвижин» (біля с. Коба-
ки) – місце з’яви Богородиці.

Серед національних парків Карпатського регіону НПП «гуцульщина» вирізняється найви-
щим етнографічним потенціалом, пов’язаним з розвитком різноманітних народних промислів, 
краєзнавчих і етнографічних музеїв та фестивальних і обрядових дійств. У прилеглих до пар-
ку головних населених пунктах розвинуті наступні традиційні гуцульські народні промис-
ли: килимарство, вишивка, різьба та інкрустація по дереву та інші у м. Косів, килимарство, 
ткацтво, писанкарство у с. Шешори, різьба по дереву, лозоплетіння, писанкарство у с. Старі 
Кути, виготовлення народного одягу, писанкарство, вишивка у с. Космач. Окремо слід зупи-
нитись на досить рідкісних на сьогодні промислах як ліжникарство, кушнірство, боднарство і 
мосяжництво. Ліжникарство (виготовлення ліжників – одіял-покривал з овечої шерсті) збе-
реглось у селах Акрешори, Великий Рожин, Річка, Шепіт і яворів. Кушнірство (виготовлення 
виробів зі шкіри: сумок, широких поясів – чересів, тощо) ще збереглось у селах Баня-Березів, 
Брустори і Стопчатів. Боднарство (виготовлення деревяного посуду: збанків, відер, кружок, 
бочок та ін.) розвивається у селах Бабин і Уторопи, Шепіт, Річка. Мосяжництво (виготовлен-
ня кустарним способом з металу прикрас – хрестиків, ромбиків, куль, тощо та зброї, зокрема, 
топірців, пістолів) збереглось тільки у Косові і с. Брустури.

Популяризацією народних промислів цього регіону гуцульщини займається низка 
музеїв і приватних збірок: музей народного мистецтва та побуту гуцульщини, навчально-
методичний кабінет Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львів-
ської національної академії мистецтв, музей гуцульського мистецтва родини Корнелюків, 
приватна колекція михайла Струтинського (усі у м.Косів), музей народного мистецтва і при-
ватна колекція михайла Дідишина (с. Космач), музей «гуцульська старовина і сучасність» 
родини Боруків, музей боднарства в с. Річка. У навколишніх селах поширені також краєзнавчі 
та історичні музеї: музей історії села Нижній Березів, громадський краєзнавчий музей у смт 
Кути, музей визвольних змагань Карпатського краю (м. Косів).

До  атракційних  традиційних  дійств  Косівщини,  які  приваблюють  багато  відвідува-
чів з різних регіонів України, відносяться щотижневі ярмарки народних промислів у Косові 
(с.Смодна), щорічні музичні етнофестивалі у Шешорах та Космачі, святкування Івана Купала 
та Водохреща.

Діяльність НПП «гуцульщина» сприяє посиленню культурної привабливості регіону за-
вдяки, у першу чергу, розбудові тематичного парку «маєток Святого миколая», де функціону-
ють майстер-клас дитячої іграшки, кімната-музей новорічно-різдвяної іграшки, облаштовано 
відпочинковий дитячий майданчик. Співпраця парку з місцевими релігійними організаціями 
сприяла створенню духовно-екологічного центру «Здвижин», що виступає важливим осеред-
ком екоосвіти у Косівському  районі.
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8.2.1. Історико-археологічна спадщина
Історико-археологічна спадщина має виняткове значення для 

пізнання минулого (хронології заселення, особливостей виробничої діяльності, світогляд-
них уявлень,  вірувань тощо) тієї чи іншої території, краю, держави. Правильне висвітлення 
історико-культурної спадщини дає відповідь на сакраментальні питання: хто ми, звідки, які 
наші корені? Численні матеріали археологічних, лінгвістичних, мистецько-культурологічних 
досліджень (археологічні пам’ятки, топоніми, ороніми, гідроніми, антропоніми) спонукають 
і уможливлюють по новому, об’єктивно, неупереджено, без політиканства і ультра патріотиз-
му оцінити історію Карпатського краю,  спростовують застарілі стереотипи про пізнє (друге 
тисячоліття н.е.) заселення гірської частини Карпат і про іншомовне та відантропонімне по-
ходження власних назв, про мовні, культурно-обрядові запозичення.  Відкриття і введення 
у науковий обіг низки мегалітичних античних сакральних об’єктів, комплексне розшифру-
вання місцевих назв дозволяють відтворити минуле, з’ясувати роль краю, його населення в 
становленні і розвитку сучасної цивілізації, створити на цій науковій базі освітні програми, 
підручники з краєзнавства, нові туристичні продукти. 

Згідно з Законом України «Про охорону культурної спадщини» до історико-археологічної 
спадщини відносять: городища, залишки давніх стоянок, укріплень, виробництв, шляхів, 
поля давніх битв, культові місця, мегаліти, наскельні зображення, а також власні назви: то-
поніми (назви місцевостей), гідроніми (назви річок, озер), ороніми (назви гір), антропоніми 
(імена, прізвиська, псевдоніми людей) і ін. Територія Косівщини була і залишається менш до-
слідженою порівняно із суміжними Надвірнянщиною-Дилятинщою, Буковиною, між якими 
вона розташована. м.Клапчук (1983) виявив на підгір’ї, низькогір’ї та середньогір’ї Надвір-
нянщини стоянки первісної людини –  неандертальців  (доба палеоліту, 40 тис. років тому). У 
період неоліту, залізного, бронзового віку означена територія вже була досить густо заселена, 
в тому числі і на Косівщині були виявлені численні стоянки трипільської, комарівської куль-
тур, культури шнурової кераміки,  карпатських курганів і ін. (Бандрівський, 1997; мацкевий, 
1997). Найбільше археологічних пам’яток датується новою ерою. На початок ХХІ століття на 
Косівщині були відомі наступні археологічні об’єкти (Пелипейко, 2005): 

1. Стоянка доби мезоліту в с. Акрешори.
2. Курган комарівської культури (середина – третя чверть ІІ тис. до Р.Х.) у с. Стопчатів.
3. Солевиробничі осередки культури Фракійського гальштату (кін. ХІІ–ІХ ст. до Р.Х.) у 

селах Текуча і Космач (присілок медвежий).
4. могильники культури карпатських курганів (ІІІ ст. н.е.) у селах Трач, Вербовець, Рож-

нів, Цуцулин, Стопчатів.
5. Оборонні городища в с. город (ІХ–ХІІ ст.) та смт  Кути (Х–ХІІ ст.). 
6. Замчища, рештки оборонних споруд у Косові, Кутах, Лючі, Пістині, Нижньому Березо-

ві, Стопчатові, Уторопах, Тюдові, Шешорах, Кобаках, Старих Кутах, яблунові. 
7. Наскельні зображення на мегалітах Сокільського хребта.
8. Рукотворні печери в Космачі, Середньому Березові, Шешорах. 
9. Рештки бронзоливарного цеху в с. Вербовець (ур. Чернеджишина)
Ці об’єкти описано в науковій і науково-популярній літературі. Вони та низка інших 

пам’яток історії, монументального мистецтва, археології внесені в реєстр пам’яток місцевого 
(130 об’єктів) та національного (69 об’єктів) значення (Струк, 2011). Це здебільшого культові 
споруди, дерев’яні церкви, дзвіниці, пам’ятки архітектури. Крім цих пам’яток на Косівщині є 
багато мегалітів (великих каменів) і мегалітичних комплексів, призначення яких до недавна 
залишалось невідомим і про них навіть місцеве населення мало поінформоване. У Бусовій 
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книзі Степан Пушик (2011) згадує Терношорське мегалітичне святилище присвячене Жінці, 
Рожениці. Здавна привертали увагу скалолазів, туристів, мешканців краю мегалітичні комп-
лекси хр. Сокільського, у Космач-Завоєлах (Камінь Довбуша, або Камінь Новаківського).  
Проте, загалом територія району в археологічному відношенні  вивчена недостатньо. Істинне  
призначення мегалітів було овіяне таємницею, або забуте. 

У 2006-2007 рр. комплексна наукова археологічна експедиція Прикарпатського націо-
нального університету ім. В.Стефаника під керівництвом професора миколи Кугутяка від-
крила й описала відомі раніше мегалітичні об’єкти, які в давнину мали сакральне та ритуаль-
не призначення. Деякі з них вперше введені в науковий обіг (Кугутяк, 2011):

Календарне святилище на г.Лисина Космацька.1. 
Камінь Довбуша в присілку Завоєли (с.Космач).2. 
Камінь дванадцяти опришків у присілку Прокеріци (с.Космач).3. 
Камінь Довбуша  на г. гаршиця (Сиглин) у с.Космач.4. 
Камінь Довбуша на г. Ґрегіт.5. 
Камінь Довбуша у с. Прокурава.6. 
Камінь Довбуша (Білий Камінь) у с. Люча. 7. 
Камінь Довбуша на хр. Каменистий.8. 
Камінь Довбуша у с. Річка. 9. 
Томаківський камінь у с. Розтоки.10. 
Камінь Довбуша у с. Розтоки.11. 
Камінець у с. Снідавка.12. 
Камінь Довбуша, голова Довбуша, Терношорська Лада у с. яворів.13. 
гора Баба у с. Старі Кути.14. 
мегалітичні святилища на хребті Сокільський: Лесівські (маришеві) камені, гар-15. 

бузівські камені, Ведмежі ворота, Татарівські камені, Юдаківський (Латунський) камінь, Ка-
шицький камінь (голова Довбуша), Семенків камінь (Церковці) і Свинячий гук. 

Сакральне призначення, за нашими даними, мали також: Печера Довбуша в Шешорах; Піс-
тиньське святилище (комплекс Клифа – Варвара); Кичера Вербовецька та, можливо інші об’єкти. 
Одним із дієвих і важливих інструментів дослідження минулого є топонімія (наука про місце-
ві назви, їх походження і значення). Археологічні, мовні, топонімічні, етнографічні артефакти 
(об’єкти, факти штучно створені) нині вважаються найдостовірнішими першоджерелами. 

Мовна археологія: мова землі
У процесі виникнення, становлення мови, оволодіння нею люди називали предмети, що 

їх оточують і якими користуються, об’єкти і явища природи, одні одних. як правило, пер-
винно власні назви відображали характерні особливості, призначення їхніх носіїв, які від-
різнялися між собою. З часом ця інформація призабулася або втратила актуальність і ті чи 
інші назви стали незрозумілими. Для їхнього тлумачення часто застосовують «народну ети-
мологію» – коли назва чи прізвище пояснюється за першою-ліпшою сучасною і зрозумілою 
асоціацією (Наливайко, 2008), яка здебільшого є однобокою, неадекватною і необ’єктивною. 
Що стосується топонімів (назв місцевостей, поселень, урочищ) то їх здебільшого, без пере-
конливої мотивації, виводили від імені гіпотетичного засновника того чи іншого поселення, 
або від назв рослин чи тварин, деяким приписували іншомовне походження, є й такі, для 
яких відсутнє пояснення. В численних літературних джерелах і в побуті існують неоднознач-
ні, часто суперечливі, а то й недоречні пояснення власних назв. Найповніший перелік топо-
німів гуцульщини (у т.ч. і Косівщини) та їхнє тлумачення міститься у фундаментальній праці 
м. габорака «Топонімія галицької гуцульщини» (2011). Нажаль у ній та більшості публікацій 
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з ономастики (називництва) краю не розкрито істиних мотивів виникнення назв, тлумачення 
мало мотивовані, однобокі, часто відірвані від контексту, конкретних історичних і географіч-
них умов, не відображають місцевих особливостей, призначення, приналежності, штучні. В 
них переважають відапелятивний, лінгвістичний та відантропонімний підхід, іншомовні за-
позичення. Чимало нинішніх назв населених пунктів, рік, прізвищ краю є незрозумілими, а 
тлумачення слабо мотивовані і недостатньо аргументовані. Достовірне розшифрування назв 
можливе лише на основі наукової методології, відкинувши всякі нашарування, заяложені сте-
реотипи, комплекс неповноцінності, іншомовні запозиченя тощо. 

місцеві назви (топоніми) це своєрідна «книга», «мова землі», яка розповідає  часто біль-
ше, ніж стародавні твори, більше, ніж  про давню історію пам’ятають її мешканці (Коваль, 
2001). Вони зберігають пам’ять про минулі епохи, народи, культури, переселення, промисли 
тощо. У назвах зашифрована праісторія місцевості, краю, країни, тож     вони  є важливою 
складовою історико-культурної спадщини.  Назви завжди пов’язані з певною територією, її 
історією, що уможливлює відтворити, до певної міри, історичні події тисячолітньої давності, 
мотивацію виникнення, функціональне призначення, особливості власних імен, тодішнього 
побуту,  виробничих взаємовідносин, занять тощо, тож часто є єдиними першоджерелами 
історичних знань про місцевість. За власними назвами вдається встановити колишню наяв-
ність, призначення, межі, складові тих чи інших об’єктів, отже топоніміка є дієвим інструмен-
том календарної, мовної і господарчої археології.

Насамперед варто означити засадничі зауваги:
1. Тлумачення незрозумілих нині слів важливо робити не ізольовано, а комплексно, бе-

ручи до уваги часові, історичні, територіальні, виробничі, суспільно-правові, світоглядні, 
сакральні (релігійні) чинники і особливості. Без їхнього врахування можна вибрати неві-
рну мотивацію, або зійти на манівці і до невірних висновків, що часто трапляється навіть 
у досвідчених, титулованих вчених. Тож автор застосовує системний історико-топо-мовно-
функціональний метод. Системний підхід значно плідніший і достовірніший, він базується 
на поєднанні, співставленні різних фактів, виявленні глибинних, генетичних, давніх зв’язків 
між ними. якраз односторонній підхід до тлумачення незрозумілих назв в багатьох публіка-
ціях є найбільшим недоліком, призводить до невірних висновків, означень:

а) історичний аспект стосується хронології, історичного тла виникнення назви. Разом з 
археологічними матеріалами, важливими історичними джерелами є  усна народна творчість, 
легенди, міфи, повір’я, веди (від відати, знати);

 б) топооснова визначає місце назви на певній території, її приналежність чи співвідно-
шення до інших об’єктів – виробничих, сакральних, оборонних, гір, річок, поселень тощо;

в) функціональний (службовий) підхід з’ясовує завдання, функцію, роль, яку виконував 
той чи інший носій назви стосовно відповідних об’єктів;

г) мовною основою служить Санскрит. Звернення до Санскриту (праоснови індо-
європейської мовної групи) уможливлює об’єктивне, науково обґрунтоване тлумачення біль-
шості власних назв (топонімів, гідронімів, антропонімів). Варто нагадати, що у Санскриті і 
нинішній українській мові є до 60 відсотків спільних апелятивів (коренів слів), практично 
всі числівники, численні назви в обох мовах і нині звучать і пишуться майже однаково. По-
при різні історичні реалії впродовж тисячоліть: міграції, переселення, війни, пошесті тощо, 
санскрит залишив істотний слід на нашій території у назвах поселень, гір, річок, місцевостей, 
прізвищах. На Санскриті написані індо-іранські веди, які є джерелом пізнання і нашої пра-
давньої історії. У дослідженні використані напрацювання санскритологів С. Наливайка (2008, 
2009), В. Кобилюха (2009) і ін. Некоректно виводити деякі назви від румунської, грецької, 
німецької, польської і ін. мов. Усі вони походять від праукраїнської мови Санскриту. Окремі 



220 НАЦІОНАЛЬНий ПРиРОДНий ПАРК «ГУЦУЛЬЩиНА»

слова в українській мові перестали вживатися, а збереглися в інших, але це не означає, що 
походять від останніх. Навпаки це є підтвердженням давності і автохтонності походження 
більшості власних назв регіону і України загалом;

д) для правильного тлумачення і розуміння давніх назв необхідно «зануритися» у космо-
гонічні уявлення, міфологію, звичаї, вірування,  ритуальну символіку предків. Про важли-
вість пізнання давніх вірувань предків висловлювалися видатні українські історики, пись-
менники. Зокрема митрополит Іларіон (Іван Огієнко) писав: «Віра народу лежить в основі 
його культури, і цієї культури годі нам зрозуміти без вивчення народної віри. А в основі цієї 
народної віри – більше чи менше – таки його віра дохристиянська. У цьому вага дохристи-
янських вірувань…..Знати дохристиянські вірування українського народу дуже важливо, бо 
тільки знаючи їх, ми можемо належно зрозуміти теперішню духовну культуру цього народу» 
(митрополит Іларіон, 1965). На ранній стадії людської історії в міфах химерно поєднувались 
елементи реалістичних знань про дійсність, художні образи, моральні приписи й норми, ре-
лігійні уявлення. Найпоширенішими були оповіді про виникнення й еволюцію світу, Сонця, 
місяця, зірок та ін. (космогонія), про походження тварин, появу людини (антропогонія), про 
всесвітній потоп і т. д. Сукупність міфів складає основу міфологічного світогляду, власти-
вого первісним народам. На зміну міфологічному світогляду з часом приходить релігійний, 
філософський і науковий. Багато цінної інформації можна почерпнути із праслов’янської  
(індо-іранської) міфології, вед (від відати, знати). Індійські веди «махабгарата» й «Рамаяна», 
іранські «Авеста» й «Шахнаме» важливі унікальні літературні пам’ятки та історичні джерела. 
Індо-іранські мови й епічні пам’ятки мають багато точок дотикання з українським фолькло-
ром, побутовою, обрядовою і весільною термінологією, назвами, іменами, прізвищами. Це 
свідчить про давні індо-арійські корені Праукраїни (Наливайко, 2008, 2009), про давність і 
автохтонність місцевих назв (Держипільський, 2011; Держипільський, Залізняк, 2012).  

2. За аналогією із двостатевим устроєм тваринного світу, чоловіче начало уособлювалося 
як небо – сонце – бик, а жіноче як земля – космічна жінка – корова. Божествами, символами 
неба, сонця і землі були також дракон, змія, орел, сокіл, баран (овен). Крім того, високостатус-
ні колись слова бик, тур, бугай в переносному розумінні, означали ще й герой, охоронець, бог, 
провідник, який забезпечував порядок і законність. язичницьких верховних богів слов’яни 
і інші народи зображали із бичачою, баранячою, соколиною головою. Корова, земля, жінка 
були символами родючості, плодючості, достатку, всі вони годувальниці людського роду і 
донині. Видатний український санскритолог, індолог Степан Наливайко аргументовано до-
водить, що велика кількість сучасних українських власних назв (прізвищ, імен, топонімів) 
нашого краю і України загалом шифрується від слів  бик, тур, віл, корова, баран, вовк, змій, 
гадюка, дракон, сокіл тощо. Таке пояснення нині дехто вважає образливим, бо впродовж віків 
змінилися світоглядні і релігійні пріоритети.

У дохристиянський період, про що мовиться вище, ці тварини і їхні назви для наших 
пращурів мали найвище значення і пошанування. Найпоширенішими є назви похідні від 
бика-тура, який від трипілля (епохи тельця–бика – IV-II тисячоліття до н.е.) до християніза-
ції Руси-України був тотемом, предметом обожнювання. Навіть у «Слові о полку Ігоревім», 
де описуються події 1185 р. (майже через два століття після хрещення України-Руси) князя 
Всеволода величають «Буй-Тур» (Буй = Бик і Тур = Бик), тобто могутній, доблесний володар. 
Від корови-бика виводять назви Україна і українці, бойки, гуцули, скіфи, кравенці, русичі, 
Київ, Турка і багато інших (Наливайко, 2008, 2009). Впродовж тисячоліть уявлення і ставлен-
ня до гадюк, зміїв, ящерів, драконів було неоднозначне - від обожнювання, як символу Сонця, 
жінки, творіння,  до зачислення їх до нечистих, поганих, ненависних створінь, руйнівників 
(Волошин, 2005). Один із міфів розповідає, що скіфи походять від геракла та напівжінки і 
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напівгадюки (Піддубний, 2010). До речі у гуцулів  гадюку донедавна називали Софією (а Со-
фія це премудрість), вбити яку є великим гріхом. І нині гадюка є емблемою медицини, вищої 
церковної влади (посох епіскопів із двома гадюками). Присвоєння таких назв було найвищою 
честю.  Орел, сокіл уособлював бога Рода – Всевишнього (Волошин, 2005).

3. У санскриті, як і в інших мовах, деякі слова можуть мати різне значення (ононіми) в 
залежності від контексту і, навпаки, якесь явище, предмет може позначатися декількома сло-
вами, поняттями (синоніми). Так, земля у санскриті має понад 150 синонімів (Кобилюх, 2009), 
сонце – понад 100, місяць, бик, корова – понад 50.  У той же час іменник го,  має декілька десят-
ків значень (омонімів) – бик, корова, кінь, небо, сонце, місяць, зірки, земля, мова, слова, мати, 
вода, око, сузір’я Тельця, цифра 9 та ін. (Наливайко, 2008). Вибір того чи іншого значення та 
його тлумачення залежить від контексту. Різне написання і вимова цих синонімів очевидно 
залежали від місця того чи іншого носія в ієрархічній структурі території, поселення, роду. 
Санскриту, давній та сучасній українській мові властиві повторення однакового значення в 
одному слові для його підсилення, надання вищого значення. Наприклад, Буйтур – Буй – бик 
і тур – бик, тобто бик бичий, могутній, дуже сильний бик, в переносному значенні, герой, 
захисник, провідник. Варвара – вар+вар+а. Вар, варош – місто, фортеця, ворина (огорожа), 
варта (Наливайко, 2008, 2009); подвоєння кореня надає слову найвищого значення – тверди-
ня, неприступне місто, надійна огорожа, сторожа тощо.

4. У власних назвах, як з’ясувалось, досить вагомо відбита, «зашифрована» інформація 
трипільського періоду (IV–II тис. до н.е.), бронзового та залізного віків (II–I тис. до н.е.), а та-
кож дохристиянського періоду (I-ше тис. н.е.). Автор не встановлює точних часових меж ви-
никнення тої чи іншої назви, а також якому етносу чи культурі вони належать. Це є предме-
том окремих спеціальних досліджень. Безперечно, що попри міграції, переселення, заселення 
у назвах відображені географо-функціональні особливості. Отже, вони автентичні, постали 
тут і відображають особливості і призначення їхніх носіїв (Держипільський, 2011; Держи-
пільський, Залізняк, 2012). 

5. Топоніми»лисі». Привертає увагу велика кількість назв гірських вершин, підвищень, 
поселень, урочищ із коренем лис – лис-ий, лис-а, Лис-ець, Лис-овичі, Лис-ятичі, Лис-оня, а 
також у видозмінених словах Ліс-ки, Лас-кі тощо. Тут необхідно відновити історичну правду 
стосовно «лисих» гір, місцевостей, яким приписують негативне значення, як нечистим міс-
цям, де відбуваються відьмацькі шабаші тощо. Таке трактування вони отримали після при-
йняття Християнства, коли попередні вірування, традиції, сакральні об’єкти були оголошені 
поганськими. Навпаки, слова лисий, лиса означають ясний, світлий, епітети в різні часи сонця 
і місяця; на таких місцях влаштовувалися  святилища та їхні складові, сигнальні пункти з 
яких звуковими (трембіти, роги, бубни), світловими (дзеркала, ватри, вогнища) сигналами 
сповіщали про настання певних дат, свят, періодів ритуального року. Ці дати велично святку-
валися, центрами святкувань якраз і були лисі гори і їх околиці. Первісні люди (і сучасні теж) 
цілковито залежали від сонця, весь уклад життя, вірувань узгоджувався із положенням сонця 
над горизонтом, порами року. Сонце було головним божеством, на його честь влаштовували 
величні святилища, які були прототипами астрономічних обсерваторій. Тому такі місця необ-
хідно реабілітувати, вони не мають ніякого негативного змісту і наповнення, це їм приписали 
люди. Вони можуть і повинні стати предметом детального вивчення, що допоможе заглянути 
вглиб нашої історії, стати важливими об’єктами туристичної інфраструктури. Автор не за-
кликає повернутися до вірувань наших пращурів,  а намагається збагнути,  пізнати правдиву 
і славну історію нашого краю. 

Взявши за відправний пункт топоніми із коренем лис, лас, ліс, а це здебільшого назви 
гірських вершин і наклавши на них схему із опису Космацького святилища виявилося, що 
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на основних напрямках (азимутах) розташовані аналогічні промовисті назви. Таким чином, 
місцеві назви (мова землі) зберегли пам’ять про минулі епохи, про розміщення тут важли-
вих сакральних і астрономічних об’єктів (попередників астрономічних обсерваторій) і стає 
зрозумілим походження та значення тих чи інших назв. На основі картографічних, польо-
вих, мовних, історичних досліджень вдалося з’ясувати, що в Карпатському регіоні і поза його 
межами в давнину існувала ціла мережа календарних святилищ (Держипільський, Залізняк, 
2012). Очевидно, кожна спільнота (рід, плем’я, група поселень чи родів) мала свої ритуальні 
сакральні об’єкти

6. Чимало об’єктів – гірські вершини, печери, камені, урочища названі начебто на честь  
легендарного опришківського ватага Олекси Довбуша. Корені до, довб, дуб, бос, буш на сан-
скриті означають бик, тур, а в переносному розумінні сильний, мужній, провідник, захисник 
тощо. Обидві частини слова Дов-буш мають однакове значення – бик, тур, отже сильний, мо-
гутній. Подвоєння в одному слові близького значення їх взаємно підсилює. Тож Довбуш – бик 
бичий, тобто могутній, дуже сильний, неперевершений тощо. Назви із коренем доб, довб, дуб, 
бос, буш мали важливі об’єкти (гори, гірські хребти, печери), де були святилища і, які відо-
бражали велич, міць, могутність. Олекса Довбуш (Добуш, Добош, Довбущук) імовірно не мав 
відношення до багатьох об’єктів, назви яких співзвучні з його прізвищем. Очевидно ці то-
поніми існували і до діяльності цього народного месника. як слушно вважає Степан Пушик 
(2011) ім’я Олекси Довбуша «лягло» на існуючі назви.  Своє прізвище Олекса Довбуш цілком 
оправдав, бо був мужнім, сильним, чесним ватажком, боровся за справедливість, проти гніту, 
безчинств, утисків рідного народу.

7. У гуцульських діалектах збереглися деякі стародавні форми слів, які дещо відрізня-
ються від сучасної літературної мови наявністю, чергуванням голосних і приголосних букв 
та їхнім місцем у словах. Наприклад, талір –  таріль, гироди – іроди, колопні – коноплі і ін., на 
Закарпатті вул – віл, кунь – кінь, вун – він (вин). Топоніми, особливо мікротопоніми якраз і 
зафіксували ці первинні форми слів. Найбільше мовних співпадань із санскритом фіксується 
у західно-українських діалектах (Кобилюх, 2009).

8. Тут також свідомо опущена полеміка з приводу тлумачення тих чи інших назв у дру-
кованих виданнях і побуті (це зайняло б багато місця і часу), а на основі санскриту, аналізу, 
співставлення логічно обґрунтовується їхнє походження в залежності від їх особливостей і 
призначення. 

За характером розташування топонімів вдалося їх вмотивовано (з історико-топо-лінгво-
функціональних позицій) шифрувати і встановити наявність, межі і складові сакральних 
об’єктів (Держипільський, 2011; Держипільський, Залізняк, 2012). Нинішнє розташування де-
яких топонімів може бути дещо зміщене від первинного. Часто первинна оселя охоплювала ве-
лику територію. Пізніше окремі поселення, які виникали в цих межах називалися по своєму, а 
первинна назва могла зберегтися в іншому місці, або в мікротопонімі, чи була втрачена впро-
довж віків. Також впродовж тисячоліть мінялися космогонічні уявлення людей, пантеон (су-
купність) богів, їхнє призначення і функції. Тому в літературі, міфах є різні трактування тих чи 
інших персонажів. У процесі опису мегалітичних святилищ і ритуальних об’єктів даватиметься 
тлумачення значення і походження місцевих назв (топонімів), які співвідносяться до них.

Мегалітичні святилища Космача
Село Космач із 32-ма присілками за площею вважається найбільшим в Україні і в давни-

ну займало особливе місце в окрузі. Тут наявні п’ять античних мегалітичних святилищ, низка 
вершини гір, хребтів, які ніби обрамляють велетенську чашу – долину з невеликими підви-
щеннями, в якій розкинулось село. Воно здавна було одним із центрів добування і переробки 
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солі, нафти. Соляні промисли відомі ще за часів так званого Фракійського гальштату (ІІ тис. 
до н.е.) (Бандрівський, 1997). Навколо соляних джерел, солеварень (бань), інших виробничих 
об’єктів селилися люди, які їх обслуговували і охороняли, а для задоволення релігійних, об-
рядових, календарних потреб влаштовували сакральні об’єкти – святилища. Найчастіше їх 
влаштовували на вершинах гір, великих каменях (мегалітах), в гаях, біля водойм. Весь уклад 
життя, вірувань узгоджувався із положенням сонця над горизонтом, порами року. Тож осо-
бливе місце у життєдіяльності наших пращурів мали календарні святилища – «служба точно-
го часу». Тому чотири із описаних святилищ, крім іншого, мали і календарне призначення. В 
залежності від розташування поселень і інших утворень (гір, хребтів, річок, урочищ), їхньо-
го функціонального призначення їм присвоювали відповідну назву. Тобто ці об’єкти і були 
основними називницькими чинниками. Впродовж віків відбулися істотні кліматичні, мовні, 
етнічні, виробничі зміни, тож нині низка топонімів і мікротопонімів (назв присілків, кутків, 
урочищ) не відображає первинного значення, вони стали незрозумілими і часто їм припису-
ють іншомовне походження.

На прикладі с. Космач детальніше демонструємо системний підхід щодо тлумачення то-
понімів і мікротопонімів (Держипільський, 2012). Серед різних тлумачень походження на-
зви Космач, а їх відомо вісім, найвірогіднішою видається сонячна версія В. Кобилюха (2009) 
– келія, долина, домівка Сонця.. Переконливим підтвердженням цьому є розташування тут 
календарних сонячних святилищ, а також «гарячі», сонячні барви космацьких писанок, ви-
шивок, верет, одягу. Інші назви розглядатимуться  в контексті до відповідних об’єктів.

Камінь Довбуша (Новаківського)
У Завоєлах (присілку Космача), за 500 м від дороги,  на підвищенні ліворуч р. Ставник, 

правої притоки р. Пістиньки, неподалік хр. Прелуки є досить добре збережений мегалітичний 
комплекс – Камінь Довбуша (Новаківського) (фото 8.1). Він складається із понад 20 кам’яних 
брил ямненського пісковика різного розміру, на деяких помітні сліди обробки (рівчаки, сколи, 
виїмки), викарбувані сакральні знаки, зображення тварин. Зокрема, декільком каменям на-
дана подоба голови чи тулуба змія, дракона. Під найбільшим каменем – ящером (до 8 м висо-
тою) поставлений камінь, що нагадує теля, яке було начебто твариною для жертвоприношень 
(Кугутяк, 2011).  На верхній площині іншого великого каменя, що ліворуч був жертовник, 
на ньому помітні сліди ватри-
ща, видовбані сходинки. між 
каменями є природні чи штуч-
но прокладені,  або підправлені 
проходи, тунелі  зорієнтовані 
за основними сторонами світу і 
календарними азимутами.

Сукупність змієподібних 
величезних кам’яних брил, при-
родних та створених проходів, 
щілин, тунелів, видовбаних на 
каменях зображень сонця і мі-
сяця,  рівчаків і лунок зорієнто-
ваних за основними азимутами 
сходу сонця в періоди літнього і 
зимового сонцевороту, весняно-
го і осіннього рівнодення вказує 

Фото 8.1. Камінь Довбуша (Новаківського) у присілку Завоєли 
(с. Космач)
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на сонячне, календарне призна-
чення комплексу. між двома ве-
ликими мегалітами зроблений, 
чи підправлений прохід до ві-
втарного каменя у нижній час-
тині якого  висічений рівчак. У 
день літнього сонцевороту пер-
ші промені під час сходу сонця  
падають у цей рівчак. Коли на-
класти схему основних кален-
дарних азимутів (рівнодення, 
літнього і зимового сонцесто-
яння) на мапу місцевості, то у 
напрямку сходу сонця у день 
літнього сонцестояння розта-
шоване мегалітичне святилище 
Камінь Довбуша на г. Гаршиці (857 м н.р.м.), у західному напрямку – найвища вершина  хр. 
Прелуки (1360 м), що поряд із г. Ґрегіт. Лінія сходу сонця в день зимового сонцестояння про-
лягає через г. Кичера (943 м) (с. Шепіт), а на заході – через одну з вершин хребта Прелуки  (837 
м) і далі через г. Штевйора (1123 м).  Камінь довжиною 7,5 м і висотою біля 3 м, що нагадує 
лежачого ящера (фото 8.2) спрямований на центр святилища, що на Лисині Космацькій. Лі-
нія рівнодення (сонячний екватор) на сході зорієнтований на найвищу вершину хр. Брусний 
(944 м), а на заході – на одну із вершин хр. Прелуки (1117 м). Тобто, на напрямках основних 
календарних азимутів розташовані гірські вершини, які разом із мегалітичним комплексом 
творили календарне святилище, діаметр якого до 12 км.

Наявність численних каменів та видовбаних зображень у вигляді змія, дракона свідчить, 
що воно постало в період коли змій, дракон був головним тотемом, він уособлював небо, 
сонце, всесвіт, порядок, творення тощо. За індо-арійською сакральною міфологією Великий 
Змій Вічності Шеша, або Ананта був символом Нескінченного Часу в Просторі, а також він 
же ложе бога Вішну, Вишеня, Всевишнього (Санскритсько-український тлумачний словник 
езотеричних термінів). До речі, у Космачі і довколишніх селах змія іноді називають шешуном 
(записано від Бойчука Романа). 

Окрім календарного призначення святилище було очевидно «багатофункціональним», 
тут виконувалися різноманітні сакральні і обрядові дійства впродовж року – жертвоприно-
шення різним богам, святкування, масові гуляння. Ця традиція частково збереглася до сьо-
годні. На Зелені Свята, на Івана (Купала) молодь Космача і навколишніх сіл донедавна влашто-
вувала тут забави, хороводи, танці. До мегалітичного комплексу прокладена Хресна Дорога 
і щороку, в свято Воздвиження Чесного Хреста (27 вересня) космачани відбувають хресний 
хід і молебень. На найбільшому камені встановлено хрест із  розп’яттям Ісуса Христа. Чи не 
є це відгомоном колишнього святкування осіннього рівнодення, яке фіксується напередодні. 
Хрест, свастика, сварга були  давніми символами сонця, вони виявлені на численних архео-
логічних об’єктах, вік яких понад вісім тисяч років. За старим повір’ям (яке побутує і нині) 
27 вересня вважається «зміїним днем», бо до цього дня всі змії повинні були поховатися. Це 
ще одне підтвердження, що святилище в Завоєлах  було присвячене  Світовому Змієві, який в 
певний період був головним тотемом, божеством тодішніх людей. 

На найбільшому камені, угорі виявлені висічені зображення бика, ведмедя, змія, дещо 
нижче – павука (фото 8.3). Професор м. Кугутяк (2011) припускає, що це «графічне зобра-

Фото 8.2. Кам’яний ящер
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ження одного з варіантів змі-
єборчого індо-європейського 
міфу». Один із провідних су-
часних знавців стародавніх мов, 
тлумачів древніх зображень і 
написів на каменях (петроглі-
фів), шумеролог,  академік А. 
Кіфішин нещодавно встановив:  
«написам на каменях в Завоєлах  
понад 32 тисячі років», а це доба 
палеоліту.  

Неподалік у цій же місце-
вості, на присілку Прокеріци, є, 
так званий, Камінь дванадцяти 
опришків, на якому викарбува-
но 12 поперечних рівчаків, численні сакральні символи, знаки (різної форми хрести), видо-
вбано декілька чаш. Довжина мегаліту понад 6 м, ширина близько 4 м, висота понад  4 м (Ку-
гутяк, 2011). Цей ритуальний камінь теж очевидно мав відношення до календаря на означен-
ня 12 місяців у році і був мабуть складовою описаних вище святилищ. Через нього пролягає 
азимут  літнього сонцестояння (Камінь Довбуша в Завоєлах – Камінь Довбуша на г. гаршиця). 
Поблизу проходить календарний екватор із центру святилища, що на Лисині Космацькій. 

Античне святилище було і на найвищій вершині (1472 м) Косівщини – горі Ґрегіт, яка 
розташована на межі Космацької і Шепітської сільрад. Тут збереглися декілька видовбаних 
чаш, виїмок різної величини, призначення яких наразі не з’ясоване (фото 8.4). Очевидно свя-
тилище зазнало більших руйнувань порівняно з іншими аналогічними об’єктами, тому деякі 
артефакти були знищені, або, 
можливо, ще не виявлені. На-
зву гори виводять від кам’яних 
розсипів – ґреготів, які начебто 
грохочуть, утворюють шум під 
час зсування, переміщень. Таке 
тлумачення недостатньо моти-
вовано, бо переміщення вели-
ких плит і створюваний ними 
шум можливі лише при потуж-
них землетрусах, які тут не дуже 
часто трапляються. Оскільки зі 
сходу гора виглядає найвищою 
на хребті, домінує над іншими 
вершинами, то імовірно назву 
отримала від такої особливос-
ті. Санскритською гріха – оселя, житло, господар, тут у значенні господар, найвища, найго-
ловніша гора округи. Таке ж тлумачення отримаємо від співзвучного санкритського слова 
гірі+дгара – городержець епітет Крішни (Наливайко, 2008). 

Від Ґрегота у напрямку Космача північніше розташовані присілок, полонина і гірське 
пасмо Прелуки, південніше, на межі із Шепотом розташовані хр. Ріжі, присілок Черешенька. 
Назва Прелуки співзвучна із санскритською трілока, що означає три світи: землю – обитель 

Фото 8.3. Прорис петрогліфу в Завоєлах (Кугутяк, 2011)

Фото 8.4. Чаша на г. Ґрегіт. 
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людей, небо – богів, підземний світ – демонів. масивний (завдовжки 9 км) гірський хребет, 
що простягається від Ґрегота аж до центру Космача можливо відображав давні уявлення про 
будову всесвіту, про Світове Дерево. ймовірно небо уособлював Ґрегіт, землю – сам хребет 
Прелуки, а топонім, що уособлював потойбіччя очевидно не зберігся, або ще не досліджений; 
його слід «шукати» у теперішньому центрі села. Уточнююче тлумачення від пуро, пара, пре 
– перший, передній; лока – місце, край, країна, простір, світ, земля, люди, народ (Наливай-
ко, 2009), отже перше, найважливіше (пре) місце (лока), первинна, головна земля. Назва Ріжі 
ймовірно походить від санскритського вріш (ріж, ріш, вріш) – бик, самець, уособлення сили, 
величі, могутності, епітет чорнобога Крішни. Інше споріднене тлумачення від радж, раджа 
– цар, правитель, бик, могутній (Наливайко, 2008, 2009). Обіч Ріжів розташований присілок 
Черешенька; в контексті до розташування назва означала чарівний славою – чарушрава (у 
індійській міфології епітет Крішни). Отже, високо статусні, величальні назви очевидно сто-
сувалися Вішну, Вишеня, Всевишнього, Крішни, Кришеня, святилище якого очевидно і було 
на г. Ґрегіт.

Ці два мегалітичні комплекси (в Завоєлах і на Ґреготі) разом із календарним святилищем 
на Лисині Космацькій утворюють майже рівносторонній трикутник із стороною 6 км, а разом 
із Терношорською Ладою (про що йдеться нижче) – чотирикутник-ромб. Трикутник, трійця 
був символом триєдиного світу,  ромб – символом землі, жінки, творення.

У контексті святилищ тлумачаться топоніми і мікротопоніми навколишніх сіл, присілків, 
гір, урочищ. Назва річки і присілка Ставник походить від санскритського става – славлення, 
величальна пісня, прослава. Аналогічне значення має і не зрозуміле слово Прокеріци. Воно 
складається із двох частин  Про+керіци. Про – префікс, що надає основному слову найвищого 
значення, відповідник най-, пре-.  Керіци від санскритського кірті, кіріті  означає слава, а про-
кірті, прокіріті, прокіріці, прокеріци – прославлений, найславніший. Ці славильні означення 
стосуються Великого Змія Вічності Шеші,  Ананти, який в індо-арійському епосі є символом 
Нескінченного Часу в Просторі, на якому возсідає Всевишній, тобто стосуються змієподібних 
каменів і календарного святилища, Часу і Простору, «служби точного часу». 

Завоєли. У індо-арійських ведах і міфах Іла (Їла, Єла), Іра, Іда означає – земля. Російське 
іл теж означає намул, мул, землю винесену водою, молоду, нову, первинну землю. Ім’я «Зем-
ля» – мала донька ману, єдина людина, яку Вішну врятував від потопу (Наливайко, 2009). 
Тож назва свідчить, що тут можливо поселилися люди під час Потопу (XII–X тис. р. до н.е.), 
бо Карпати, як свідчать археологічні дані, не були затоплені (Кобилюх, 2009). Перша частина 
слова Заво, Зава, Заба означає також дитя, дитина (Наливайко, 2008); в контексті до історич-
них подій (потопу) може означати молода земля, перша, початкова, обітована земля, тери-
торія (синонім Прелукам). Етимологічно-симантичне міфоритуальне поєднання топонімів 
співзвучне як у Заво (Забо, Жабо) + Іли (Єли) досить повно представлене на Прикарпатті та 
Буковині: Заво-єли, Жаб’є, Ільці, Забо-лотів, Ілінці, Красно-їлів, Красно-ільськ тощо. мож-
ливо, що ці поселення становили єдине ціле, або топоніми відображали аналогічні ознаки 
чи функціональне призначення – красна, обітована, перша земля. Інша можлива версія від 
божественної корови Замунь (Землі), з якої, за «Велесовою книгою» (Сушинський, 2004) по-
ходили праукраїнські племена «скіфи, кравенці, руси, боруси». Тобто обітована, богом дана, 
щедра земля, поле, нива.

Поселення Прелуки, Завоєли, Ріжі, Черешенька, Ставник, Прокеріци, назви яких відобра-
жають первинність, триєдність (неба, землі, потойбіччя) і велич розташовані між величними 
святилищами, всередині трикутника і ромба, утворюваних ними. Звідси висновок про важли-
вість, провідну роль і первинність цієї місцевості. Повір’я  свідчать, що власне із Завоєл почався 
Космач. Первинно поселення з такою назвою охоплювало мабуть значно більшу територію.
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Низка мікротопонімів Кос-
мача мала оборонне, захисне 
походження. Такі назви здебіль-
шого зосереджені довкруг, або 
на підступах до святилищ на 
Лисині, Ґреготі, гаршиці: Пла-
юци (по, па, патар, пола, пала 
– захисник, оборонець); По-
чоса, Пачоса  (Пo, па – охоро-
на, захист, чос, чок, чак, сак,,сас 
– могти бути сильним, а отже 
– сильна оборона, оборонне по-
селення); Суропатул (Патар – 
захисник, оборона, Сура, Суря, 
Сурї – бог Сонця, отже – захист 
сонячного календарного святи-
лища); Гордя (Город – укріплення, захист, твердиня); Стеришора  (стер, стри, уштра – бик, 
тур, у переносному розумінні захист, сила, міць; шора – межа, лінія); Облаз (об – захист, за-
горожа,  лаз – прохід, лазити, ходити, тобто – захищений прохід); Сигіл, Сиглін (присілок 
і гора) походить від співзвучного і трансформованого санскритського су-гал. Су – префікс, 
що надає слову найвищого значення (су-пер) – горішній, великий; гал – чорний бик, чорна 
гадюка (галиця), які обожнювалися (Наливайко, 2008, 2009). Тут же гора Гаршиця (Аршиця) 
та святилище Камінь Довбуша. Довбуш (Добос, Добуш) означає могутній бик, тобто силач, 
витязь, захисник. можливо тут було святилище Сонця – ярила, Юрія та/або укріплення, обо-
ронна залога, поселення. Назва присілка похідна від назви гори. 

між двома важливими святилищами, що на Лисині Космацькій і Ґреготі розташовані  
дві високі вершини із назвою мунчел (1381 м і 1343 м) та урочище, полонина і вершина мун-
челик (1300 м). Назви імовірно походять від співзвучного санскритського манджула, манджу 
– гарний, вродливий, чарівний величавий. Ці епітети можуть стосуватися Вішну, Крішни, 
Сонця.

Календарно-астрономічне святилище із центром на Лисині Космацькій
Лисина Космацька – ясна, сонячна гора (1465 м) (фото 8.5). У 2006 році наукова екс-

педиція Прикарпатського НУ ім. В.Стефаника під керівництвом професора м. Кугутяка на 
Лисині Космацькій відкрила  залишки античного календарного святилища – добре збережені 
тунель і жертовну яму (фото 8.6), за якими фіксували положення сходу сонця у дні літнього 
і зимового сонцестоянь (Кугутяк, 2011).  яма і тунель рукотворні, висічені і складені із моно-
літів, великих плит, на них помітні сліди обробки. Із внутрішніх сторін тунелю і ями плити 
рівно відколені. Рукотворним є і перекриття тунелю. По центру тунелю у західному напрямку 
видніється найвища вершина України – г. говерла (2061 м) (фото 8.7), яка була головним ре-
пером святилища, де фіксувався захід сонця у найкоротший день року (21-22 грудня). У про-
тилежному напрямку фіксувався схід сонця в найдовші дні – дні літнього сонцевороту. яма 
зорієнтована по осі сходу сонця у день зимового сонцевороту  (21-25 грудня) і заходу сонця в 
день літнього сонцевороту (21-22 червня). Її глибина близько чотирьох метрів, довжина – 5 м, 
ширина – 1,5 м. Із західного боку вхід до ями вільний, відкритий, зі сходу є майже вертикаль-
на стінка із видовбаними сходинками. Для жертвоприношень яма, очевидно не використову-
валась, її призначення було суто календарне. 

Фото 8.5. Загальний вигляд святилища на г. Лисина  Космацька 
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На одній із верхніх плит 
праворуч тунелю нами виявлені 
дві рукотворні паралельні ви-
їмки зорієнтовані на схід, у них 
висічено по  шість поперечних 
прорізів (фото 8.8). Розділяє 
виїмки невеличке підвищення 
вільне від насічок. Виїмка, що 
праворуч трохи поруйнована 
і не така чітка як ліва. Це лінія 
календарного екватора, вісь 
святилища, яка ділить простір 
між літнім і зимовим сонцево-
ротами навпіл. Цифра шість 
вказує на шість місяців коли 
день більший від ночі, сонце 
сходить у секторі північніше 
екватора (ліворуч) і, навпаки, 
в інші шість місяців сонце схо-
дить південніше екватора (пра-
воруч), коли день коротший від 
ночі. На заході цієї лінії видні-
ється Свидовецький масив на 
Закарпатті з горою Близницею. 
Рівнодення – єдина стала дата, 
основна дата (точка) у побудо-
ві календарів. Дні весняного і 
осіннього  рівнодення, зимово-
го та літнього сонцестояння, а 
також деякі проміжні, чи серед-
инні між цими періодами дати, 
були основними ритуальними 
днями, й пов’язано це із річним землеробсько-скотарським циклом робіт. 

У книзі м. Кугутяка (2011) подано, обчислену для наших широт (автори Т. маланюк, Р. 
Сливка), схему основних кутів і азимутів фіксації сходу сонця в періоди рівнодень і сонцес-
тоянь (рис. 8.1). Ці кути і азимути пролягають через рукотворні тунель, яму, екватор. Схема 
Космацького святилища цілком співпадає із схемою знаменитого Стоунгенджу у Велико-
британії (Кугутяк, 2011). На відміну від Стоунгенджу, де на основних азимутах (напрямках) 
викладені кам’яні алеї (тобто стоун-гендж) та окремі камені різної величини, у Космацько-
му святилищі відправними точками, реперами (сталі орієнтири, точки відліку) були рукот-
ворні тунель, яма, екватор та природні утворення – вершини гір, що разом з поселеннями 
вздовж головних календарних ліній (азимутів) мають промовисті назви, які підтверджують 
приналежність до святилища, походження від нього. Тож за назвами вдається з’ясувати 
межі і структуру святилища (Держипільський, 2011; Держипільський, Залізняк, 2012). 

У різних частинах святилища виявлено, так звані, чашні камені – плити у яких видо-
вбані лунки (чаші) діаметром  5-10 см і глибиною 3-5 см (фото 8.9). Декілька чаш є дещо 
більші і глибші. Всього наявні 12 таких чаш. Число 12 відповідає 12-ти місяцям у році і 

Фото 8.7. Вигляд з тунелю на г. Лисина Космацька  у напрямку  
г. говерла

Фото 8.8. Поперечні прорізи та лінія календарного екватора
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12-ти знакам небесного зо-
діаку, тож, очевидно, кожно-
му сузір’ю-зодіаку відповідала 
певна чаша. За проекцією пев-
ної чаші на Полярну зірку фік-
сували перехід того чи іншого  
сузір’я через екватор. На осно-
ві цього був створений зоря-
ний календар, який вважався 
точнішим, ніж сонячний і дій-
шов майже без змін до наших 
днів. Подібні чашні камені ви-
явлені на багатьох святилищах 
Косівщини та загалом Карпат 
і, імовірно, мали астрономічне 
призначення (Кугутяк, 2011).  

Отже, наші пращури винайшли та застосовували два типи календарів: сонячний – за 
річним рухом світила і зоряний, або зодіакальний – за рухом окремих яскравих зірок і сузір’їв 
(зодіакальних знаків) по небосхилу. На Лисині Космацькій  добре збережені артефакти оби-
двох календарів. якщо сонячний описаний і досліджений краще, то вивчення зоряного ка-
лендаря фактично перебуває на зародковій стадії. Тут є над чим попрацювати астрономам, 
астрофізикам, історикам.

Коли відкласти і продовжити  на топокартах регіону азимути і кути відповідно схеми 
святилища, то по  лінії літнього сонцестояння (проходить по центру тунелю) розташовані 
с. Акришора, г. Погарина, г. Кичера Лючанська (Дівич-гора), Воскресінецька гора, м. Коло-
мия,  а із заходу – г. говерла, хр. Чорногора (рис. 8.2).  

Фото 8.9. Чашні камені

Рис. 8.1 Орієнтовні азимути для точок сходу і заходу Сонця на широті Лисини Космацької (за Т. маланю-
ком і Р. Сливкою, 2011)
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На сході по лінії зимового сонцестояння (проходить по центру ями) розташовані г. Ка-
менець (с. Снідавка), г. Терношора та Терношорське мегалітичне святилище, Томаківський 
камінь (святилище у с. Розтоки) поряд г. Лисинка між Розтоками та Білоберезкою, а на заході 
– вершини Хом’як, Синяк, Добушанка.  

У дні весняного (21-22 березня) і осіннього (21-22 вересня) рівнодення сонце сходить у 
напрямку:  с. Шешори (печера Довбуша) – г. Клифа  Пістиньська – г. Кичера (Вербовецька) і 
заходить за г. Близницею.  Ця  лінія є календарним екватором, азимут схід – захід. 

Рис. 8.2. Продовження основних азимутів відповідно схеми центру календарного святилища на Лисині 
Космацькій. (Сонце сходить лише у просторі (секторі, шорах) між Лисиною Космацькою (Л.К.) – Акришора – 
Воскресінці (день літнього сонцевороту) і Л.К. – Терношора – Лисинка (день зимового сонцевороту) і заходить 
у секторі між лініями Л.К. – г. говерла (день зимового сонцевороту) та  Л.К. – г. Добушанка (день літнього сон-
цевороту)). 

Названі і, можливо, інші природні утворення були реперами, за якими фіксували осно-
вні дати. Аналіз назв і характеру їхнього розташування свідчать про їхнє підпорядкування 
центру святилища, як його складовій. Тобто святилище охоплювало велику територію і його 
складовими були гори в радіусі близько 30 км, у т.ч. найвища вершина України – г. говерла 
(2061 м), г. Близниця (1881 м), г. Добошанка (1757 м), г. Терношора (999 м), г. Лисинка (951 м), 
Воскресінська гора (у м.Коломия) та інші.

Увагу привертає особливість  розташування відносно Лисини Космацької на сході то-
понімів із коренем шор, шір – Акришори, Терношори, Шешори, Рушір, Стеришори і ін.  Сло-
во шори в сучасній українській мові означає захисні дощечки, пластини, які прикріплюють 
полохливим коням на скронях, щоб обмежити тваринам кут зору, побічний огляд. Тут шор  
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означало і означає  крайні точки, напрямки де фіксувався схід сонця в певні періоди. В закар-
патських діалектах  шором називають вулицю, ряд, що близьке за значенням.

  Слово Акришори складається із двох частин акри і шори.  Корінь акр у словах акрос,  
акріс стосовно означеної теми розшифровується як гострий, піднімати вгору (акробат), край-
ній, високий, верхній (акрополь – верхнє місто), які збереглися у грецькій мові. Тобто, це є 
крайня північна межа (шора, лінія) сходу сонця, коли воно піднімається найвище над гори-
зонтом (21-22 червня), описує найдовшу дугу, заходячи за г. Добошанку, а день є найдовшим. 
Цей день і ніч перед ним (Купальська ніч, кінець місяця купавеня, квіткосія, квітодара) дуже 
велично святкувалися, з ними було пов’язано багато звичаїв, повір’їв, легенд тощо. Сонячне 
походження, очевидно, має і топонім Коломия. Коло – означає і сонце і сонцеворот, мия, мея, 
мега – великий, велике, велика. Первинна Коломия очевидно охоплювала також територію 
нинішніх Воскресінців і Воскресінську гору – «місце сили» багате на археологічні знахідки. 
Отже, Воскресінська гора у Коломиї теж була складовою астрономічного святилища і назва 
відображала період сонцевороту, коловороту, великого (найвищого, наймогутнішого) сонця.

Перша частина топоніму Терношори, тер означає терра, земля, терен, територія. У цьому 
напрямку сонце сходить у день зимового сонцестояння (21- 25 грудня) і заходить на лінії  Ли-
сина – говерла. Тоді день найкоротший, сонце перебуває найнижче над землею, приземлене, 
притеренине і проходить найкоротший шлях у році. Тож  назва гори Терношора походить від 
приземленої, притерененої межі (шори, обмеження), до якої наближається схід сонця у день 
зимового сонцестояння і знову «повертає» на весну. Тут значення Терношора є протилежне 
(антонім) Акришорі.

Шеша санскритською означає рівність, повторення (Санскритсько-український тлумач-
ний словник езотеричних термінів). Шешори розшифровується як напрямок, межа, шора по-
двійної фіксації сходу сонця, коли ніч і день мають однакову тривалість. Це екватор, єдина 
стала і основна дата (точка) у складанні, побудові календарів. Дні літнього і зимового сон-
цестоянь не можуть бути точними датами, бо сонце, «дійшовши» до крайньої точки, кілька 
днів ніби «стоїть» на одному місці, відтак «рухається» у зворотному напрямку. У праслов’ян 
та інших етносів цей день велично святкувався як початок нового року, перемоги  весни над 
зимою, повернення із вирію лелек і інших птахів, початок вегетації рослин  тощо.

Село і гора Рушір (Рушор) розташовані приблизно посередині сектору обмежених азиму-
тами літнього сонцестояння і рівнодення. У цьому проміжку Сонце сходить у теплий період 
року, коли відбувається інтенсивний ріст рослин, коли все навкруги зеленіє.  Перша частина 
слова ру  походить від санскритського руна, що означає краса, багатство. Донині є вживаними 
словосполучення зелене руно, заврунилася  земля, назви рослин із коренем ру – рута, рум’янок, 
ружа, рунок, рунечко,  рунянка,  русава, русянка тощо. Тут же є назви гори і місцевості Рунок. 
Отже, Рушір, Рушори, Рунок означає простір, де все зеленіє, наповнюється красою. Це літня, 
зелена шора, сторона. До нинішнього часу збереглися землеробські і скотарські свята, які 
тепер відмічаються, як Юрія і Іллі; в цей період схід сонця фіксується приблизно посередині  
цього простору. 

Таке саме походження очевидно має назва села Люча, яке розташоване у цій же частині 
та річки Лючка. У слов’янських і романських мовах слова луч, лучистий, лучезарний є синоні-
мами слів сонячний, променистий. Люча і Рушір семантично (за змістом, значенням) і тери-
торіально близькі, Люча відображає теплоту, ясність, променистість, а Рушір – споріднене із 
зеленню, красою теплого періоду року.

По периферії від центру, переважно на вершинах гір, узвишшях теж влаштовувалися 
святилища, або сигнальні пункти. На них в певні «сонячні» дні, свята палили ватри, влашто-
вували ігри. На деяких напрямках до наших днів збереглися сліди давніх святилищ, деякі 
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промовисті артефакти, топоніми, а то й цілі комплекси. Від ватри, горіння, жертовного вог-
ню походять численні гори, урочища Погарини, Погарі, Погарці, Згари, Клеви, Клифи тощо. 
Наявність на них відповідних артефактів можуть підтвердити спеціальні археологічні дослі-
дження. Уздовж чи поряд календарного екватора маємо найбільше артефактів (мегалітичних 
і топонімічних), що засвідчують приналежність і співвідношення їх до центру святилища: 
Печера Довбуша у Шешорах, г. Клифа Пістиньська, залишки оборонного поселення (Варва-
ра), г. Кичера Вербовецька.

Печера Довбуша у Шешорах
Про давню історію і призначення печери (фото 8.10), що на присілку Царина існують різ-

ні думки. Попри її розташування,  у досить людному місці  про неї маємо мало відомостей та 
повір’їв. А ті що є малоінформативні і часто недостатньо вмотивовані та суперечливі. Найпо-
внішу на сьогодні інформацію про печеру Довбуша в Шешорах подав м. Бандрівський (1997). 
Упродовж кількох років її досліджував і очистив від нагромадження каміння, листя, сміття, 
глини ентузіаст-дослідник із Прокурави Василь Петрів. Печера має два рукави – тунелі: один 
довжиною 7 м, другий –  27 м. Висота тунелів коливається в межах 2-4 м, ширина – 1-1,5 
м. Перед входом у печеру ви-
довбана яма 7 м завглибшки із 
дерев’яними сходинками. Поряд 
із печерою досить добре про-
стежуються залишки давньої 
стоянки, на цьому місці начебто 
було житло племені. В. Петрів, 
як і м. Бандрівський вважають, 
що цей печерний комплекс був 
підготовчим об’єктом до гран-
діознішої підземної споруди 
призначеної для переховування 
племені під час небезпеки та не-
сприятливої погоди. Але, з не-
відомих причин, завершити за-
думане не вдалось. 

Детальний аналіз будови і розташування печери дозволяє зробити висновок про її са-
кральне і календарне призначення. Таке переконання ґрунтується на наступних фактах: а) 
через печеру проходить календарний екватор святилища, центр якого на Лисині Космацькій; 
б)  коротший семиметровий рукав печери, що знаходиться на південь від екватора символізує 
меншу тривалість дня по відношенню до ночі, а довший – 27-ми метровий, навпаки, вказує на 
простір на північ від екватора, де схід сонця фіксується у весняно-літньо-осінній період, коли 
день довший від ночі; в) призначення семиметрової ями перед входом у печеру не зовсім зро-
зуміле, можливо вона служила для жертвоприношень (що мало ймовірно), або була западнею. 
При потребі вона заповнювалася водою із потічка, що тече поруч. На всіх дохристиянських 
святилищах є жертовні ями, заглиблення у камінні, чи спеціальні плити, де відправлялися 
ритуальні жертовні дійства; г) яма і бокові відроги рукотворні, були видовбані, як складові 
календарного святилища для означення сезонних особливостей; д) вершини Великий Погар 
та Погарець,  що височіють неподалік над печерою були очевидно складовими святилища, на 
них у «сонячні» свята, періоди рівнодень, сонцестоянь тощо палили ватри, через що і дістали 
відповідну назву (від горіння). Дещо дальше на цій же лінії є місцевість Погарі, походження 

Фото 8.10. Печера Довбуша в Шешорах
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назви якого аналогічне; е) поряд із печерою досить добре простежуються залишки давньої 
стоянки – контини у вигляді кола із підвищенням у центрі. Контина була місцем збору і пере-
бування жерців та обслуги святилища. Подібної форми утворення відкриті на багатьох са-
кральних об’єктах України і Європи; є) для проживання, чи тривалого перебування печера не 
пристосована, вона занадто вузька, вогка і холодна. На стелі і стінах помітні невеликі сталак-
тити, які утворюються в процесі просочування води і відкладення розчинених мінералів. В 
осінньо-зимово-весняний період тут зимують кажани. Всередині і довкруг печери особливо 
чутливі люди відчувають сильну позитивну енергетику. 

Печерний комплекс, контина, гори Великий Погар і Погарець, окрім того, що були скла-
довими календарного святилища, водночас творили окреме святилище, присвячене Вишеню, 
символу Нескінченного Часу в Просторі аналогічне, як  у Завоєлах, у Пістині та ін.

Пістиньське святилище
Далі на екваторі у с. Пістині є місцевість Варвара, г. Клифа, потік Ардан. Комплексний 

підхід до тлумачення назв струмка Ардан, річки Пістиньки, гори Клифи,  території з назвою 
Варвара допомагає з’ясувати їх значення і місце в системі календарного святилища. Назву 
численних гір (на Косівщині три такі вершини) Клифа, Клева тлумачать як кам’яна гора, гола 
гора, поросла лісом гора, каміння, скеля в лісі, безодня, глибока яруга тощо. Степан  Нали-
вайко (2009) виводить значення від індо-європейських слів клов – клев, що означають схил, 
пагорб, колода, чистити, омивати, чути, слухати, звучати. Останні три означення він вважає 
непереконливими. Навпаки, якраз вони відображають суть назви у контексті до розташу-
вання.  Клифа, клива – жертовна гора, що оповіщає, дає знати про настання важливих свят, 
подій, небезпеки, зібрання племені, роду і ін. Пістиньська Клифа (626 м н.р.м.) порівняно 
найкраще досліджена, вона  розташована на календарному екваторі. У святкові дні, дні рівно-
дення і інші «сонячні» свята, а також для передачі населенню (роду, племені) округи важли-
вих відомостей із вершини гори подавалися відповідні звукові (трембіти), вогняні (ватри), 
світлові (дзеркала) сигнали та інформація. На самій вершині гори проглядається досить чітко 
окреслений майданчик діаметром 8 м, це було сигнальне місце і жертовник. Тепер вершину 
гори заступають дерева, а у ті далекі часи вершина була голою і  добре помітною у південно-
східно-північному напрямках. 

Ардан може означати могутній, славний від санскритського арджун – могутній воїн, ге-
рой, захисник тощо. Інші і, оче-
видно, вірогідніші тлумачення 
від Ардзан – священнослужи-
тель, жрець (Наливайко, 2009). 
можливо обидва тлумачення 
не є суперечливими, а доповню-
ють одне одного.

Назва місцевості «Варва-
ра», «коло Варвари» походить 
не від жіночого імені, а від сан-
скритського вар – місто (ва-
рош), город, городище (Нали-
вайко, 2009), городити, огорожа 
(вор-иня, вор-ина), укріплення,  
охорона (вар+та). Подвоєння 
слова підсилює статус назви, 

Фото 8.11. Кладка через каньйон р. Пістинька



234 НАЦІОНАЛЬНий ПРиРОДНий ПАРК «ГУЦУЛЬЩиНА»

тож Вар+вар+а – дуже укріпле-
на місцевість, фортеця, тверди-
ня, оборонний двір. місцевість 
була добре захищена: із заходу 
і півночі – глибокий каньйон 
річки Пістиньки зі стрімкими 
прямовисними берегами (фото 
8.11); зі сходу досить глибо-
ка ущелина потоку Ардан, з 
напільної, південної сторони 
міцний високий мур, залишки 
якого помітні і нині. Це було по-
селення жерців,  оборонної за-
логи та чималої громади. В разі 
небезпеки тут знаходили захист 
мешканці сусідніх поселень. 
Там де потік Ардан –  права притока  Пістиньки впадає у річку у княжу добу і в середньовіччі 
існував оборонний монастир, а нині стоїть одна із найстаріших дерев’яних церков гуцуль-
щини (горішня, Успіння Пресвятої Богородиці, 1623 р.), дзвіниця та цвинтар із стародавніми 
кам’яними надмогильними хрестами, а також облаштована Хресна Дорога (фото 8.12). На 
місці церкви у дохристиянський період очевидно було святилище і контина, де постійно горів 
жертовний вогонь, засідали жерці та старійшини роду. У південній напільній частині горо-
дища були очевидно господарчі, житлові будівлі.

Біля церкви та вище по стежці до Клифи є криниця Святого Івана із цілющою водою. 
Криниця дуже популярна і масово відвідується туристами, мешканцями і гостями довколиш-
ніх сіл. Свячена вода, цілющі криниці, джерела із цілющою водою невід’ємні атрибути анти-
чних святилищ і сучасних монастирів, церков. 

Назви річок Рибниця та Пістинька, що витікають у середньогір’ї і у верхній течії рус-
ла їх майже паралельні та близькі теж співвідносяться до календарного святилища. Слово 
Рибниця вказує на походження від риб – та що дає рибу, багата на рибу. Пістинька має таке 
ж значення. Латинською мовою pisces, pistes означає риба. Отже, обидві назви Рибниця і Піс-
тинька етимологічні двійники. Але чи ці аргументи були визначальними? Безперечно, що на-
зви походять від риб, але очевидно від зодіакального сузір’я Риб. Бо на тлі сузір’я Риб сонце 
перебувало у дні весняного рівнодення. Русло Пістиньки від Космача до Пістиня співпадає із 
календарним екватором (на схід), а за селом повертає у північно-східному напрямку. Рибниця 
пливе паралельно неподалік, а в районі Рожнова по екватору. Від рибних річок походять і на-
зви сіл Пістинь та Рибне (Рибно), які є етимологічними двійниками. 

Отже, на основі комплексного аналізу місцевості і топонімів можна припустити, що г. 
Клифа, контина і укріплене городище творили античний сакральний комплекс, який був 
складовою велетенського календарно-астрономічного святилища із центром на Лисині Кос-
мацькій і водночас автономним святилищем.

Кичера (Дівич-гора) над Вербовцем
На продовженні лінії рівнодення у першому пасмі низькогір’я Карпат, над с. Вербовець 

(присілок гордаків) височіє г. Кичера. З неї відкривається широка панорама долин Черемошу, 
Рибниці, Пістиньки, навіть Прута. На горі помітні рукотворні кола. Очевидно тут стояв жер-
товник. Назва Кичера тлумачиться від санскритського кішорі – юнка, молода дівчина, цнотлива, 

Фото 8.12. Церква Успіння Пресвятої Богородиці в с. Пістинь
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незаймана дівчина (Наливайко, 2008, 2009). (Перекручений початок відомої пісні «Ой дівчино 
чичері» треба читати і співати «Ой дівчино Кичеро» – юна, чиста дівчино). Цнотлива, чиста ді-
вчина уособлювала Весну-Лелю. Присвячені їй гори називалися Дівочі, Дівич-гори, (Партенос 
грецькою), вони рясно представлені на всій території України і поза її нинішніми межами.  Леля, 
Ляля – праслов’янська богиня весни, краси і кохання. Весна-Леля, втіленням якої є лелека (ле-
леки повертали із вирію у весняне рівнодення), після тривалої зими, морозів приносить тепло, 
любов, веселощі, дітей. Її  (Весну-Лелю) урочисто зустрічали піснями, веснянками, масовими 
гуляннями (Волошин, 2005). Вербовецька Кичера (Дівич-гора) була останнім сигнальним пунк-
том на календарному екваторі і водночас святилищем на честь Весни-Лелі, нового календарного 
року наших пращурів. 

гори з назвою Кичера є досить численними на гуцульщині, що свідчить про велике поша-
нування Діви-Лелі. Окрім Вербовецької на лінії літнього сонцевороту є Кичера Лючанська, гора 
і присілок Кичера у Космачі, г. Кичера у Шепоті тощо.

Назва присілка гордаків очевидно походить від оборонного поселення, городища, яке ймо-
вірно тут знаходилось. Перша частина слова горд співзвучна із город – укріплення, захищене, 
укріплене поселення, городище. З другого боку гори у лісі місцевість називається Двірок. Оче-
видно тут був двір – оборонне поселення, укріплення. Нині на цьому місці є лісовий кордон.

Сокільський мегалітичний комплекс
між річками Черемошем і Рибницею із північного заходу на південний схід простягається 

величний Сокільський  хребет. його довжина близько 10 км,  висота понад 800 м н.р.м. Уздовж 
хребта є численні виходи скель, каменів різної величини, які були предметом обожнювання 
первісної людини, місцем поклоніння, жертвоприношень, виконання різних ритуальних дійств, 
святкувань. Очевидно у давнину цей гірський хребет, разом із мегалітичними комплексами мав 
важливе сакральне значення. У книзі  миколи Кугутяка «Старожитності гуцульщини» (2011) 
подано схему розташування восьми мегалітичних  комплексів  та детальний  опис деяких з 
них як сакральних об’єктів.  Особливо вражають своєю величчю, монументальністю, так зва-
ні, Лесівські камені, Татарівські камені, Брама Богів, Кашицький камінь. На більшості з них 
збереглися різні петрогліфи, артефакти (щілини, проходи, арки, рівчаки, виїмки, фігури тощо) 
зорієнтовані за основними календарними азимутами – літнього і зимового сонцеворотів, вес-
няного і осіннього рівнодень. Тож імовірно вони мали календарно-астрономічне призначення, 
були календарними святилищами, або складовими інших мегалітичних святилищ. Останнє під-
тверджується наявністю на цих 
напрямках низки мегалітич-
них комплексів. Зокрема, Со-
кільський комплекс разом із 
святилищами Томаківським, 
Терношорським і на Писано-
му Камені розташовані в кутах 
чотирикутника-ромба, який мав 
важливе сакральне значення, 
був символом творення, наро-
дження, жінки, землі (детальні-
ше див. про Терношорське свя-
тилище).

У підрозділі «Первозданні 
Води і Велика Богиня» тлума- Фото 8.13. Петрогліфи на Татарівських каменях (Кугутяк, 2011)
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читься походження і значення топоніму Сокільський від Сокола-Рода, який в певний пері-
од уособлював, сонце, небо, вважався творцем світу. Тож святилища Сокільського хребта 
очевидно і відображали космогонічні уявлення тодішніх мешканців про творення і будову 
всесвіту. Велетенські (до 30 м) зооморфні фігури, які в загальних рисах нагадують сокола 
найчіткіше представлені на Лесівському святилищі. Петрогліфи на Татарівських каменях 
(фото 8.13) академік А. Кифішин вважає відображенням протошумерського міфу про тво-
рення світу (усне повідомлення 22.09.2013 р.).

Обабіч хребта розташовані села Соколівка, яворів, Великий Рожен, Тюдів, малий Рожен 
(Рожин), Бабин. Ці назви дуже промовисті, давні,  вони виникли в контексті до сакральних 
об’єктів і відображали тодішні космогонічні уявлення, особливості в творенні і будові світу.

Варто зауважити, що мегалітичні сакрально-ритуальні об’єкти Сокільського хребта вивчені 
лише поверхово і неповно. Експедиція за участю співробітників НПП «гуцульщина» влітку 2011 і 
2013 рр. виявила на Сокільському ще декілька мегалітичних комплексів, які не описані у цитова-
них книгах. На деяких каменях зафіксовані чіткі петрогліфи. Ці петрогліфи, схеми розташування 
мегалітів, їхнє призначення є предметом подальших досліджень (фото 8.14).

Томаківський камінь
мегалітичне святилище То-

маківський камінь розташоване 
на висоті 750 м н. р. м. біля  гори 
(урочища) галі, відрогу г. Спен-
дзови, за 3 км на північний захід 
від присілка Свідовець с. Розто-
ки (Кугутяк, 2011). У централь-
ній частині кам’янистої гряди 
виділяються дві скелі висотою до 
10 і 7 метрів, між якими є прохід 
(брама) спрямований у напрям-
ку північний схід – південний 
захід.  У північно-східному на-
прямку розташований мегалі-
тичний комплекс Сокільського 
хребта. Очевидно брама  вико-
нувала ту ж роль, що тунель на Лисині Космацькій – вказувала положення сходу сонця у день 
літнього сонцестояння. між скелями розміщений величезний жертовний камінь (4х4х2 м). На 
ньому збереглося вирізьблене зображення людини з піднятими вгору руками. Це «ймовірно 
зображення міфологічного героя-деміурга» вважає м. Кугутяк (2011). Очевидно Томаківське 
святилище було багатофункціональним. Воно цікаве ще й тим, що разом із святилищами Тер-
ношорським, на Писаному Камені, Сокільському хребті, Чорній горі (Попі Івані) творять веле-
тенський сакральний комплекс, що відображав міф про постання світу і всього сущого. голо-
вним святилищем цього комплексу очевидно було Терношорське – Терношорська Лада.

Первозданні Води і Велика Богиня: відтворення міфу
В одному із праслов’янських міфів йдеться про самозародження із Первозданних Вод 

Праматері Світу – матері богів, людей і всього сущого. В різні часи її називали: Велика Богиня, 
Велика мати, Родова мати, Дана, Діва, Лада, Жива, Берегиня, Баба, Рожаниця. Вона богиня 
світової гармонії, шлюбу, краси, любові. Щорічно Лада 21-25 грудня народжує нове Сонце 

Фото 8.14. Петрогліфи на Сокільських каменях
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(Волошин, 2005). Аналогічні міфи були 
у шумерів (народження богині Інанни із 
первозданних вод), греків та римлян (на-
родження Афродіти і Венери відповідно 
із морської піни, моря). Інші вірування і 
міфи розповідають про зародження світу 
і Великої Богині з короною у вигляді сві-
тового дерева із Правічного яйця. Уосо-
бленням яйця у багатьох доісторичних і 
пізніших віруваннях різних народів ви-
ступає ромб, чотирикутник – символ зем-
лі і жінки, плодоносного поля (Волошин, 
2005; Саннікова, 2013). Ці символи і віру-
вання дійшли до нас у звичаях, традиціях, 
обрядах, рушниках, вишивках, ткацтві, 
писанках, топонімах тощо. 

Наявність на Косівщині комплексу ме-
галітичних святилищ, промовистих топоні-
мів дозволяють зробити припущення, що 
власне тут виник міф про народження Ве-
ликої Богині, Праматері всього сущого. Такі 
мегалітичні і топонімічні артефакти при-
сутні довкруг Терношорського святилища.

Величне мегалітичне Терношорське 
святилище (інші назви Терношорська 
Лада, Камінь Довбуша, голова Довбуша, 
Камінь тощо) розташоване на межі сіл 
Снідавка та яворів (присілок Безулька) 
Косівського району Івано-Франківської 
області (фото 8.15). Святилище детально 
описане м. Кугутяком (2011). його умовно 
можна поділити на дві частини – нижню і 
верхню, відстань між якими приблизно 1,5 
км. Найдоступнішою і найпопулярнішою є нижня частина – власне Лада. Її здебільшого і від-
відують численні туристи. У підніжжі, на першому плані святилища, є велетенський кам’яний 
диск (прообраз сонця) діаметром 8 м спрямований на південний схід (фото 8.16). Схематично 
диск має вигляд голови лева, чи людини.  Центральною фігурою святилища є гігантська ста-
туя, зорієнтована обличчям у напрямку сходу сонця у рівнодення (календарного екватора). Її 
вага близько 140 тонн, висота понад 10 м; вона в загальних рисах нагадує вагітну жінку (фото 
8.17). голова і лице птицеподібні. Це чи не найбільша серед відомих і добре збережених статуй 
Жінки, зменшені копії (1:100) якої відомі ще з Трипілля  (V–III тис. до н.е.) (Кугутяк, 2011). Тут 
же наявні інші артефакти властиві античним святилищам: фалічний камінь, стопа, чашні каме-
ні, жертовна яма, печера, тунель, зооморфні камені у вигляді голови ящера, бика, собаки, орла 
тощо. Нижче антропоморфної статуї, на одному з каменів висічені стародавні сакральні знаки 
у вигляді  ромба (фото 8.18) і рівчаків різної конфігурації. За версією С. Пушика (2011), м. Ку-
гутяка (2011) та інших дослідників Терношорське святилище було присвячене Жінці-рожениці, 
богині Ладі, яка уособлювала плодючість, родючість, достаток. 

Фото 8.16. Кам’яний диск

Фото 8.15. Петрогліфи на Сокільських каменях
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За переказами Терношорська Лада до-
помагала безплідним жінкам завагітніти. 
Це місце підвищеної енергетики, яку від-
чувають відвідувачі, а в декого, особливо 
у жінок, відбуваються зрушення і непри-
ємні відчуття у статевій сфері, з’являються 
головні болі, запаморочення, опановує 
страх, боязнь висоти тощо. Тому в таких 
античних сакральних об’єктах слід бути 
обережними, щоб не нашкодити своєму 
здоров’ю. Наші пращури знали як поводи-
тися в таких місцях, як користуватися цією 
енергією, нинішні покоління втратили такі 
знання і можливість скеровувати на благо 
енергії, що йдуть із надр землі. 

Детальне дослідження структури 
святилища, особливостей його розта-
шування на місцевості, топоніміки зна-
чно розширює призначення і його роль 
в прадавні часи, дозволяє з’ясувати місце 
регіону в тодішньому світі. Західніше, за 
70-100 метрів від мегалітів, на березі не-
величкого потічка на величезній плиті є 
висічений хрест-сварга, давній символ 
сонця (фото 8.19). Через г. Терношору, у 
підніжжі якої розташоване святилище 
проходить азимут (шора) зимового сон-
цестояння календарно-астрономічного 
святилища з центром на Лисині Космаць-
кій (детальніше див. у підрозділі про це 
святилище). як зазначалось вище місце-
ва назва Терношори означає приземлену, 
притеренену межу (шору, обмеження) до 
якої наближається схід сонця у день зи-
мового сонцестояння і знову «повертає» 
на весну. Статуя вагітної жінки, фалічний 
камінь (чоловіче начало), ромб (прототип яйця, символ жінки, народження, родючості, ново-
го), печера нижче статуї (жіноче лоно), внизу рукотворний диск у вигляді сонця та інші арте-
факти ознаменовували, за тодішніми космогонічними уявленнями і повір’ями, народження 
нового сонця – бога, перемогу Білобога – дня над Чорнобогом – ніччю. До речі, у праслов’ян 
та Римській імперії (до прийняття Християнства) 25 грудня теж відмічали свято народження 
сонця. Отже, ці артефакти відповідають міфу про народження сонця-бога у період зимового 
сонцевороту. 

Просторово і енергетично Терношорське святилище пов’язане із Ґреготом (святилище 
Чорнобогу), Лисиною Космацькою (Календарне святилище), Каменем Довбуша в Завоєлах 
(календарне святилище на честь світового змія Шеші – уособлення вічного простору і часу), 
Писаним Каменем (святилище Білобогу), Томаківським Каменем, Сокільськими мегалітами 

Фото 8.17. Терношорська лада

Фото 8.18. Ромб на Терношорському святилищі
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(святилища різного призна-
чення), Чорною горою (святи-
лище Чорнобогу – Білобогу) та 
ін. Терношорська Лада, Камінь 
Довбуша в Завоєлах, г. Ґрегіт та 
Лисина Космацька розташовані 
в кутах чотирикутника, набли-
женого до ромба, із сторонами 
близько 7 і 10 км. У середині 
чотирикутника-ромба, або по-
ряд розташовані села Снідав-
ка, Шепіт, Космач, Річка, низка 
промовистих оронімів (назв 
гір) і гідронімів (назв водних 
об’єктів). Другий чотирикутник 
(ромб) утворюють святилища: 
Терношорське, Писаний Камінь, Томаківський Камінь (с. Розтоки),  Сокільські Камені зі сто-
ронами близько 7,5 і 10 км (рис. 8.3). 

Вище Лади, у північно-західному напрямку розкинулось село Снідавка, а східніше – село 
Річка, через нього протікає ріка Річка, яка витікає із присілка Снідавки – межирік. Тлумачення 
слів за допомогою санскриту доводить, що слова Річка і Снідавка є етимологічними синоні-
мами, означають «та, що дає воду» (Наливайко, 2008, 2009). Причому слово Снідавка давніше 
і в ньому закладений значно глибший зміст. Снідавка видозмінене первинне Сінд-дана, Сінд-
давка. Сінд означає ріка, потік, вода, і дана – теж вода, отже вода вод, первозданні води, уосо-
блення жіночого начала, первозданних жіночих вод, з яких постав упорядкований світ. майже 
у центрі Снідавки розташований присілок млаки (Влаки). млаками називають заболочену міс-
цевість. На санскриті мулака, млака означає основа, корінь, джерело, витоки. У індійській міфо-
логії мулака пов’язане із Дану – богинею первозданних вод і праматір’ю первісних богів – асурів 
(Наливайко, 2008, 2009). Тотожна праслов’янській Дані, Ладі, Великій матері. Поряд з млаками 
розташований присілок Вихід, що в контексті до означеної теми означає початок, вихід вод, 
джерело. Тут є джерела, які формують рукав річки Безульки, що омиває святилище. 

Тож на присілках Снідавки Млаках і Виході беруть початок Первозданні Води – Сінд-
Дана – Снідавка, з яких народжується, постає Велика Богиня, Велика Мати, Родова Мати, 
Мокоша, Лада, Дана. Ще один присілок Снідавки і одноіменне урочище Кагла (розташоване 
вище млаків і межирік) тлумачиться в контексті творення. Слово Кагла співзвучне і очевидно 
похідне від Кала, що на санскриті означає – «великий океан творінь», з якого виникають всі 
істоти і у ньому ж зникають (Наливайко, 2009). Тобто Кала відображає народження (Велика 
мати, Лада) і вмирання (яма, йимка).

Після постання із Первозданних Вод Праматір, Лада творить первинні небо і землю, що 
відображено в топонімі Безулька, який є видозміненим Бос+улька (ілка, іла). Бос – бик, тур, в 
переносному значенні небо, сонце, уособлення сили, порядку, чоловічого начала, ул, іла – зем-
ля, корова – жіноче начало (Наливайко, 2008, 2009). Слово іл – мул, намул і означає землю, яку 
виносить вода. Безулька ще може означати в цьому контексті первинну, божественну землю, а 
бик-тур – небо, сонце відображені у назвах довколишніх гір Стручків (від стр, уштра – бик, 
тур), Буковець Ріцький і Буковець ясенівський.

Відтак Велика Богиня створює вічний нероздільний Простір і Час, символом яких є світо-
вий змій Шеша, на ньому «возсідає» Вішну-Всевишній). Святилище змієві Шеші є на присілку 

Фото 8.19. Хрест - сварга.
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Космача Завоєлах. Від змії, дракона походять численні топоніми: Ґоргани (міфологічна гор-
гона, у якої замість волосся були змії), голиці, галичі (галиця – чорна змія) тощо (Наливайко, 
2008, 2009), слова, які містять корінь наг, гал. По усіх Карпатах і поза ними, на Лисих (тобто 
«cонячних») горах є численні артефакти астрономічно-календарних святилищ, присвячених 
Сонцю-Богу, на яких за положенням світила над горизонтом розташуванням зірок і сузір’їв 
(зодіаку) відслідковували циклічний нелінійний час, внаслідок чого були створені сонячний і 
зоряний календарі, якими людство користується понині. 

Рис. 8.3. Розташування античних мегалітичних святилищ на Косівщині

Велика Богиня крім усього була дарувальницею смерті (Волошин, 2005). Нижче від мла-
ків поряд обабіч потоків (первозданних вод) розташовані присілки ямка (йимка, яма) і Кру-
гла. яма (йїма) у міфології уособлює потойбічний світ, а круг – життєве коло, циклічний, 
нелінійний час. В іншому міфі йдеться про створення Великою Богинею Світового Дерева 
(або Світове дерево виростало із голови Великої Богині), яким у Карпатському регіоні часто 
виступав явір. Світове дерево символізувало організацію світу в просторі і часі. Воно слугу-
вало моделлю триєдиної вертикальної структури світу – крона, стовбур, коріння відповідали 
небові, землі, підземному царству (Волошин, 2005; Саннікова, 2013). У нашому сакральному 
комплексі світове дерево явір відображене у топонімі яворів. Короною (кроною) вважався 
хребет Сокільський з численними мегалітичними святилищами різним богам, які, як і нале-
жить перебували у небі. Поряд з хребтом розташовані села Бабин (від баба, рожениця), Рожен 
Великий і малий (від родити). Тут назва Сокільський тлумачиться від Су-коло, де су означає 
верхній, великий, найбільший (супер) і коло – сонце. Інше, очевидно аргументованіше тлу-
мачення – від сокола-першоптаха – Сокола-Рода, який звив гніздо у кроні Світового Дерева. 
А Род – творець Всесвіту, бог життя, долі, володар вирію тощо (Волошин, 2005), тобто уосо-
блення неба, сонця. Обидва тлумачення не є суперечливі. Стовбур-землю відображає присі-
лок яворова – Безулька, потойбіччя – присілки Снідавки ямка (яма) і Кагла. Усі ці топоніми і 
Терношорське святилище (власне Лада) розташовані в одній площині, на одній лінії.
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Ще два міфоритуальні топоніми у цьому контексті – похідні від риб: річки Рибниця (її 
допливами є Безулька і Річка) та Пістинька (латинською мовою pisces – риба) є ніби обрамлен-
ням першого великого ромба. За первісними космогонічними уявленнями на рибах (китах) 
плавала Земля в океані. Риби символізували плодючість, багатство, мудрість, силу, і в той же 
час жадібність. У деяких міфах Сонце об’їжджає Землю вгорі на човні, а внизу – на рибі. Риба 
була і є обов’язковим атрибутом святкових обрядів. 

Із описаного можна відтворити міфи, що відображали давні космогонічні уявлення про 
творення і будову світу, які в загальних рисах очевидно виглядали так: 

1. Із первозданних вод (сінд-дана – Снідавка) постає (самозароджується) Праматір, Вели-
ка Богиня, яка творить (народжує) первинну землю і небо (Безулька), нероздільний Простір 
і Час (світовий змій Шеша), світове дерево – явір (яворів), Сонце-бога, інших богів, божеств 
(відображені в назвах гір, поселень), які в свою чергу народжують людей, тварин, рослин. 

2. У період зимового сонцестояння (коловороту) Велика Богиня, Лада народжує нове сонце – 
Коло дня, сонце дня, яке ознаменовує перемогу світла над темрявою, дня над ніччю. Звідси місяць 
колядень (коло-день, сонце-дня), коляда (прославляння нового сонця – бога), святкування яких 
дійшло до нас у дещо змінених поняттях і формах. Крім того марія Федущак (2011) і інші авто-
ри вважають, що «…у день зимового сонцестояння наші далекі предки оспівували сотворення 
світу». Це ще одне підтвердження гіпотези, що Терношорське святилище відображає творення 
світу. 

3. Щодня із потойбічного світу (моря) на рибі (р. Рибниця) виринає (Баба – Бабин на-
роджує – Рожен Великий і Рожен малий) велике, могутнє сонце (Сокільський – Су – верхнє, 
велике коло – сонце), яке «пересідає» на небесний човен, «пливе» через г. Лисинку, Святилище 
на Писаному Камені і інші святилища і об’єкти, відтак заходить, «опускається» в яму (богиня 
потойбічного світу, ночі) – «пересідає» на Рибу і «пливе» до нового дня. Рух по колу: Баба Ро-
жениця – Баба яма; народження – вмирання, день – ніч.

4. Із голови Лади виростає Світове дерево – явір – модель триєдиної  вертикальної струк-
тури світу. Крона-небо – Сокіл-Род (хр. Сокільський з вісьмома мегалітичними святилищами 
різним богам, які, як і належить перебували на небі), стовбур-землю відображає присілок 
яворова Безулька, потойбіччя – присілок Снідавки ямка (яма, йимка). 

У такому разі можна припустити, що міфологія, космогонічні уявлення і вірування да-
леких наших пращурів постали на наших теренах, на гуцульщині, на Косівщині, зокрема міф 
про народження Великої Богині із Первозданних Вод і творення нею світу, Світове Дерево і 
ін. вони зашифровані в наших античних сакральних об’єктах і топонімах. Відтак переселенці 
із Праукраїни – гіпербореї, орії, арії принесли ці вірування і міфи на нові території – месопо-
тамію, Індостан, Африку, Середземномор’я. Так, у шумерів праматір Інанна (від нашої Анни-
Лади) народжується із первозданних вод, у греків Афродіта народжується із моря, у римлян 
Венера народжується із морської піни. Щоправда Афродіта і Венера займали значно скромні-
ші позиції у пантеонах грецьких і римських богів. Подібні вірування і міфи були у давньому 
Єгипті, індо-іранських, північно- і західно-європейських етносів. 

як уже зазначалось, промовисті топоніми, які відображають народження великого 
Сонця-Бога (Со-Коло – Сокільський, Бабин – Баба, Жінка, мати, Рожен –  родити) розташо-
вані у напрямку азимуту весняного рівнодення, а назви рік Рибниця і Пістинька можливо 
вказують, що схід сонця у рівнодення відбувався на тлі зодіакального сузір’я Риб. Тоді можна 
встановити час виникнення цих і інших топонімів. Орієнтовно остання епоха Риб настала 2 
тис. років тому, приблизно збігається із настанням нової ери і в наш час добігає кінця. Нині 
точка весняного рівнодення пересувається до сузір’я Водолія. Імовірно ці топоніми є ровес-
никами початку нашої ери. Проте звернімося до цитати: «Палеолітичні та неолітичні символи 
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і образи зв’язані із Богинею, що самозароджується і з її основними функціями Дарувальниці 
життя і смерті, Джерела родючості. Це символічна система, яка представляє циклічний, не-
лінійний, міфологічний час» (гимбутас, 2006).  Наявність палеолітичної символіки на наших 
мегалітах свідчить про значно давніший період постання святилищ, назв, міфів. 

Відомо, що космічні явища повторюються із певною циклічністю. Відповідно до велико-
го і малого сонячних циклів, внаслідок сонячної прецесії (випередження настання рівнодень) 
приблизно через кожних 2000 років відбувається перехід полярної зірки і напрямку (точки) 
рівнодення в інше зодіакальне сузір’я (всіх зодіакальних сузір’їв 12 + 1). Повний цикл пере-
ходу точки сонячного рівнодення відбувається орієнтовно через кожних 26 тисяч років (Кли-
мишин, 2003). Тобто схід сонця у день весняного рівнодення на тлі сузір’я Риб відбувався 
також приблизно 26–24 тисячі років тому, в епоху палеоліту. 

Тож цілком імовірно, що сакральні об’єкти, міфи, символіка і топоніми гуцульщини зна-
чно давніші – їм можливо понад 20 тисяч років. Очевидно ці топоніми в давнину звучали, 
вимовлялися інакше. Космогонічні уявлення і вірування, пантеон богів теж зазнавали певних 
змін. У процесі розвитку мов, в певні періоди, в тому числі і в сьогоднішньому, власні назви, 
хоч і звучать інакше, але здебільшого відображають первинне походження і значення. 

Замість післямови
Багатьом, навіть деяким поважним вченим, не віриться, незбагненним, неймовірним, фан-

тастичним здається, що наші археологічні пам’ятки і власні назви такі давні – 1-5 тисяч років 
і більше. Найновіші дослідження вітчизняних і зарубіжних істориків, археологів, лінгвістів, 
доводять, що територія України була колискою білої раси людини, зокрема індо-європейської 
спільноти, яка у міжльодовиковий і післяльодовиковий періоди заселила Євразію і північ Аф-
рики. «Порівняльний аналіз найбільш вагомих і поширених в науці гіпотез етнокультурного 
розвитку, побудованих на лінгвістичному і на археологічному матеріалі «вказує на низинні, 
лісові рівнини між Рейном і Дніпром як на вихідний первинний центр індоєвропеїзації. У VI 
– першій половині V тис. до н.е. під час існування індо-європейської спільноти (або її пізньо-
го етапу), – вказаний регіон займають споріднені і близькі за способом життя етнокультур-
ні об’єднання, представлені археологічними культурами постмаглемозького кола. генетично 
передуюча останнім, маглемозька культурна спільнота (VIII–VII тис. до н.е.) можливо від-
повідає більш раннім етапам формування і розвитку індо-європейської етномовної єдності» 
(Конча, 1999). Карпати якраз і розташовані майже посередині цього простору.

На гуцульщині, особливо на Косівщині, порівняно найповніше, збереглися прадавні ре-
месла, традиції, звичаї, елементи архаїчної духовної та матеріальної культури, прадавні назви, 
господарська, весільна і сакральна обрядовість (остання досить повно відображена у христи-
янських святкуваннях, гаївках, писанках, коляді, клечанні тощо), а також численні археоло-
гічні пам’ятки. Власне за наявністю і чисельністю реліктових проявів матеріальної і духовної 
культури, звичаїв, обрядів, вірувань, знань археологічних, сакральних об’єктів, топонімів ви-
значаються центри зародження, походження тієї чи іншої культури, цивілізації. В останні 
роки з’явилися нові факти, що засвідчують важливість і унікальність краю, можливо його 
первинність у становленні нинішньої цивілізації, зародженні вірувань, знань, міфології.. 

Про те, що територія України була одним із центрів походження і становлення сучасної 
цивілізації, можливо і первинним, свідчать численні археологічні знахідки, кургани, могили 
в Подніпрової, Подністров’ї, Карпатах. На Закарпатті, у Королево відкрита  найдавніша сто-
янка людини (вік понад мільйон років) (цит. за Кобилюх, 2011). Розшифровані академіком А. 
Кифішиним наскельні написи (петрогліфи) Кам’яної могили  поблизу мелітополя датують-
ся 12–3 тисячоліттями до Різдва Христа (Кифішин, 2013). До недавна петрогліфи Кам’яної 
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могили вважалися найстарішим письмом, створеним задовго до Шумеру, Єгипту, греції. А в 
2012 році А. Кифішин встановив, що петрогліфи на Камені Довбуша в Завоєлах, Терношор-
ському святилищі і мегалітах Сокільського відносяться до 32 тисячоліття до н.е. і належать 
протошумерській цивілізації. На цих мегалітичних комплексах відтворені архаїчні уявлення, 
міфологія про створення і будову світу, богів і людей. 

Виявлення на Косівщині та суміжних територіях низки античних святилищ та промо-
висті місцеві назви дозволяють зробити припущення, що тут впродовж багатьох тисячоліть 
знаходився сакральний, духовний центр тодішньої спільноти і, можливо головне календарно-
астрономічне святилище  Карпат, чи навіть Європи,  присвячене сонцю, яке обожнювалося 
нашими предками. З позиції Терношорського святилища в дні зимового сонцевороту сонце 
заходить у напрямку Чорної гори (Попіван, Піп Іван Чорногірський),  подібно як на Космаць-
кому – за говерлою. Водночас гіпотетичне наразі святилище в Рахівському районі з центром 
на Лисій горі поблизу с. Костилівки пов’язане із говерлою (азимут літнього сонцевороту), а 
календарний екватор виходить на Чорну гору (Піп Іван). Від цієї гори і походить очевидно 
назва хребта Чорногора. Щораз більше істориків схиляється до думки, що арабський історик, 
географ, мандрівник Аль масуді (Х ст.) мав на увазі якраз Чорну гору (Піп Іван), коли опи-
сував головне святилище слов’ян. «Споконвіків Чорна гора була Священною горою гуцулів. 
Вона й досі залишається найбільш популярною як серед туристів, так і серед місцевих жите-
лів цього краю, що кожного року на Купальське свято здійснюють мандрівку до Священної 
гори, шукаючи цілюще карпатське зілля та магічну квітку папороті. мабуть, це є унікальний 
феномен відголосу язичницьких часів на гуцульщині, котрий зберігся до наших днів… Тіль-
ки у пам’яті окремих старожилів та довгожителів гуцульщини живуть ще давні легенди про 
паломництво на Чорногору, про Білого Бика, якого наші пращури приносили у жертву Богу 
на вершині цієї гори, про факельні походи в ніч на Івана Купала та величезний Живий Вогонь 
– найбільший вогонь на честь Чорнобога, запалюваний у тодішньому слов’янському світі» – 
пише ярослав Зеленчук (Зеленчук я., 2010). 

Знаменно, що карпатяни при облаштуванні календарних святилищ використовували 
природні утворення на основних напрямках і давали їм відповідну назву. У центрах святилищ 
були зроблені, поставлені (камені, рови, тунелі, ями), чи підправлені природні утворення, зо-
рієнтовані за найголовнішими календарними напрямками сходу і заходу сонця. На деяких 
святилищах вони добре збережені (Лисина Космацька, Камінь Довбуша у Завоєлах, Терно-
шорське та Сокільські святилища тощо) на інших впродовж тисячоліть втрачені. 

Складовими Космацького святилища були гори, поселення в радіусі до 30 км та найви-
ща вершина  Українських Карпат говерла. За цими ознаками можна вважати, що воно було 
найбільшим (60 км у діаметрі) і найвищим (бо репером була г. говерла 2061 м) серед аналогіч-
них відомих нині у Євразії. Деякі складові в той же час могли бути дочірними, окремими чи 
контрольними святилищами: Терношорське, Камінь Довбуша в Космачі, скельні комплекси 
хр. Сокільського, печерний комплекс в Шешорах тощо.

між святилищами був налагоджений зв’язок. Існувала мережа святилищ, не лише кален-
дарних, а й присвячених різним богам, яка (мережа) підтримувала єдність (егрегор) племені, 
союзу племен, держав. Елементи цієї мережі проглядаються ще й сьогодні. можливо вона 
співпадає із силовими лініями, якими помережена наша планета, її енергетичним каркасом. 
Це місця підвищеної енергії, «місця сили», на них в давнину облаштовувалися святилища, піз-
ніше християнські монастирі. Наприклад, на одній з ліній фіксування сонцевороту на Львів-
щині розташовані літописний Пліснеськ (нині с. Підгірці, Василіанський монастир у Бродів-
ському районі) – м. Золочів (низка сакральних об’єктів) – Лиса гора (календарне святилище, 
Золочівський район) – Чернеча гора (Унівська Лавра, Перемишлянський район) – с. Лисятичі 
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– м. Стрий (сакральні об’єкти, археологічні пам’ятки) – м. Сколе – г. ясна Поляна (Тухольське 
календарне святилище); далі на Закарпатті: Середньоверецький перевал – с. Нижні Ворота – г. 
Середній Верх (980 м н.р.м.) – м. мукачево (давні святилища, християнські святині). На  іншій 
лінії чи поблизу неї розташовані м. Коломия – г. Лисина Космацька (календарне святилище) – 
г. говерла – м. Рахів – г. Лисина (Рахівський район, календарне святилище). Ще один приклад: 
вздовж лінії зимового сонцевороту  розташовані Лиса гора (Старосамбірське календарне свя-
тилище) – г. Ласкі між селами Підбуж і Нагуєвичі Дрогобицького району (гіпотетичне кален-
дарне святилище) – с. Лисовичі (очевидно поруч була і є Лиса гора та святилище) –  с. Старий 
Лисець (назва імовірно походить від Лисого урочища) поряд з Івано-Франківськом.  Окрім 
названих на цих лініях, чи поблизу них були, або є інші святилища, монастирі, численні про-
мовисті топоніми (Держипільський, Залізняк, 2012). Це ілюстрація лише маленької частини  
античної сакральної мережі і можливості відтворення за топонімами античних об’єктів.  

Терношорська Лада була основним святилищем на честь Великої матері, тут же най-
старіші і найграндіозніше календарні святилища тісно пов’язані із головним святилищем 
праслов’ян на Чорній горі. Очевидно цей сакральний комплекс охоплював величезну тери-
торію і включав низку святилищ різним богам: Протяте каміння, святилище на Багні, горбів-
цях, Красноїльську (Буковина), Рахівське на Закарпатті, Писаний камінь, Чорну гору, говерлу, 
комплекс Космацького святилища з його складовими (Прикарпаття). Така концентрація і по-
єднання сакральних об’єктів  підтверджує припущення, що власне тут був один із духовних 
центрів Аратти, оріїв і їх попередників. Знаходження численних статуеток із силуетом жінки 
з головою птиці у трипільських і пізніших археологічних культурах від західної Європи до 
Індостану, які є начебто зменшеними копіями (1 : 100) Терношорської Лади, деякі вчені по-
яснюють, що якраз Вона була прототипом, еталоном цих, фігурок.

Перебуваємо на порозі грандіозних історичних відкриттів, перегляду історичних догм і 
історії України, писаних чужинцями та перевертнями. Наш край мав винятково важливе зна-
чення в розвитку і поширенні білої раси, розвитку матеріальної і духовної культури людства. 
Наші пращури жили в цих горах споконвіку,  ні в кого не позичали ні солі, ні мови, ні назв і 
т.п. Власні назви постали тут на місцевій мовній основі і відображали тодішні реалії. Давньо-
українська мова, як засвідчують провідні лінгвісти й історики, була попередницею санскриту, 
який є основою індо-європейської групи мов. До речі, також у протошумерській, шумерській 
та українській мовах, констатує А. Кифішин, близько 60 % слів (коренів слів) є однаковими. В 
межах однієї нації, народності внаслідок синонімізації виникло багато діалектів, різних назв 
одних і тих об’єктів, предметів, речей. маємо безліч прикладів різного вимовляння одних і 
тих значень в межах Карпат. Вмотивоване, на основі системного підходу і санскриту, розшиф-
рування власних назв уможливлює по-новому поглянути на історію і місце краю в системі 
історичних координат, сприятиме відновленню генетичної пам’яті,  збереженню етнокуль-
турної спадщини. 

Наявність власних назв із коренем бик, бук, буй (бичкови, биківні, буківці, буковини і їх 
різні модифікації), тур (турки, турї, турови), віл, вул, вол (вільхівці, вільшани, волі, волиці і ін.), 
іл, єл, (Завоєли, Ілінці), кал, кул, кол, кор, ял (калинови, кальні, коровії, ялівці тощо), яр, юр і 
з їхніми численними значеннєвими двійниками-синонімами, якими рясно всіяна наша земля 
свідчить про існування впродовж багатьох тисячоліть від Трипілля (епоха Тельця, 4 тис. р. до 
н.е.) аж до прийняття Християнства культу бика-корови. Бик, тур уособлював чоловіче начало, 
небо, сонце, зрошення, запліднення, енергію, порядок, силу, міць, звитягу, оборону тощо. Земля, 
Корова, мама, Баба, Неня – годувальниця, уособлювала жіноче начало – родючість, плодючість, 
материнство, домашнє вогнище, достаток. Велика кількість місцевих назв якраз і походять від 
бика, тура, корови і інших тварин-тотемів – сокола, змії, барана, риби тощо.
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Описані й інші аналогічні об’єкти є неоціненним національним і вселюдським надбан-
ням, скарбом, тож і статус та ставлення до них повинно бути адекватним. У той же час жо-
ден із описаних мегалітичних комплексів не взятий під охорону, не внесений у реєстр пам’яток 
історико-археологічної спадщини ні державного, ні місцевого значення. Це викликає нерозу-
міння вітчизняних та зарубіжних гостей і науковців, що така багатюща археологічна спадщи-
на належним чином не вшанована, не забезпечена охороною, всестороннім дослідженням, не 
розрекламована. Ці об’єкти повинні бути охоплені пристальною увагою, предметом вивчення, 
патріотичного виховання, розроблення унікальних туристично-рекреаційних продуктів. Та-
кий стан речей викликає стурбованість і тривогу за збереження цих пам’яток, які не захищені 
від свавілля землевласників чи землекористувачів (бо в правоустановчих документах на землю 
відсутні сервітути), перекупщиків земельних ділянок, неконтрольованих і несанкціонованих 
археологічних розкопок, особливо від «чорних археологів». Деяким об’єктам може бути завдана 
непоправна шкода, руйнування, обмежений доступ, втрата привабливості тощо. 

На Землі не так вже багато місць,  мегалітичних сакрально-ритуальних пам’яток, поді-
бних описаним вище. Деякі із них (Терношорська Лада, Лисина Космацька, Камінь Довбуша в 
Завоєлах, мегалітичний  скальний комплекс на хр. Сокільському ), а також найголовніше свя-
тилище слов’ян із центром на Чорній горі, яке об’єднане у гігантський комплекс сакральних 
об’єктів на території Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, цілком зако-
номірно можуть претендувати на включення їх до пам’яток світової спадшини ЮНЕСКО. 

8.2.2. мистецтво та народні промисли
Специфіка природних умов району, наявність сировини, вільного 

часу та ряд інших факторів сприяли тому, що традиційні народні промисли, як одна із головних 
ознак культурної самобутності регіону, збереглася на прилеглій до НПП території досить добре. 

На комплексоутворення народних художніх промислів гуцульщини важливий вплив 
мають природничі чинники, основними з яких є: орографічні особливості території, викопні 
ресурси, клімат, ґрунти, рослинність, тваринний світ, водні ресурси та інші (рис. 8.4).

Важливою сировиною для керамічних виробів є глина, яка представлена на території 
краю. Наявність сировини зумовила виникнення центрів кераміки у селах Пістинь, Старі 
Кути, смт. Кути та м. Косові.

Деревина – один із основних матеріалів у виготовленні багатьох виробів народних худож-
ніх промислів. Порівняно із іншими видами природної сировини вона має величезні переваги, 
а саме: висока міцність, простота обробки, легкість та загальнодоступність. якість виробу зале-
жить від правильного вибору деревини, знання властивостей. Велике значення, наприклад, має 
текстура, тобто рисунок, що утворюється на поверхні зрізу деревини. Колір деревини залежить 
від її породи, але, разом із тим, у деревини однієї породи він може бути різним (табл. 8.2.2). 

Лісові та рослинні ресурси галицької гуцульщини необхідно розглядати не лише як дже-
рело сировини,  але й як постачальника для народних художніх промислів натуральних барв-
ників, які історично використовувалось населенням краю у ткацтві, ліжникарстві, килимар-
стві, кушнірстві, різьбі по дереву, писанкарстві, вишивальництві тощо. 

У регіоні  росте значна кількість рослин, які можна використати як барвники. Їх отриму-
ють із коріння, стебел, кори, листя, квіток та плодів рослин. Забарвлення, які можна отримати, 
вико ристовуючи ту чи іншу рослину, значною мірою залежать від віку росли ни, місцевості її 
вирощування, механічного та видового складу ґрунтів, кліматичних умов у період вегета ції, а 
також – від часу збирання. Найпоширеніші види рослин, що використовуються як барвники, 
зростають на досліджуваній території краю (табл. 8.2.3, 8.2.4). 
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Таблиця 8.2.2
Використання порід дерев в якості основної сировини

виробів народних художніх промислів (Вах, 2010)

Назва
дереви-

ни

Колір
деревини

Вік дереви-
ни для ви-

користання 
(роки)

галузь
використання

(вид декоративно-
прикладного мистецтва)

Асортимент виробів

Береза білий 40-50 р. вироби з дерева посуд, ложки, ковші, сувеніри, дерев’яні пи-
санки

художня різьба шкатулки, вази

Бук
рожево-
жовтий до 
червоно-бурого

50-150 р.
художня різьба шкатулки, вази, тарелі, хрести, пудрениці,

вироби з дерева посуд, бондарство (боклаг, відро на муку, 
сіль, хліб, черпак, таріль під хліб, половник)

Верба білий 10-35 р. вироби з дерева посуд
музичні інструменти сопілки

Вільха рожево-
червонуватий 35-40 р. вироби з дерева скриньки, баклаги, полички, тарілочки

В’яз світло-жовтий 30-100 р. вироби з дерева посуд, сувеніри, ковші

горіх темно-
коричневий 20-60 р. художня різьба шкатулки, люльки, тарелі

Рис. 8.4. Чинники розвитку та ефективності функціонування народних художніх про-
мислів (Вах , 2010)
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груша червоно-
бурий 40-300 р. художня різьба

шкатулки, вази, тарелі, тарілки, свічники, 
люльки, підставки для годинників, кіоти, пи-
санки, скриньки, рамки, обкладинки або фут-
ляра для альбому,  барильця, баклага, топірці

вироби з дерева приклади до рушниць, сільнички

Дуб жовтувато-
білий 80-300 р. вироби з дерева бочки, посуд

Клен білий 50-150 р. вироби з дерева посуд, ложки
музичні інструменти скрипки

Липа білий 20-160 р. вироби з дерева скульптури, посуд

модрина жовтувато-
білий 100-150 р. вироби з дерева виготовлення меблів

Осика білий 20-60 р. вироби з дерева посуд

Череш-
ня червоний 30-100 р.

вироби з дерева посуд, виготовлення меблів

художня різьба
шкатулки, вази, тарелі, тарілки, свічники, під-
ставки для годинників, кіоти, писанки, скриньки, 
рамки, обкладинки або футляри для альбому

яблуня рожевий 25-60 р. вироби з дерева посуд, столярні вироби

явір білий 40-100 р.

вироби з дерева посуд, столярні вироби

художня різьба
шкатулки, вази, тарелі, тарілки, свічники, 
скриньки, рамки, обкладинки або футляри 
для альбому, топірці

музичні
інструменти

скрипки та нижні деки для струнних музич-
них інструментів

ялина білий 70-80 р.
вироби з дерева

виготовлення меблів, бондарські вироби 
(відро, паскар з вухами, коновочка, черпак 
на воду, дійниця, берівочка, цебрик, коновка, 
бербениця, бодня, бочка, відро на муку, сіль, 
хліб, таріль під хліб)

музичні
інструменти

скрипки, верхні деки до струнних музичних 
інструментів

ялиця білий 10-80 р.
вироби з дерева

виготовлення меблів, сувеніри, булави, бон-
дарські вироби (відро, паскар з вухами, ко-
новочка, черпак на воду, дійниця, берівочка, 
цебрик, коновка, бербениця, бодня, бочка, 
відро на муку, сіль, хліб, таріль під хліб)

музичні
інструменти

трембіти, скрипки

ясен білий 25-80 р. вироби з дерева посуд, бондарський посуд, меблі, ткацькі вер-
стати, сани, токарний посуд, сувеніри

Орнаменти, якими прикрашають свої вироби гуцульські народні майстри, багаті й різ-
номанітні. Кожному виду прикладного мистецтва (різьб лення, кераміка, текстиль, вишивка, 
писанкарство і т. ін.) властивий свій характер декору (пере важання рослинного або геомет-
ричного орнамен ту, їхнє поєднання) (Курилич, 2001).

Поряд із давніми мотивами в рослинній орнаментиці простежуються орнаменти ХІХ-ХХ 
ст. які були не стільки символами, скільки графічним відображенням навколишнього середо-
вища. Про це і свідчать назви орнаментів майстрів народних художніх промислів, а саме: 
«огірочки», «дзвіночки», «шишки», «листячко», «травка», «ягідки», «колоски», «пшеничка», 
«квіточки (чічки)», «деревця», «смерічки, сосонки», «дубочки», «грибочки», «сухе дерево», 
«гілочки», «соняшник», «гірська косиця», «ружі», «косиці», «квітка».
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Таблиця 8.2.3
Використання деревної, кущової та чагарникової рослинності

в якості фарбувальної сировини (Вах, 2010)

Назва

Частини 
рослин, що 

використову-
ються

Спосіб
використання

Фарби та відтінки отриманих 
кольорів

галузь використання (вид 
декоративно-прикладного 

мистецтва)

Береза листя, кора відвар з кори, 
листя

корич неві, жовто-коричневі килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

Бузина зрілі плоди відвар з плодів коричневі килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

Вільха сіра 
та чорна

кора відвар з кори світло- й темно-коричневі килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

горобина 
чорноплідна

зрілі плоди сік, відвар з пло-
дів

жовто-коричневі килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

грецький 
горіх

листя, луш-
пиння плодів

відвар з лушпин-
ня плодів, листя

темно-коричневі, світло-
бежеві

килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

Дуб кора відвар з кори бежеві, червонувато-бежеві, 
гірчичні, оливкові, темно-сірі

килимарство, ліжникарство, 
ткацтво, різьба по дереву

Каштан 
кінський

зрілі плоди відвар з плодів коричневі килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

Ліщина кора відвар з кори чорний килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

Черемха листя, зрілі 
плоди, кора

відвар з кори, 
плодів, листя

жовтий, світло-жовтий, чер-
вонувато-жовтий

килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

яблуня дика листя, кора відвар з кори, 
листя

коричнево-жовті, золотисто-
жовті, червоно-коричневі

килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

ялина зрілі плоди, 
шишки, кора

відвар з кори олив ковий червоно-коричне-
вий, гірчичний,

килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

ялівець зрілі плоди відвар з плодів синій, чорний, зелений, жов-
тий, коричневий

килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

ясен кора відвар з кори зеленувато-жовті, чорний, 
сірий

килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

Таблиця 8.2.4
Використання трав’янистої рослинності в якості фарбувальної сировини (Вах, 2010)

Назва
Частини рос-
лин, що вико-
ристовуються

Спосіб
використання

Фарби та відтінки отрима-
них кольорів

галузь використання (вид 
декоративно-прикладного 

мистецтва)

Брат і сестра листя, стебла, 
квіти

відвар з листя, 
стебел, квітів

фіолетовий, синювато-сірий, 
рожевий

килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

Брусниця листя, стебла відвар з листя, 
стебел зеленувато-жовтий килимарство, ліжникарство, 

ткацтво

Деревій листя, стебла, 
квіти

відвар з листя, 
стебел, квітів жовтуватий та зеленуватий килимарство, ліжникарство, 

ткацтво
Звіробій зви-
чайний

квіти, корін-
ня, насіння

відвар з квітів, 
коріння, насіння

вишневий, бронзовий, 
червоно-коричневий

килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

Іван-чай сушені квіти відвар з суше-
них квітів

світло-червоний, червоний, 
бежевий, коричневий

килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

Картопля коріння відвар з коріння темно-зелений, оливковий і 
чорно-коричневий

килимарство, ліжникарство, 
ткацтво
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Конвалія листя відвар з листя темно-зелений килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

Конюшина чер-
вона сушені квіти відвар з суше-

них квітів жовтий, коричневий килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

Кропива жалка вся рослина відвар з кро-
пиви зеленувато-жовтий килимарство, ліжникарство, 

ткацтво

Кульбаба листя, квіти відвар з листя, 
квітів жовтий, бежевий килимарство, ліжникарство, 

ткацтво

Лісова купина молоді сте-
бла, квіти

відвар з стебел, 
квітів

зеленуваті кольори різних 
відтінків

килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

материнка квіти відвар з квітів
світло-золотистий, гір-
чичний, тютюновий, 
зеленувато-сірий

килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

мучниця (то-
локнянка)

листя, стебла, 
квіти

відвар з листя, 
стебел, квітів

бежевий, світло-зелений, 
коричне вий і сіро-чорний килимарство, ліжникарство

Полин листя, стебла, 
квіти

відвар з листя, 
стебел, квітів світло-зелений, оливко вий килимарство, ліжникарство, 

ткацтво, художня вишивка

Тютюн листя відвар з листя золотистий, гірчичний килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

Цибуля сухе лушпин-
ня

відвар з луш-
пиння червоний писанкарство, килимарство, 

ліжникарство, ткацтво
Чорниці (афи-
ни) ягоди відвар з ягід ліловий, коричнево-ліловий килимарство, ліжникарство, 

ткацтво, художня вишивка
Щавель кін-
ський корінь відвар з коріння охристо-жовтий, каштано-

вий, коричневий, оливковий
килимарство, ліжникарство, 
ткацтво

У гончарних виробах ХІХ-ХХ ст. рослинним мотивам на галицькій гуцульщині присвя-
чували значну увагу і використовували при розписі кахель, мисок, горщиків тощо. 

Окремі рослинні орнаменти, а саме квіти, без будь-яких додаткових елементів найчасті-
ше знаходимо на кахлях. Особливістю рослинного орнаменту на гончарних виробах початку 
XX ст. є буковий листок. Традиційні вазонкові схеми зустрічаємо на виробах пістиньських 
гон чарів (Слободян, 2004).

Таблиця 8.2.5
Видове різноманіття фауни як стилізовані форми зображення

Клас Види фауни 
галузь використання

(вид декоративно-прикладного 
мистецтва)

Ссавці
Їжак, ведмідь бурий, вовк, лисиця, куниця, борсук, 
рись, олень, козуля, кабан дикий, заєць русак, білка 
звичайна тощо

Вироби з дерева, художня кераміка, ви-
роби з шкіри, художня обробка металу, 
писанкарство

Птахи
Чапля, лелека, яструб, орел беркут, голуб, зозуля, 
сова, сич, дятел, ластівка, шпак, сойка, сорока, галка, 
ворона, крук, соловей тощо

Художня кераміка, писанкарство, вироби 
з дерева

Плазуни ящірка, мідянка звичайна, вуж, гадюка звичайна Художня кераміка, писанкарство, вироби 
з дерева, вироби з металу

Земноводні Тритон карпатський, саламандра плямиста, жаба Художня кераміка, писанкарство, вироби 
з дерева, вироби з металу

Кісткові 
риби

Лосось дунайський, форель струмкова, щука, ка-
рась, жерех звичайний, підуст звичайний, пічкур 
карпатський, марена звичайна, рибець

Художня кераміка, писанкарство, вироби 
з дерева, вироби з металу

Ракоподібні Рак Художня кераміка, вироби з дерева, 
вироби з металу
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Тваринний світ галицької гуцульщини багатий і різноманітний, має складну історію 
формування й складається із представників різних таксономічних груп та відіграє важливу 
роль у створенні предметів народного вжитку і в народних художніх промислах (табл. 8.2.5). 

Багато орнаментів з тваринними мотивами створено в художній різьбі, металірстві, 
гончарстві, писанкарстві, ткацтві, сирній пластиці та інших видах народної творчості гу-
цулів. Про це і свідчать назви орнаментів. У монографії м. Курилича «гуцульські орнамен-
ти» (2001) подано класифікацію та пояснення орнаментальних мотивів зооморфного по-
ходження. Ним виділено наступні орнаменти пов’язані з тваринним світом, з-поміж яких: 
«баранячі роги», «волові голівки», «воронячі та курячі лапки», «гадючка, змійка», «жабки» 
та інші (Курилич, 2001).

Різьба по дереву
Серед багатьох видів гуцуль-

ського декоративно-прикладного 
мистецтва найпоширенішою є 
різьба по дереву. Вона буває двох 
видів: «суха» та інкрустація. При 
«сухій» різьбі орнамент утворюєть-
ся ритмічною послідовністю загли-
бинок і незайманих ділянок полі-
рованої поверхні дерева. малюнок 
нагадує гру світлотіней. «Тіні» – це 
різноманітні по формі заглибини, а 
«світло» – недоторкана деревина.

Основоположником «сухої» 
різьби є Юрій Шкрібляк (1822-
1884) із села яворова. Особливо 
високого рівня розвитку досягло мистецтво інкрустації в творчості синів Шкрібляка – Васи-
ля, миколи, Федора та онука Юрія Корпанюка, вироби яких здобули світову славу.

При інкрустації орнамент викладають із кусочків фарбованого дерева, а також із природ-
ної деревини (явора, груші, горіха, черешні та інших), які укладаються у заглибники на поверхні 
виробу. Пізніше для інкрустації стали використовувати перламутр, бісер, кольоровий метал у 
вигляді смужок, пластмасу.

гуцульська різьба має ряд традиційних орнаментальних елементів, кожний з яких з’єднується 
з іншими у визначеній закономірності. В наш час майстри збагачують орнамент новими компози-
ціями, широко використовують українську символіку, інколи суміщають орнамент з портретом 
чи сюжетним зображенням. Сюжетна композиція застосовується частіше в тематичних роботах 
– шкатулках, альбомах, тарілках та інших виробах, що зроблені в честь якоїсь події. 

Гончарне ремесло
Давню традицію на Косівщині має гончарне ремесло. Здебільшого гончарили тут зви-

чайні ужиткові речі: дзбанки, глеки, миски, горщики тощо. З цього приводу є чимало дослід-
жень. Але в звичному для нас образі триколірної мальованої барви місцева майоліка почала 
зароджуватися на теренах гуцульщини наприкінці ХVІІІ – поч. ХІХ ст.

Косів – це один із найвідоміших гончарних центрів в Україні. Упродовж кількох століть 
сотні гончарів працювали в цьому містечку й навколишніх селах Пістинь, Кути, Старий Косів, 
Вербовець. Традиції місцевої мальованої кераміки збереглися до сьогодення. 
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Найхарактерніша риса, притаманна гуцулам, – глибока кано-
нічність, усталені способи дотримання життєвих традиційних цін-
ностей. Тому косівська кераміка збереглася до сьогоднішніх днів у 
такому, на перший погляд, консервативному стилі. Власне, ні один 
майстер, а ні професійний художник не посміли за тривалий час 
існування цього ремесла додати щось іншого, незвичного в коло-
ристику орнаменту чи техніку декорування.

глина – основна сировина для гончарства. Здавалось би, що це 
найпростіший і найдешевший матеріал, адже вона є всюди. Проте з 
будь-якої глини горщика не зліпиш. Отже, насамперед треба знайти 
справжню гончарну глину, яка піддається формуванню, щоб була 
пластичною і після випалу не пропускала воду. Та й не відразу з неї 
гончарити можна. 

Здавна гончарі завозили глину до свого обійстя, складали її в ями, 
злегка перемішували й залишали «вилежуватись» на кілька років. До 
прикладу, майстри деревного промислу теж нічого не роблять  зі свіжозрубаного дерева, а сушать 
його по кілька років, у залежності від породи.

Власне, завдяки тому, що в прилеглих до Косова околицях є поклади керамічної глини, 
розвинулось місцеве гончарство. Це глина темно-сірого кольору, яка при випалюванні дає 
червоний або тепло-охристий відтінок.

Для того, щоб на гончарному станку можна було виточити ту чи іншу форму, глину треба 
розім’яти в руках, як тісто для випікання, скласти в грудочки певної форми й величини (у за-
лежності від того, що майстер задумав з неї формувати). Проте якщо цей технологічний про-
цес формування в будь-якому гончарному осередку мало чим відрізняється один від одного, 
то для косівської мальованої кераміки наступний етап є вже особливим. 

Отже, у подальшому виточений на станку виріб трохи підсушують і поливають поверх-
ню «побілкою», яку привозять із центральних та східних областей України. Але мешканці 
навколишніх сіл розповідають, що в нашій місцевості теж є окремі види білих глин, які поміж 
людьми називають побілом. Таку назву має глина через те, що нею підбілювали хату чи піч. 

Побілку (ангоб) теж необхідно підготувати – розтерти чи змолоти в кульових барабанах 
з водою, довівши до потрібної густини, процідити, аж тоді поливати виріб.

Далі посуд підсушують до такого стану, щоб ангоб не прилипав до рук. Тільки тоді можна 
починати розмальовувати. Насамперед писачком технікою ритування наводиться контурний 
рисунок на поверхню виробу. Завдяки цьому на білому тлі проглядається сіра глина, утво-
рюючи графічний малюнок. Своєрідні контррельєфні лінії – рівчаки, які утворює писачок, 
служать для того, щоб під час випалу фарбники не розтікались по черепку.

Ще один вид глини, що використовується для косівської кераміки, – червона (червінь). 
Це місцева глина, яка залягає частіше в підгір’ї. Вона не придатна для гончарування, але нею 
декорують кераміку ще до першого випалу. Інколи таким коричневим ангобом заливають усю 
поверхню підсушеного керамічного виробу, а потім декорують іншими світлими ангобами 
технікою ріжкування. Під час спікання така глина дає темно-коричневий відтінок.

Впродовж двох століть технологія виготовлення косівської кераміки залишається незмін-
ною. Виключенням може бути хіба що вкраплення подекуди синьої барви, яка трохи оживляє 
і надає виробу холоднуватого відтінку. Але майстри, які застосовують кобальт у декоруванні, 
роблять це вкрай обережно, щоб не спотворити традиційної зеленуватої гами декору. Тому 
є підстави вважати, що керамісти Косова, створюючи власний стиль авторського почерку у 
формотворенні, віртуозності орнаменту, сюжетному сучасному трактуванні композиції, вод-
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ночас свідомо оберігають класичні фундаментальні постулати традицій місцевої мальованої 
кераміки – техніку ритування, ріжкування «червінню» й триколірну гаму забарвлення. Без 
цієї атрибутики зникло б саме трактування «косівська кераміка» (гринюк, 2010). Часто зустрі-
чаються зображення різних тварин, птахів, навіть жанрові сценки та портрети. Цим гуцуль-
ська кераміка нагадує античну і є цікавим матеріалом для історика та етнографа. 

гуцульські кахлі (кахляні печі), миски, декоративні тарілки, вази, фляги та інші вироби ке-
раміки чудово гармонують з інтер’єром сучасної квартири, тому гуцульська кераміка має попит в 
нашій країні, а також і за кордоном. Відомі майстри кераміки минулого – брати Баранюки, Петро 
Кошак, О.Бахметюк (1820-1882), м.Волощук (1906-1959), П.Цвілик (1891-1964). Роботи Павліни 
Цвілик експонувались на багатьох міжнародних і всесвітніх виставках. У цьому жанрі працюють 
відомі майстри декоративної і скульптурної кераміки В.Пронець, м.Кікоть, В.Стрипко, подружжя 
Олександра і Василь Швець, В.Джуранюк. Вагомий внесок у збереження цього мистецтва зробила 
кандидат мисцецтвознавства марія гринюк. Всі вони творять унікальну сторінку національної 
культури, оберігаючи автентичність реґіональної школи керамічного ремесла. 

Художнє ткацтво
Ткацтво як художній промисел виникло й утвердилося на гуцульщині за багатьох обста-

вин. Завдяки наявності тут текстильної сировини – льону, конопель, а також розвиткові вів-
чарства – виникла можливість виробництва тканин побутового призначення. Виготовлення 
одягу та його прикрашання, обладнання житла зумовили появу різновидів тканих виробів, 
що з часом переросло в окремі галузі текстильного виробництва зі специфічною структурою 
організації та розподілу праці. Очевидно, що розвиток вівчарства частково забезпечував си-
ровиною потреби ліжникарів, які здавна виготовляли ліжники на гуцульщині.

Зародження технологічних та мистецьких традицій починається ще з XVI ст.. Технологічні 
процеси ткацького промислу на гуцульщині до першої половини XIX ст. зберігали риси, ха-
рактерні для натурального господарства. До цього часу сформувалися стійкі традиції процесів 
переробки рослинної і тваринної сировини, виготовлення з них тканих виробів та подальшої 
їхньої обробки. Наприклад, унікальним був процес викінчення вовняних тканин, для обробки 
яких вживалися водяні ступи. На Косівщині вони були майже при кожному млині.

Поступово ткацтво як ремесло виокремилось з-поміж сільського домашнього виробни-
цтва, перестало бути виробництвом для власних потреб і почало приймати форму вироб-
ництва на збут. У кожному селі Косівщини поступово стають відомими цілі родини май-
стрів, що спеціалізуються на виготовленні тканин певного типу на замовлення. Дослідник 
В.Залозецький, описуючи побут населення с. Річка Косівського повіту, зауважує, що тут кож-
на жінка – ткаля, кожен чоловік – бондар. Він же описує, що цілі села славились ткацькими 
виробами: Брустори і яворів – доморобними сукнами, Тюдів і Річка – запасками і поясами, 
Косів – полотнами, скатерками, рушниками та веретами (Білоус, 2000). Оскільки до нашого 
часу дійшли зразки тканих виробів того періоду, можемо стверджувати про формування ло-
кальних художніх ознак гуцульських тканин. Так, у лляних і конопляних узорних тканинах 
переважав світлий колір тла. У вовняних виробах колір фону збагачувався різноманітними 
відтінками білого, сірого та коричневого кольорів – природних кольорів овечої вовни. Поле 
народних тканин мало завжди власний фактурний рисунок, що залежав від техніки ткання. 

Ткані поясні вироби, заповнені в різноманітних ритмічних варіаціях вузькими поперечни-
ми смугами, часто закінчувалися орнаментальною розробкою. Дві кольорові заснівки з боків за-
пасок виявляли її видовжено-прямокутний характер. Орнаментація поясів завжди орієнтована 
по поздовжній осі й утворена перекриттями різнобарвних ниток основи. гуцульські торбинки 
(тайстри) декорувалися дрібними поперечними смугами, які заповнювалися геометричними 
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орнаментальними мотивами. Рівномірними ритмами смуг та простими орнаментальними мо-
тивами декорувалися скатерті й рушники хатнього вжитку. Ці та інші ознаки збереглися в ху-
дожніх тканинах і до сьогодні, визначаючи локальні особливості регіонального ткацтва.

Важливим етапом у розвитку ткацького промислу на Косівщині була організація «Ткаць-
кого товариства» (1882 р.), при якому діяла ткацька школа та майстерні. мета Товариства – 
постачати необхідні ткацькі матеріали й організовувати збут готової продукції його членів, 
що мали оберігати їх від зиску скупників. Статут Товариства зобов’язував стежити за техніч-
ною та художньою якістю виробів і впливати на їхнє піднесення. Однак унаслідок керуван-
ня школою іноземними інструкторами художня якість продукції мало враховувала традиції 
місцевого народного ткацтва. Називаючи себе «гуцульською», мистецько-промислова школа 
відбирала засоби до існування від промислів у самих гуцулів, як творців місцевих традицій.

На тлі масового виробництва яскравою є творчість Р. горбового, батьки якого з діда-
прадіда були косівськими ткачами. Саме приналежність майстра до місцевих ткачів є наочним 
свідченням мистецької цінності синтезу місцевого стилю з набутою у школі практикою. Ство-
рені Р. горбовим декоративні тканини, в яких знайшли своє продовження кращі досягнен-
ня і досвід давнього гуцульського ткацтва, збагачені новими авторськими знахідками, стали 
справжньою школою самобутнього художнього ткання для багатьох послідовників майстра. 
Цікавим повчальним мистецьким досвідом є співпраця зі львівською майстринею м. Баллою, 
який продемонстрував використання традицій у творчій інтерпретації художника. Висока 
художня якість створених ними тканин несе в собі чистоту місцевого ткацтва.

Гуцульські верети – поперечно-смугасті дрібно-узорні покривала – вирізняються своєю 
мальовничістю та різноманіттям композиційних схем. Виробляли їх різних ґатунків, переваж-
но у пригірських селах, де більше вирощували конопель та льону (горинь, грендиш, Никифо-
рак, 1987). Для смугастих верет Косівщини характерне поєднання переважно теплих кольорів 
із холодними акцентами; для верет Верховинського району Івано-Франківської області – холод-
них кольорів з теплими акцентами. Для обидвох типів властиве щільне заповнення і позмінне 
чергування гладких безузорних і декоративних узорних смуг. Характерним є використання до-
мінуючого по всій композиції провідного мотиву, від якого походить назва виробу: «ружева», 
«сливова», «павучкова», «клинцева» та ін. Орнаментальні мотиви сприймаються як суцільне 
мереживо дрібних, витончених і вибагливих за формою візерунків. Тло у виробах переважно 
вишневе, охристе, помаранчеве, темно-червоне, брунатне, зелене, що об’єднує дуже яскраві за 
колоритом орнаментальні партії. Серед численних майстрів виділяється творчість Р. горбового, 
П. Борук, м. ганущака, г. герасимович, братів Бовичів з м.Косів; Є. Вінтоняк із с.Космач; г. Васи-
лащук з с. Шешори. Стриманими м’якими пастельними охристо-золотистими тонами, а також 
досконалістю композиційних схем вирізняються верети О. горбової, які виконані з меланжевої 
пряжі. Їхня характерна риса – м’які тональні переливи є неперевершеним мистецьким явищем 
на тлі декоративно-прикладного мистецтва гуцульщини.

У розвитку художнього ткацтва творчість О. горбової займає виняткову роль. На почат-
ку 20-их рр. XX ст. дівчина починає працювати на одному з приватних ткацьких підприємств. 
Вроджене чуття художніх якостей рукотворної тканини, уміння ефектно використати влас-
тивості пряжі, розуміння гармонії композиції та віртуозне комбінування прийомів ткацьких 
технік стали основою художньої виразності її тканин. О. горбова формує авторську систему 
принципів декорування, основними рисами якої є поперечно-смугасте компонування деко-
ру з переважанням дрібновзірцевих орнаментів, укладених у нескладні ритмічні групи. При 
цьому, декоративні розробки відзначаються підпорядкуванням одній кольоровій барві та жи-
вописністю колористичних рішень. Свіже сприйняття та творче переосмислення традицій, 
потужна працездатність стали основними компонентами успіху майстрині.
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Численні технологічні та художні прийоми використовуються у виробах багатьох сучасних 
майстрів-ткачів. Продовження традицій декорування одягових тканин спостерігаємо у твор-
чості Т. Волощук із с.Уторопи. Її система засобів оздоблення тканини збагачена авторськими 
розробками орнаментальних мотивів, що базуються на використанні різноманітних рослин-
них та геометричних узорів. На відміну від інших, майстриня досягає виключної образності 
за рахунок професійного відбору художніх засобів – колориту, ритму орнаментів, пропорцій 
композиційного строю тощо. Зв’язок з народними традиціями не втрачає г. Борук – молода 
майстриня з с. Рожнів. В її одягових тканинах спостерігається вишукана декоративність, помір-
коване ставлення до оздоблення, гармонія співвідношень тканини та зон декорування. Сміливі 
інтерпретації народних традицій утілені у її виробах: у тканих сорочках, костюмах, запасках.

Килимарство – унікальний різновид ткацького промислу на гуцульщині. У Косові він 
пережив періоди зародження, розквіту і, на жаль, занепаду. З виникненням «Ткацького това-
риства» (1882 р.) почав налагоджуватися промисловий випуск текстильних виробів, залучен-
ня до співпраці ткачів-надомників. 

Діяльність спілки «гуцульське мистецтво» (1922-1939 рр.) під керівництвом м. Курилен-
ка залишила в історії розвитку гуцульського килимарства численну кількість зразків худож-
ніх рішень килимів. ми не можемо стверджувати, що всі вони є гуцульськими (м.Куриленко 
не ставив собі такої мети), проте досвід, що отримали робітники Спілки, став поштовхом до 
утворення оригінальних стилістичних рішень у подальших творчих практиках. Спілка перед-
бачала заснування на базі своїх майстерень школи артистичного гуцульського промислу в різ-
них його галузях, насамперед відділів ткацько-килимарського, керамічного та різьбярського. 
При Спілці планувалось відкрити музей зі збіркою кращих виробів народного гуцульського 
мистецтва. музей, культивуючи зразки автентичного народного мистецтва міг би дуже ко-
рисно впливати на спрямування діяльності Спілки. Унікальним явищем діяльності Спілки 
було використання барвників натурального походження під час фарбування прядива для 
килимів. У технологічні процеси виготовлення виробів упроваджувалися художні прийоми 
меланжування – так званий «ембрей», а також комбінування різнофактурної пряжі. У 30-х 
рр. XX ст. Спілка залучила до співпраці професійних митців, видатних художників з метою 
введення в асортимент виробництва килимів з модерновою стилістикою. Так, серед худож-
ників, що долучилися творчістю до килимарства, славні імена м. Бутовича, С. гординського, 
П. Ковжуна, Р. Лісовського, я. музики, О. Кульчицької, г. герасимович (Федорук, 1999). Таким 
чином, реалізовувалася потужна підтримка народного килимарства, здійснювався процес 
створення «нового», модерного килима на основі давньої мистецької традиції.

У другій половині XX ст. виробництвом килимів найбільше займалися жителі с. Пістинь, 
селищ Кути і яблунів та м. Косів, сформувались основні художньо-стильові ознаки цих кили-
мів. Їхній орнамент побудований за схемою смуг, що використовуються у різних варіантах, у за-
лежності від внутрішньої будови і способу їхнього розташування на полі килима. Орнаментальні 
ряди будуються з однорідних двох чи трьох мотивів геометричного характеру так, що один мотив 
заповнює один рядок, інший – другий. Бувають варіанти, коли в одному і тому ж рядку чергується 
певна кількість різних мотивів. Вони групуються у рядах, деколи «зазублюються» своїми виступа-
ми, щільно поєднуючись один з одним. Розпланування орнаментальних смуг базується на чергу-
ванні їх одна з одною на відстані, залишаючи проміжки вільного фону – «баточки». 

Настінні килими геометричної орнаментації, відомі під назвами «гуцул», «граничний», «ко-
лиска», «кучері», вирішені за схемою композиції – закритий рядок. У цьому випадку полотнище 
килима поділяється поперечними орнаментальними смугами на непарну кількість полів. Се-
редню частину поля ширших узорних смуг займає один з більших або два такі мотиви, з’єднані 
між собою. З двох сторін цього мотиву розташовані додаткові орнаментальні розробки. Побу-
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дова орнаменту завжди орієнтується 
паралельно до ниток піткання. Ці ва-
ріанти вирізняються композиційною 
завершеністю, цілісним звучанням 
орнаментального строю.

Велика заслуга у формуванні 
та успішному розвитку гуцульських 
килимів належить відомим творчим 
майстрам І. Бовичу, м. ганущаку, й. 
Джуранюку, С. Повшуку. Вони роз-
робили численні варіанти килимових композицій, які характеризуються графічністю тракту-
вання візерунків, гармонійністю кольорових тонів (Никорак, 1986).

Сьогодні килимарство переживає не найкращі часи. ми зустрічаємо зразки килимів XX 
ст., а у XXI ст. цим мистецтвом займаються виключно в Косівському інституті прикладного та 
декоративного мистецтва ЛНАм і поодинокі майстри-аматори як, наприклад, м. Юращак з с. 
Баня-Березів. Активно працює в галузі створення нових зразків килимів Д. Приймак з Косова. В 
її роботах прослідковується зв’язок з гуцульським килимом, та в той же час вони вирізняються 
специфічною образністю, яка досягається за рахунок ретельного відбору орнаментальних моти-
вів, колористичних розробок, авторських композиційних варіантів.

Ліжникарство – унікальне мистецьке явище, що в наш час не згасає лише в карпатському 
регіоні. Ліжники – специфічні вовняно-ворсові ткані вироби. Традиція їх виготовлення та 
застосування в побуті дуже давня. Про виготовлення ліжників у XVI ст. на гуцульщині мож-
на судити зі згадки 1515 р. про «млин-вальник» у Делятині (Никорак, 2004). У XVII ст. вони 
згадуються як данина вівчарів у Кутах. Ці архаїчні домоткані вироби майже незмінно зали-
шилися в побуті сільського населення Карпат і стали колоритним сувеніром, що його везуть 
звідси по всій Україні та за її межі. Відомим центром виготовлення ліжників є с.яворів, де 
майже в кожній оселі займаються ліжникарством. Причому, майстри самостійно здійснюють 
усі технологічні процеси – від прядіння вовни до виготовлення готового виробу. Колоритним 
процесом у низці етапів роботи над ліжником є валяння. Валило – своєрідний млин, збудо-
ваний на руслі річки. готові ліжники кидають у воду всередині млина і за певну кількість часу 
виймають зваляний виріб, який сушать та начісують спеціальними дротяними щітками. Ві-
рогідно, найдавнішими типами ліжників були однотонні – білі, сірі, брунатні та смугасті з цих 
же кольорів. Ахроматичні типи ліжників побутують на гуцульщині й досі, особливо в зв’язку з 
екологічністю таких виробів. Поперечно-смугасті поліхромні («писані») ліжники – масово по-
ширений на гуцульщині тип постільних вовняних тканин. З середини XIX ст. у виробництві 
ліжників активно використовуються анілінові барвники, що суттєво збагатило орнаментальне 
вирішення композицій. Типовою ознакою «писаних» ліжників є щільне заповнення централь-
ного тла різнобарвними зигзагоподібними смугами, що поєднують червоні, оранжеві, жовті, 
зелені, фіолетові кольори.

З 1960-х років XX ст. ліжникарство переживає помітний розквіт. Лише з с. яворів близько 
100 ліжникарок-надомниць здавали свою продукцію до художньо-виробничих майстерень у 
Косові. яскравою творчою харизмою відзначаються роботи майстрині В. Калинич із с. яворів, 
роботи якої – «сливовий», «очкатий», «головкатий» стали улюбленими варіантами компози-
цій для багатьох майстрів-ліжникарів. Народні схеми композицій ліжників отримали найріз-
номанітнішу інтерпретацію. Поряд з ними, на ґрунті місцевих традицій кожного локального 
осередку найобдарованіші ліжникарки створювали й нові варіанти композицій, що поступово 
вдосконалювалися й видозмінювалися відповідно до усталених місцевих стереотипів. До сучас-
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них майстрів слід віднести О. Шкрібляк з Косова, в роботах якої спостерігається творче пере-
осмислення традиційних схем будови орнаментальних розробок. майстриня шукає нові шляхи 
художньої виразності композиційних варіантів: відбирає кольори, гармонізує співвідношення 
зон декорування і тла, акцентує та зосереджується на цілісності композиції виробу. Усе це надає 
її творам особливої образності та декоративності. Кращі зразки традиційних і новітніх ліжни-
ків невідомих і уславлених майстрів є сьогодні окрасою музеїв України та інших держав, експо-
нуються на різноманітних виставках декоративно-прикладного мистецтва.

Отже, ткацтво як широкомасштабне явище об’єднало в собі такі види, як ліжникарство, 
килимарство, ремізно-човникове ткацтво (виробництво одягових та інтер’єрних тканин). 
Значення косівського ткацького осередку вийшло за межі регіонального мистецького яви-
ща. Процеси становлення локальних художніх традицій мали хвилеподібний характер. Од-
нак синтез народної творчості та кращих мистецьких сил в різні періоди надали цьому виду 
декоративно-прикладного мистецтва світового значення.

Вишивка
Оригінальною є і гуцульська вишивка, яка є одним з найдоступніших та найрозповсюдженіших 

видів народного мистецтва (Ткачук, 1993; Стеф’юк-Кириченко, 1999; Сусак, 2004). Тісно пов’язана з 
народним побутом, вона має багатовікову історію. Багатство художньо-виражальних засобів укра-
їнського народу зумовлене локальними відмінностями. Особливу відмінну художню образність 
мають вишивки гуцульських сорочок, хоча неможливо віднайти який характерний зразок, що міг 
би дати загальне уявлення про характер вишивок цього етнографічного регіону. Кожне село гуцуль-
ського краю має свої ознаки як  у формотворенні одягу, так і в засобах декорування.

Цікаву особливість можна простежити, спостерігаючи гуцульські вишивки по умовній 
лінії з села Космач через Шешори, Вербовець, яворів, Буковець до найвіддаленіших сіл Вер-
ховинського району – голови, гринява  та Пробійна. якщо взяти зразки вишивок цих сіл і 
розмістити в певному порядку, то побачимо цікаву колористичну градацію від жовтогаря-
чих космацьких взорів через спокійніші коричнево-червоні шешорські та синьо-зелені яво-
рівські до холодно-синіх пробійнівських зразків. На думку я. Лаврентовича, це зумовлено 
географічно-кліматичними умовами нашої місцевості. 

У роботах-творах  народні майстри відображали світ, що їх оточував, зокрема природу. 
якщо проаналізувати природні особливості околиць с. Космач, то можна відзначити, що гори 
не надто високі, переважають листяні ліси, котрі особливо в осінню пору набувають жовто-
гарячих відтінків, що присутні в космацьких вишивках. якщо заглиблюватись у віддалені ра-
йони Верховини, клімат стає суворішим, гори вищими, листяні дерева змінюються на хвойні, 
які на відстані набувають холодніших відтінків, що і відображається у вишивках. Застосування 
основних технік вишивання «хрестика» і «низинки» пов’язане із віддаленістю від торговельних 
шляхів та цивілізації скажімо, в тих селах, де краще розвивалися економічно-торговельні відно-
сини, простежується поява більш новіших технік художнього вишивання таких, як «хрестик», а 
в місцевостях Верховинського району помітне збереження автентичної «низинки».

 У деяких селах, звичайно, присутня асиміляція гуцульських вишивок, але подібне явище 
відбувалося не лише між сусідніми селами, але й цілими етнографічними осередками. яскра-
вим прикладом є село Бабин, де поряд з традиційними орнаментами набула широкого роз-
повсюдження вишивка пацьорками Але таке запозичення є ще й звичайнісіньким проявом 
моди, коли наприклад, не привноситься щось нове, а радше, є бажання наслідувати. На жаль 
сьогодні такі явища дуже активні. Це можна спостерігати на весіллях, храмових святах, коли 
жінки приходять одягнуті в сорочках з однаковим орнаментом.

як своєрідне художнє локальне явище гуцульського мистецтва виділяється вишивка села 
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Космач з його присілками. Серед роз-
маїття вишиваних речей виділяють-
ся вишивки жіночих та чоловічих 
сорочок. Кольорова гама містить по 
чотири відтінки жовтих і оранжевих 
кольорів, які доповнюють зеленими, 
коричневими, вкрапленням голубого 
та темно-вишневих кольорів. Відомі 
прадавні назви орнаментів космаць-
ких уставок – «кнегиньковий», «сли-
вовий», «ружевий», «смерековий», «сосновий», «дубовий лист», «летючий», «ріжкатий», «ка-
чуровий», «перловий», «скосак», «безконечник з кнегиньковим», «безконечник без вулиць», 
«лумеровний», «пушкатий», «скриньчастий», «ключковий», «баранові» та інші.

Космач завжди мав свої особливі орнаменти для оздоблення вишивкою, але в 20-30-х рр. 
ХХ ст. космацькі майстрині для заробітку грошей самі переробляли свої візерунки на мику-
личинський чи закарпатський мотиви, так, щоб їх там продати. Ще й понині в микуличині, 
Ворохті, ясінях та Рахові горяни носять сорочки, які вишивали космацькі майстрині. Орна-
менти космацьких сорочок характерні тим, що в них оздоблена найбільше уставка, обшивка 
коло шиї тонка, зібрана морщинкою. Усі космацькі орнаменти вишиті хрестиком, півхрести-
ком, низинним шнурком, швом позад голки. Уставки вкладені стрічковими композиціями. За 
технікою виконання орнаментально-композиційною будовою, силою звучання та колоритом 
космацькі вишивки не мають собі рівних.

Рухаючись на схід, потрапимо до села Шешори. Оскільки воно межує з Покуттям, то в певній 
мірі це відобразилось на оздобленні сорочок. З давніх зразків відомо, що тут побутували жіночі 
сорочки уставкого типу. Орнаменти переважно геометрично-ромбовидні розміщені смугами. В 
колористиці переважають червоні кольори з вкрапленням зеленого та оранжевого. Основним ко-
льором є чорний. Техніки вишивання – «низинка», «шнуровані шви» та «хрестик». 

Село Пістинь теж межує з Покуттям. У сорочках переважають вишивки червоно-чорних 
кольорів. Поширені сорочки-рукавівки, рукави в яких заповненні смугами по вертикалі чи 
діагоналі. Рукави в цих сорочках повністю вишивались чорними або червоними бавовняни-
ми нитками. Шестикутні мотиви «грушечки» або хрестоподібні фігури розміщувались пе-
реважно вертикальними рядками. Сорочки, в яких уставки вишивались чорним кольором 
– це знак жалоби. Після Другої світової війни з’явилися сорочки з круглими рукавами, котрі 
викінчувалися зубчиками, вив’язаними гачком. Рукави під уставками зібрані внизу морщин-
кою. Основною технікою оздоблення є «хрестик». 

Заглиблюючись далі в гори колористична гама набуває темніших відтінків. Так, в селі 
Шепіт сорочки оздоблені в червоно-коричневій гамі геометричними орнаментальними мо-
тивами. Переважаючими елементами є трикутні і ромбічні. В окремих сорочках явно вира-
жений вплив космацьких вишиванок, на котрих присутні традиційні елементи, а також ко-
лористика поєднує в собі жовті і коричневі відтінки з вкрапленням зеленого й оранжевого. 
Також зустрічаються уставкові сорочки, які за технікою виконання і кольоровою гамою на-
гадують верховинські, але ширина уставок цих сорочок дещо менша.

Не менш виразною за характером є вишивки жіночих сорочок села Вербовець. гідні по-
диву за кількістю технік оздоблення та технічним виконанням. Так, «кучерявим швом» ви-
шивали сорочки тільки в цьому селі. Такі сорочки називались ще «писані». Найдавніші взори 
на них були однотонні, вишиті яскраво червоним кольором, згодом темнішим або чорним. 
Пізніше з’явилися двовзори в поєднанні двох і рідше трьох кольорів. Орнаменти вишиті 
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вишнево-синім чи червоно-зеленими кольорами. Композиція рукава вкладена у три- або чо-
тиристрічкову композицію, кожна відокремлена технікою «ланцюжок». Ще на вербовецьких 
сорочках поєднували «кучерявий шов» з «крученим швом», що  створювало рельєфні горбочки, 
котрі вкривали всю поверхню рукава.  монументальність звучання вишивки «рукавівок» об-
грунтована рельєфно-виступаючими, укрупленими мотивами на білому фоні. Вони розміщу-
вались прямими вертикальними, скісними або в шаховому порядку смугами. Обшивка і пазуха 
оздоблювались вузенькою вишивкою, наближеною за композицією до основного орнаменту.

Вишивані сорочки села яворів вирізнялися своєю особливістю. Найдавніші зразки со-
рочок вишиті вовняними нитками з домінуючим червоним, чорним, жовтим та зеленими ко-
льорами. Пізніше в яворівських вишивках почали переважати блакитні та зелені кольори. 
Пишно оздоблені рукави вкладені з мотивів ромбів, трикутників, шестикутників. Техніки ви-
конання здебільшого, «хрестик», але трапляється «низинка» та «лиштва». 

У селах Соколівка та Снідавка колористична гама змішана. Поряд з геометричним зу-
стрічається рослинно-геометризований та зооморфний орнаменти.

Село Бабин вражає розмаїттям кольорів і техніками виконання місцевих вишиванок. 
Але водночас віднайти істинно місцеві зразки важко. 

В селах Розтоки та Білоберезка відчувається зміна кольорів на холодні. Присутні елемен-
ти з верховинських вишивок з вкрапленням синіх, синьо-зелених кольорів. Теплий червоний 
колір змінюється більш холодним краплаком. 

Вишивки в селі Великий Рожен теж наближаються в бік холодної гами виконані як «хрес-
тиком», так і «низинкою».

якщо провести порівняння між вишивками Косівського та Верховинського районів 
можна помітити, що в першому більш виражені розбіжності в локальних особливостях між 
вишитими сорочками окремих сіл за технікою виконання, орнаментикою та колористикою. 
Сорочки у Верховинському районі вирізняються соковитою поліхромністю, змішаним вміс-
том теплих і холодних відтінків. 

Отже, вишиті сорочки гуцульщини засвідчують про багато рис, що зумовлено схожістю 
природно-географічних умов, характером господарської діяльності насамперед, у крої, способах 
носіння, техніках оздоблення рахунковими швами, засобами ручного художнього вишивання. 
Однак спостерігаються відмінності в кольоровій гамі вишивок. географічно-кліматичні умови 
нашої місцевості сприяли утвердженню цікавої колористичної градації вишивок традиційних 
сорочок від яскравих мажорних жовтогарячих космацьких взорів через спокійніші коричнево-
червоні шешорські до синьо-зелених яворівських, а далі холодно-синіх пробійнівських зразків.

Завдяки народним майстрам гуцульщини та діяльності Коломийського Національного му-
зею народного мистецтва гуцульщини і Покуття імені й. Кобринського і в його складі Косів-
ського музею народного мистецтва та окремих приватних збірок гуцульщини, де зібрані твори 
мистецтва. ми маємо можливість пізнавати багатовікову спадщину народної вишивки, як од-
ного з найархаічного та найпоширенішого виду народного мистецтва на теренах гуцульщини.

Мосяжництво
 Власне, феномен мосяжництва на гуцульщині – унікальне явище, що формувалось впро-

довж сторіч, нашаровуючи досвід виготовлення, вдосконалення та ускладнення композицій, 
розбудови архітектоніки виробів. Архаїчні форми металевих виробів, їх орнаментальні мо-
тиви утворюють складний синтез символів, знаків, що відображають світосприйняття, звичаї 
та побут гуцулів.

мосяжництво в цьому плані має свою неповторну, особливу характеристику, яка бере 
початок із вірувань, традицій, народного епосу. Вона втратилась за час панування Радянської 
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влади, але із розвитком Української держави народне мистецтво стало одним із пріоритетних 
чинників формування національного образу народу.

До недавна мосяжництвом, в його сучасному розумінні, займалися всього кілька май-
стрів такі, як брати Шмадюки із с. Брустури, П. Корпанюк із с. Соколівка, які працювали 
в Косівському художньо-виробничому комбінаті,  І. матвійчук та І. Слипчук – у радгоспі 
«Брустурівський» (Боньковська, 2001).

Але, найбільш помітною і визначною постаттю у виготовленні виробів з металу на Косів-
щині був Роман Стринадюк, який почав свій творчий шлях працею у художньо-виробничому 
комбінаті. Поміж стандартних зразків пряжок, фурнітури для шкіряних виробів, топірців, 
вироби Романа михайловича вирізнялись різноманіттям форм, декором та власною творчою 
манерою виконання, що базувалась на традиційному мистецтві гуцульщини. В асортименті 
виробів майстра можна побачити традиційні хрестики, зґарди, енколпіони, ланцюжки-ретязі, 
комплекти подарункових мисливських наборів, пістолі, ножі, пряжки. Він також виготовляв 
вироби зі шкіри, оздоблені власноруч виготовленою фурнітурою, це – череси, тобівки, реме-
ні. Роман Стринадюк – самоук, універсальний майстер, який володів різноманітними техні-
ками обробки: різьбою по дереву, технологією литва, ковальською справою, гравіруванням. 
як інженер за фахом, відновлював і створював механізми для рушниць, пістолів. 

гуцульський художній метал сьогодні – динамічне мистецьке явище, що розвивається в 
часі й видозмінюється згідно із тенденціями мистецтва художнього металу ХХІ ст. Важлива 
роль у збереженні й розвитку традицій виробів художнього металу належить Косівському ін-
ституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАм й сучасним майстрам-художникам 
цього навчального закладу (Стельмащук, 2012).

Власне у Косівському училищі (пізніше – технікум народних художніх промислів, згодом 
– Інститут прикладного та декоративного мистецтва), відбувається процес вивчення та по-
пуляризації традиційного мистецтва гуцульщини. Так, до 1991 року до всього яскраво вира-
женого українського ставились упереджено, проте саме в той час у закладі був сформований 
колектив викладачів, праця яких дала результати в наш час. Вони формували світогляд учнів, 
створювали середовище, яке прививало любов до народного мистецтва. 

У період 2000–2013 рр. простежується позитивний розвиток відділу художнього металу. 
Це пов’язано з приходом молодих спеціалістів: Руслана гарматюка, Олега гаркуса, марка Лу-
канюка, Володимира Попенюка. Вдосконалюються навчальні програми, створюється багато 
новаторських робіт, що базуються на традиційному мистецтві гуцульщини. 

До цього ж періоду відноситься розвиток приватних ковальських майстерень, засновниками 
яких є випускники Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва – Ігор Лозин-
ський, мирослав Лучинський, Антон Фіцич, Олександр Данилюк та ін. Важливо те, що вони працю-
ють на гуцульщині, продовжуючи і розвиваючи ковальську справу. якість та художня вартість кова-
них виробів, що виготовляються, є досить високою. Поміж інших вони вирізняються продуманістю 
композицій, конструктивними особливостями та методами виготовлення, де віддається перевага 
правдивим ковальським з’єднанням з мінімальним використанням зварювального інструменту.

Традиція гуцульського метальєрства в Косові продовжує розвиватись у роботах молодих 
художників. При цьому стійкими залишаються характерні естетичні категорії формотворення, 
спрямування художників до новаторських пошуків та створення індивідуальної творчої манери.

Внаслідок таких змін намітилася загальна тенденція авторського ювелірства та коваль-
ства на гуцульщині, де центром і основною рушійною силою виступає Косівський інститут 
прикладного та декоративного мистецтва ЛНАм. Навчальні програми якого, спрямовані на 
вивчення зразків народних виробів, інтерпретацію та трансформацію мистецького надбання 
в сучасний мистецький світ, побут. 



260 НАЦІОНАЛЬНий ПРиРОДНий ПАРК «ГУЦУЛЬЩиНА»

Інші народні промисли
 На Косівщині розвинуті й інші види декоративно-прикладного мистецтва: випалювання 

по дереву, художня обробка металу, художня обробка шкіри, лозоплетіння (табл.8.2.6).
Найбільшим осередком художніх народних промислів є м.Косів, у якому до середини 

90-их рр. ХХ ст. діяла виробничо-художня фірма «гуцульщина» з філіалами у Брустурах, Річ-
ці, Кутах, Пістині. Основна її продукція – килими, кераміка, різьблені речі, сувеніри (усього 
понад 500 різновидів), яка постачалась на ринок СРСР і двадцяти зарубіжних країн. На по-
чатку ХХІ ст. унаслідок різного роду махінації з приватизацією цієї, найпотужнішої в Україні 
виробничо-художньої фірми, призвели до повного її розвалу. Припинили роботу і філії фір-
ми «гуцульщина» у багатьох селах Косівщини. Зараз майстри художніх промислів виготов-
ляють і збувають свою продукцію приватно. Така поширена у світі форма співпраці митців у 
виробництві і збуті продукції як кластер, тільки започатковується в регіоні.

Центром  ліжникарства на всій гуцульщині є відоме село яворів. Це село стало єдиним 
в Україні і серед найближчих держав місцем навчання цьому, вже зниклому в інших регіонах, 
промислу. Щороку в яворів з’їжджаються майстри з України і найближчого зарубіжжя на 
міжнародний пленер, на якому вивчають техніку ткання ліжникової тканини та технологію 
фарбування ниток рослинними барвниками.

Здавна славиться майстрами різних художніх промислів село Брустури. Тут що не хата – то 
живе різьбар чи чеканник, вишивальниця чи килимарниця, майстер художньої обробки шкіри чи 
творець музичних інструментів – трембіт, сопілок, рогів. У селі розвинутий оригінальний вид на-
родного мистецтва – виготовлення іграшок із сиру: котиків, баранчиків, оленів та інших тварин.

яскравим прикладом розвитку народного мистецтва є село Космач, в якому збереглись 
усі види традиційних гуцульських промислів. У 2007 р. тут започатковано проведення що-
річного фестивалю гуцульських ремесел і мистецтва.

Таблиця 8.2.6
Традиційні гуцульські промисли на Косівщині  (укладено за Пелипейко, 1995; Косів-

ський музей народного мистецтва та побуту гуцульщини, 2002; Лаврук, 2003)
Вид художнього 

промислу місце розвитку майстри

Килимарство

Баня-Березів, Великий Рожин, Вижній Березів, 
Косів, микитинці, Пістинь, Прокурава, Роз-
токи, Середній Березів, Березів, Смодна, Старі 
Кути, Текуча, Уторопи, Шешори, яблунів

Юрашак м., Козинський м., Лазарович 
м., Васкул м., Стефанюк г., Кравчук м., 
Шкварич П., Бацуляк м.,  якібчук Д., 
Бойчук Є.,  Ігнатюк г.,

Писанкарство Акрешори, Бабин, Космач, Люча, Лючки, Про-
курава, Старі Кути, Шешори

Брустурняк К., Кобюк А., Чонтуляк А., 
Чупирчук м., Палійчук А., Бойчук П., 
Клапцуняк П., Русинюк П.

Різьба по дереву

Бабин, Брустури, Вербовець, город, Косів, 
Космач, малий Рожин, Прокурава, Річка, 
Смодна, Соколівка, Старі Кути, Шепіт, Шешо-
ри, яблунів, яворів

Зунько С.В., гавриленко Ф.Р., Рималюк 
В.В., Ділета Б.м., Корпанюк П.В., Лучук 
Є.Д., Лукашко В.м., Смолянець Є., 
Шкрібляк Д.Ф., грепиняк м.В.

Ткацтво

Бабин, Брустури, Вербовець, Косів, Люча, ма-
лий Рожин, микитинці, Нижній Березів, Про-
курава, Середній Березів, Смодне, Соколівка, 
Старі Кути, Хімчин, Шепіт

Кравчук г.В., Шімон-Лаюк м., Одудяк 
О.В., Павлюк Л.я., Крицкалюк г., Борук 
П.П., Сливка А.Б., Юр’як м., Лавринюк г., 
Шелюжак П.

Вишивка

Бабин, Баня-Березів, город, Кобаки, Косів, 
Космач, малий Рожин, микитинці, Нижній 
Березів, Пістинь, Прокурава, Середній Бе-
резів, Смодне, Соколівка, Старі Кути, Шепіт, 
Шешори, яблунів,  яворів

Сулятицька С., Симчич О., Симчич г., Ва-
силащук А., Перцович О., Перцович м., 
галамасюк г., геник Є., Семчук П., Васкул 
О., Пожоджук Д., Кушнірчук А., Дзвінчук 
м., Данилюк м., Олексюк г.
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Загалом Косівщина є унікальним місцем в Україні щодо зосередження кількості май-
стрів народної творчості. Станом на 2010 рік в районі налічувалось 8 заслужених майстрів 
народної творчості, 63 члени національної Спілки художників України, 62 члени національ-
ної Спілки майстрів народних мистецтв України. У відділі туризму і культури Косівської рай-
держадміністрації створено реєстр митців району, двічі на рік відділ організовує фольклорні 
свята, які поєднують з виставками виробів народних майстрів.

Окрім художніх виробів, майже в кожному домогосподарстві району, часто на устаткуванні 
власної конструкції, кмітливі місцеві мешканці виготовляють товари широкого вжитку. головною 
сировиною для її виробництва у горах є деревина, а на підгір’ї – пластмаса. Осередком збуту вжит-
кових речей, як і художніх виробів, є ринки в Кутах і Смодній, на яких місцеві і приїзджі покупці 
переважно оптом скуповують гуцульські вироби для продажі в містах України і за кордоном.

8.2.4. етнокультурні особливості краю
Косівщина дуже різноманітна в етнокультурному плані. Окрім 

етнографічних особливостей гуцульщини і Покуття, на ній ще залишились сліди вірменської 
культури (смт Кути), релігії хасидів (м. Косів).

Єдиного погляду щодо етнографічної приналежності населення Косівщини серед етногра-
фів не існує. Навіть тоді, коли етнографічні риси населення проявлялись більш чітко (приблиз-
но до середини ХХ століття) усіх мешканців теперішньої Косівщини або відносили до гуцулів, 
або розрізняли гуцулів у гірській частині, а рівнинних мешканців відносили до покутян. Деякі 
етнографи вважали населення між Прутом і Косовом перехідним, тобто таким, що має риси 
гуцулів і покутян (останні живуть між Прутом і Дністром). Крім того, сучасний краєзнавець Л. 
Вардзарук виділяє як етнографічну підгрупу березунів – мешканців усіх Березовів.

географічно березуни є підгірцями, а в етнографічному плані вони відмінні від гуцулів 
і покутян. Відзначаючи відмінність мешканців Березовів від гуцулів, Л. Вардзарук вказує на 
такі їхні характерні етнографічні риси: дещо бідніший музичний фольклор, який водночас є 
багатшим за покутський, тверду вимову шиплячих звуків і вживання дієслівної частки «сі», 
а також своєрідний одяг, у якому в жінок немає властивих гуцулкам запасок. Близькими до 
березунів є мешканці сіл Текучої і Лючок (Вардзарук, 1994).

На початку ХХІ століття зовнішні етнографічні риси (одяг, мова, архітектура тощо) у рів-
нинній частині району практично зникли внаслідок експансії «благ» сучасної цивілізації. В гір-
ських селах Косівщини через географічні умови вони певною мірою збереглись. Однак сутність 
народної культури лежить значно глибше і зберігається навіть при відсутності зовнішніх рис 
– в характері, ментальності, уподобаннях та інших психічних рисах. Самосвідомість, як почуття 
приналежності до тієї чи іншої спільноти відіграє роль суб’єктивного чинника її відтворення, а 
при районуванні є важливим параметром виділення територіальної спільноти.

Вивчення етнографічної самосвідомості мешканців Косівщини, здійснене у формі соціо-
логічного опитування (Лаврук, 2005, c.280) показало, що в ній відобразилось усвідомлення 
одночасної приналежності до двох територіальних спільностей: етнографічної і соціально-
адміністративної. Під впливом міста Косова, як центру локальної системи розселення, сфор-
мувалась соціально-економічна цілісність адміністративного району. Косів, як уже згадува-
лось, є центром просторових зв’язків між горянами і долинянами, головне найближче місто 
гуцулів, культурно-освітні заклади якого акумулювали в собі їхню етнографічну самобут-
ність. Таким чином, феномен Косова – кілька віків тому справді гуцульського села, а тепер 
міста, з якого цивілізація витіснила етнографічні риси, але яке залишається центром життє-
діяльності для гуцулів, що живуть у горах до Буковецького перевалу, поширюється у свідо-
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мості багатьох мешканців на весь район. Саме тому у сприйнятті багатьох мешканців району 
вся Косівщина – гуцульщина. Серед опитаних рівнинних респондентів зафіксовано відповіді 
такого характеру: «я гуцул, бо живу у Косівському районі», або «я гуцул, але є ще гуцули у 
повному розумінні цього слова», «Всі люди, що живуть на Косівщині є гуцулами» і т.п.

Такий вид самосвідомості, який походить більшою мірою від територіально-адміні-
стративного почуття спільноти проявили 55% від тих респондентів рівнинних сіл Косівщини, 
які вважають себе гуцулами. Ще 8% долинян хоч і «визнають», що є гуцулами, бо народились 
на Косівщині, але не почувають себе ними. Серед тих рівнинних мешканців, які вважають 
себе гуцулами через спорідненість звичаїв, обрядів – 12%, ще 25% не змогли пояснити чому 
вони вважають себе гуцулами.

Не визнали своєї приналежності до гуцульської спільноти 38% від опитаних жителів рів-
нинних сіл Косівщини. Відсутність гуцульської самосвідомості третина з них пояснює тим, 
що проживає не в горах, а на рівнині, виділяючи при цьому головну ідентифікаційну ознаку 
гуцула – гірське місцезнаходження. Ще 25% респондентів взагалі цураються такої приналеж-
ності, яка в них асоціюється з чимось негативним, а 8% – вважають, що етнографічна при-
належність зараз виглядає безглуздо. Окрім приналежності до гуцулів 1% опитаних жителів 
рівнинних сіл вважають себе покутянами, і ще 1% – бойками.

Етнографічна самоідентифікація мешканців гірських сіл, як і слід було чекати, більш 
одностайна і однозначна: 90% опитаних вважають себе гуцулами. Серед головних критеріїв 
своєї етнографічної приналежності респонденти назвали: а) гуцульське походження (наро-
дились і виросли на гуцульщині, предки були гуцулами); б) любов, глибоку прив’язаність до 
гуцульських традицій; в) проживання в гірській місцевості.

У жодній з отриманих відповідей респонденти-горяни не пов’язували свою приналеж-
ність до гуцулів з проживанням у Косівському районі, як це здебільшого робили респонденти 
з передгірних сіл. Таким чином, етнографічна самосвідомість у горян Косівського району є 
органічною, оскільки пов’язується ними з гуцульським походженням, з любов’ю до гуцуль-
ських звичаїв, традицій, розглядається у зв’язку з гірським місцепроживанням, тоді як у меш-
канців рівнинних сіл вона пов’язана з адміністративно-територіальною приналежністю до 
«гуцульського району», а тому має здебільшого формальний характер.

Виявлений під час опитування доволі високий рівень етнографічної самосвідомості у 
гуцулів-горян і навіть у долинян дає підстави оптимістично розцінювати процес відроджен-
ня гуцульської спільноти, що мешкає у Косівському районі. Функціонування національного 
природного парку «гуцульщина» є сприятливим чинником відродження автентичної культу-
ри горян (гуцулів) і підгорян, він поступово стає осередком етнографічного туризму і формує  
зони збереження місцевих культурних ландшафтів.

Отже в регіоні розташування НПП «гуцульщина», можна виділити такі етнографічні від-
міни: покутські поселення на півночі району (Стопчатів, микитинці, гуцулівка, Кривоброди), 
населені пункти з оригінальною культурою контактної зони гір і передгір’я, якій властиві 
переплетення елементів духовної культури покутян і гуцулів (Уторопи, Пістинь, Вербовець, 
Старі Кути, Слобідка), березунів – носіїв своєрідної культури українських шляхтичів (Верх-
ній, Середній, Нижній і Баня Березів, Люча, Текуча) і гуцулів у гірській частині району. Проте 
гуцульські поселення також неоднорідні. Серед косівських гуцулів виокремлюються оригі-
нальністю мешканці Космача, а також близького до нього села Акрешори. Вони утворюють 
етнографічну окружність космацьких гуцулів з характерною сонячною барвою вишивок, де-
коруванням одягу, писанковим орнаментом. Решта гуцулів Косівщини – мешканців сіл Роз-
токи, Брустури, Річка, Соколівка, город, Бабин, малий і Великий Рожен, яворів, Снідавка 
можна віднести до верховинської етнографічної окружності через їхню подібність до верхо-
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винців. Ця подібність має генетичний характер, адже верховинські поселення є дочірними 
поселеннями косівчан.

Традиції святкування Великодня на Гуцульщині
Великдень – свято найбільшої радості, відчуття єдності з усім світом і з Живим Богом. 

Людство відзначає цей день більше двох тисяч років, то ж існує чимало способів вшанування 
Воскреслого Христа, що сформувалися у традиції та звичаї. Багатий ними гуцульський край, 
зокрема, мистецька Косівщина.

Неповторна краса природи, неперевершене гуцульське мистецтво цього краю, глибока 
духовність горян створили передумови виникнення та збереження найрізноманітніших, ко-
лоритних і красивих звичаїв та обрядів відзначення Великодніх свят. Підготовка до них роз-
починається заздалегідь, практично після величних Різдвяних свят. громада, родина, сім’я по 
особливому готуються, насамперед прибирають і впорядковують свої оселі, обійстя. Та най-
головнішим є духовне очищення та піднесення. Відбувається це по-різному, але обов’язковою 
є молитва і піст. Більшість людей є глибоковіруючими, постійно ходять до церкви, та всі є 
грішними, тому позбутися гріхів є метою до спасіння кожного. В цей особливий передвелико-
дний період люди намагаються робити якомога більше добра, не допускається, навіть в дум-
ках, злого будь-кому. Подати руку допомоги ближньому, в повному розумінні цього слова, і 
матеріального, і духовного, це є обов’язок для всіх. Багато здійснюється офір, надається допо-
мога хворим, багатодітним, малозабезпеченим – всім потребуючим та в різні способи. 

Впродовж цілої чотиридесятниці (сорок днів Великого посту до страсного тижня), навіть 
і у святкові дні, на Косівщині жінки й дівчата розмальовують писанки, які в своїй символіці 
поєднують давнину дохристиянських часів, наше сьогодення і віру у вічність, в яких прослав-
ляють силу сонця та безконечність життя. З сивої давнини бере свій початок писанкарство. 
Воно відоме багатьом народам, але найбільшу славу мають українські писанки. Писанку по 
праву вважають символом зародження життя на землі і невід’ємним атрибутом Великодня. 

Кожне село на Косівщині славиться своїми писанками, особливо традиціями їх розпису, на 
що звертали увагу дослідники писанкарства Володимир Шухевич, Одарка Онищук, Олександра 
Цегельська, Зенон Елиїв, Олександр Соломченко та інші. Особливого значення надають розпи-
су писанок у Космачі, де першою зачинають писати писанку «безконечник», пояснюючи це тим, 
щоби так тримався рід хати, як безконечник яйця, бо віддавна ведеться на гуцульщині, що на 
Великодні свята до хати збирається вся родина. Опісля пишуть писанки з такими символами як 
«сорок клинців», «церковці», «хрестата», «монастирі», які, зазвичай, залишають для себе, аби їх 
освятити на Великдень. Згодом виводять на яйцях інші писанкові символи і ці писанки готують 
«на продаж», а за вилучені гроші купують собі все необхідне до свят. 

Ще одним підготовчим етапом до святкування Великодня є Вербна неділя (за тиждень до 
Великодня). На Косівщині її називають ще Бечковою. В цей день згадується Славний в’їзд Спа-
сителя Ісуса Христа в Єрусалим на страждання, на муки, на смерть, заради спасіння людства. 
Всі поспішають до церкви на велике святкове Богослужіння, після якого освячуються гілочки 
верби, як праобраз пальмових гілок, які кидали під ноги Ісусу Христу. Після Служби Божої 
кожен несе до своєї домівки гілочки освяченої верби. По дорозі вітають знайомих легким до-
тиком посвячених гілочок, при цьому приказуючи: «Бечка б’є не я б’ю – за тиждень Великдень». 
Освячені гілочки верби зберігають в оселі за образами, вони охороняють від нещастя не лише 
будівлі, людей, а й маржину, землю. Освячену бечку ставлять на вікна, виносять на подвір’я, в 
сад, на город під час буревіїв, сильного дощу з градом, а також інших стихійних лих.

Останній тиждень Великого посту називають ще Страсним. Це пов’язано з тим, що саме 
в цей час Ісус Христос терпів важкі муки, був розп’ятий і помер за спасіння людського роду. 
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В четвер, перед Великоднем, який називається чистим, господині печуть паски, які є най-
головнішим атрибутом Великодня. Випікають їх з особливим благоволінням і старанням. В 
кожному селі є свої традиції, однак обов’язковою для всіх є молитва. В цей же день малі діти 
відвідують хресних батьків, сусідів, родичів, насамперед стареньких. малеча вітає з чистим 
четвергом, а навзаєм отримує кукуци (так називають маленькі пасочки та булочки, які оздоб-
лені хрестиками, кониками, квіточками та іншим). Саме тому в гірських селах цей звичай 
називають кукуцами. В багатьох селах в чистий четвер надворі розпалюють ватру і «гріють 
діда». Цей обряд називають вогниками.

У Страстну п’ятницю – у день похорону Христа, старі й малі ідуть до церкви, щоб вкло-
нитися Святій Плащаниці, яку за спеціальним чином виносять на поклоніння вірним. Цей 
день на гуцульщині називають ще Великою п’ятницею. Обов’язковим у всіх селах є темний 
убір, забороняється проведення будь-де і будь-яких розважальних заходів та всяка робота. 
Великодня субота – це останній день підготовки до свята і остання нагода висповідатися й 
прийняти Святі Тайни Тіла і Крові Христа. Ввечері відбувається обряд приготування пас-
хального кошика. Традиційно в нього кладуть паску, яйця, сир, ковбасу, сіль, хрін. Прикраша-
ють писанками, сирними кониками, обов’язково кладуть нову свічку і накривають вишитим  
рушничком.  

У Пасхальну ніч не можна спати, вважається, що проспиш все на світі. Тому у горян є 
багато часу для убору. Найперше усі вбирають найкращу вишиту сорочку. Жінки одягають 
запаски і обов’язково нову велику хустку. В залежності від погодніх умов підбирають взуття, 
верхній одяг і головні убори. І чоловіки, і жінки, якщо тепло, то одягають вишиті кептарі, а в 
холод – сардаки. Причепурившись, всією сім’єю йдуть до храму, який в цей день переповне-
ний. Пасхальні кошики несуть, як правило, чоловіки. «Христос воскрес!« лунає чуть світанок 
чи вранці. В супроводі церковного хору та дзвонів, священики освячують Великодні кошики. 
Люди христосуються і поспішають додому. Спочатку вмиваються свяченою водою, в яку опу-
щено писанку та хрестик, а лише тоді сідають до святкового столу. Традиційно збираються 
в отчому домі родинами, щоб розговітися яйцем та паскою, вітаючи одні одних «Христос 
воскрес! Воістино воскрес!».

Великодніми святами на Косівщині люди відвідують одні одних, дітям дарують писанки. 
В окремих селах молодь збирається біля церкви, ставлять «городки» з писанок, співають вес-
нянок, прославляючи Воскреслого Христа. 

Великодній тиждень – Світлий тиждень. Починається він з понеділка (який називають по-
ливаним), а закінчується Провідною неділею. В поливаний понеділок, особливо діти і молодь, 
поливають один одного водою, що вважається доброю прикметою на багатство, здоров’я та 
духовне очищення. У цей тиждень родичі тих, хто відійшов у вічність, обов’язково збирають-
ся на цвинтарях, щоб згадати померлих та сповістити їм про радість Воскресіння Христового. 
В окремих селах поминальні відправи на цвинтарях проводяться і у Пасхальні дні – Світлий 
понеділок і Світлий вівторок. За душі померлих роздають паски та писанки.

Свято Христового воскресіня – це одне з найбільших християнських  свят, торжество 
перемоги добра над злом, світла над темрявою, життя над смертю. У жодному куточку світу 
ви не побачите таких яскравих, колоритних, глибоких за змістом Великодніх свят, як на Ко-
сівщині. З метою поширення цих традицій НПП «гуцульщина» розробляє новий етнокуль-
турний маршрут «Великдень на гуцульщині». 
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РекРеацІйна дІяльнІсть

9.1. РекРеацІйне господаРстВо І туРизм на 
косІВщинІ 
Косівщина – це традиційна рекреаційно-туристична територія Українських 
Карпат. Згідно  схеми  територіальної  організації  туристичного  комплек-
су Карпатського регіону України (Стецюк, 2006), Косівський район входить 
разом з Рахівським районом та яремчанською міськрадою в єдиний гуцуль-
ський рекреаційний регіон, що характеризується найбільшим курортно-
рекреаційним освоєнням, де кількість закладів рекреації налічує кілька  де-
сятків.  Крім того, багаточисельною і розмаїтою є тут історико-культурна 
спадщина. місто Косів входить у першу десятку рекреаційних центрів Кар-
патського регіону, що налічують понад 10 закладів санаторно-курортного та 
відпочинкового типу.

На ринку туристичних послуг Карпатського регіону Косівщина пред-
ставлена наступними видами рекреаційно-туристичних занять: лікувально-
оздоровчим, відпочинковим, гірськолижним, кваліфікованим (піший, водний, 
скелелазіння), пізнавально-культурним, екологічним та сільським. Розвитку 
цих видів туризму  сприяють природні (кліматичні, бальнеологічні, геолого-
геоморфологічні, гідрологічні й лісові) та історико-культурні (археологічні, 
архітектурні, етнографічні, релігійні) ресурси і відповідна оздоровча, ніч-
ліжна та допоміжна інфраструктура.

Особливо великий потенціал для розвитку лікувально-оздоровчого ту-
ризму мають бальнеологічні ресурси краю. На території району є багато 
джерел мінеральних вод: «Аршиця», «Пістинська», «Сріблясті водоспади», 
«Шешорська», «Соколівчанка», «Кам’яниста» та інші, які лікують хвороби 
печінки, жовчних шляхів, шлунку, нирок, сечового міхура, обміну речовин 
та інших хворіб  травної системи. мінеральні води придатні для лікування 
гастритів з підвищеною кислотністю, виразок шлунку, хронічних захворю-
вань печінки, периферійної нервової системи, шкіри. Найбільш цінні дже-
рела мінеральних вод знаходяться біля села Шешори.

Перспективи етнографічного туризму в районі пов’язані у першу чер-
гу з використанням таких елементів матеріальної та культурної спадщини 
як народні промисли, тематичні музеї, традиційні риси побуту, фольклор, 
народні звичаї і обряди. Етнокультурний потенціал складають, зокрема, на-
родні промисли, які представлені килимарством, ткацтвом, вишивкою, пи-
санкарством (с.Космач, с.Пістинь), різьбою, лозоплетінням, кушнірством, 
кахлярством (м.Косів, с. Річка, с. яворів), традиційним полонинським 
господарством (с.Брустури, с.Шешори), виготовленням іграшок із сиру 
(с.Брустури, с.Прокурава), народного одягу (с.Космач, с. Бабин, с.Хімчин), 
трембіт (с.Шепіт). Чи не найкраще традиційні обряди, зокрема, весільні, 
збереглись у Космачі та Соколівці. Цікавими для пізнання є традиційні по-
бут та способи господарювання у віддалених гірських поселеннях. Нікого 
не залишають байдужими своєрідна милозвучна гуцульська говірка, зво-
рушливі співанки, прониклива інструментальна музика. 
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У районі знаходиться велика кількість музеїв: у с. Кобаки – меморіальний музей-садиба 
марка Черемшини; у м. Косів – музей народного мистецтва та побуту гуцульщини, музей 
визвольних змагань Карпатського краю, навчально-методичний кабінет КІПДм ЛНАм, 
приватний музей гуцульського мистецтва родини Корнелюків, приватна колекція михайла 
Струтинського, меморіальний музей-садиба художника геннадія малявського, домашній му-
зей Івана Павлика, приватна колекція жіночих прикрас ганни Богдан; у с. Космач – приватна 
колекція михайла Юсипчука (Дідишина), музей народного мистецтва; у смт. Кути – громад-
ський краєзнавчий музей; у с. Нижній Березів – музей історії села Нижній Березів; у с. Рожнів 
– громадський музей «гуцульська старовина і сучасність» родини Боруків; у с. Хімчин – ме-
моріальний музей-садиба Патріарха Володимира (Романюка); у с. яворів – музей народного 
мистецтва і музей Лесі Українки.

У розвитку рекреації і туризму Косівщини можна виділити три основних етапи: перший 
– зародження і становлення різних форми рекреації і туризму (кін. ХІХ – сер. ХХ ст.), другий 
– розвиток базових елементів рекреаційно-туристичного комплексу (друга пол. ХХ ст.), тре-
тій – розбудова багатогалузевого рекреаційного комплексу (90-ті роки ХХ – поч. ХХІ ст.).

Зародження основних форм рекреації і туризму в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. на Косів-
щині пов’язано з такими видами занять як відпочинок у літній період у сільських садибах 
– «ліжникарство» та піші мандрівки до головних вершин і хребтів – «туристика», а також різ-
номанітні зимові розваги (спуски на санках). На цей період припадає зародження елементів 
оздоровчо-відпочинкового туризму: лікувально-бальнеологічні заклади лікаря Тарнавського 
у Косові та мережа відпочинкових вілл.

Становлення базових елементів рекреаційно-туристичного комплексу Косівщини, орієн-
тованих на масове обслуговування, відбулось у радянський період, особливо у 60-80-х роках 
ХХ ст. Саме на цей час припадає створення сучасної бази лікувально-оздоровчого туризму 
(санаторій-профілакторій у Шешорах, санаторій у Косові), відпочинково-оздоровчого та ак-
тивного туризму (оздоровчі комплекси «Сріблясті водоспади» у с.Шешорах, «Карпатські зорі» 
у м.Косові та «Смерічка» у присілку Рушір села Люча; бази відпочинку у с.Розтоки, туристичні 
бази у с.Космачі та смт Кути). Більшість із згаданих об’єктів продовжують функціонувати і 
тепер. Разом з тим, низка лікувально-оздоровчих та відпочинково-оздоровчих об’єктів пере-
стала функціонувати (наприклад, комплекс «Сріблясті водоспади» у с.Шешори) або знахо-
диться у стані реконструкції (комплекс «Смерічка» у с. Люча-Рушір).

Одночасно слід відмітити активний розвиток у цей період пішохідного туризму, що був 
представлений розгалуженою мережею ознакованих гірських туристичних шляхів. Ці шляхи 
поєднували об’єкти рекреаційно-туристичної інфраструктури з місцевими атракціями – во-
доспади, гірські хребти і вершини, гірські озера. Деякі з піших шляхів активно використову-
вались у пізнавальному туризмі для краєзнавчих та екоосвітніх мандрівок. Найпопулярніши-
ми були маршрути «На Каменистий хребет», «На Сокільський хребет», «До озера Лебедин і на 
водоспад Рушір». Погранична з Чернівецькою областю річка Черемош стала одним з найвідо-
міших в Українських Карпатах об’єктів водного туризму. На 70-80-ті роки ХХ ст. припадає 
формування гірськолижної інфраструктури Косівщини (г. михалкова біля м. Косів, хребет 
Брусний в околицях с. Шешори).

Окремо відзначимо розвиток пізнавально-культурного туризму на Косівщині, особливо 
такої його різновидності, як етнографічний туризм. Етнографічний туризм краю ґрунтується 
на багатій культурній спадщині гуцулів – народні художні промисли (різьба по дереву, кили-
марство, вишивка, писанкарство, ліжникарство), а також народні звичаї та обряди, які береж-
ливо зберігаються місцевими мешканцями. З метою популяризації історико-культурних над-
бань у 1960-70-их роках у районі створено низку меморіальних, етнографічних, історичних 
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та краєзнавчих музеїв. Функціонує постійно діючий ярмарок народних промислів у с.Смодна 
біля Косова.

Косів і прилеглі села, а також села Шешори і Космач у цей період характеризувалися ши-
роким розвитком відпочинку приїзджих міських жителів зі Львова, Києва, Івано-Франківська 
у власників сільських осель (у так званому «приватному секторі»). Це був важливий етап для 
становлення сучасного сільського (зеленого) туризму у цьому краї.

В останні 10-15 років на Косівщині розпочався процес формування багатопрофільного 
рекреаційно-туристичного господарства. Це проявляється у подальшому розвитку тради-
ційних для краю форм туризму та у певних структурних змінах рекреаційного господарства:

а) розвиток коротко- та довготривалого відпочинку на базі нових відпочинкових комп-
лексів і баз («Байка» у Косові, «Сокільське» у с. Тюдів, «Синевир» у с. Черганівка, «Легенда 
Карпат» у с. Старі Кути), а також туристичних готелів («Косів», «гуцул» та «Писанка» у м. 
Косів, «Черемош» у смт Кути). Відпочинковий туризм вдало доповнюється створенням нових 
гастрономічних об’єктів (ресторани «Аркан» у с. Шешори, «Колиба» у м. Косові, «гражда» у с. 
Вербовець та інші);

б) формування у регіоні туристично-оздоровчих комплексів нового типу, що характе-
ризуються широким спектром пропозицій. Наприклад, комплекс «Сокільське» у с.Тюдів, де 
пропонують відпочинкові, гірськолижні, гірсько-пішохідні та різноманітні розважальні за-
няття;

в) становлення у регіоні нових форм туризму – сільського, екологічного (зокрема, 
еколого-пізнавальні стежки на території НПП «гуцульщина»), етнографічного (фестивалі у 
селах Шешори і Космач, яворів, Прокурава).

як свідчать спеціальні дослідження (Зінько, горішевський та ін., 2008) на території Ко-
сівського району функціонує 52 агросадиби загальною одноразовою місткістю 400 місць. 
Найбільше розвинена мережа агросадиб у Косові, Шешорах, Космачі та Кутах. На Косівщині 
сформувалась традиція довготривалого сімейного відпочинку у приватних господарів (пере-
важно влітку, а також взимку – на Різдвяні свята). Часто такі клієнти (їх шанобливо назива-
ють «гості»), приїжджають до своїх «господарів» з року в рік, між ними складається тепла, 
майже родинна дружба.

На Косівщині у 2012 році зареєстровано всього 20 об’єктів готельно-ресторанного типу, 
у т.ч. об’єктів малого підприємництва зареєстровано 11 (Паспорт Косівського району, 2012). 
У підприємствах малого бізнесу готельно-ресторанного сервісу середньооблікова кількість 
працюючих складала в  2003-2004 роках 40-50 осіб (Паспорт Косівського району, 2005). Ра-
зом з тим, статистичні дані свідчать про нерентабельність готельно-ресторанної діяльності 
(середня рентабельність складала всього 1,8%). За розрахунками спеціалістів заклади роз-
міщення лікувально-оздоровчого та відпочинкового типу (без агросадиб) можуть обслужити 
понад 30 тисяч туристів на рік.

Національний природний парк «Гуцульщина», з моменту його створення у 2002 році, став  
важливим  суб’єктом  рекреаційно-туристичного  господарства  Косівського  району. його  
природничу  основу  склали  гірські  та  передгірні  лісові  масиви.  Він  займає вигідне  по-
ложення  щодо  головних  туристичних  центрів  (м. Косів,  с. Шешори)  та  пунктів  (с. Кос-
мач,  смт Кути,  с. Тюдів,  с. Пістинь), що  характеризуються  значною  кількістю природничо-
культурних атракцій та об’єктів рекреаційно-туристичної інфраструктури. Туристично-
рекреаційну привабливість території парку надають у першу чергу такі природничі об’єкти 
як гірські хребти (Сокільський, Каменистий, Брусний, Карматура, Лебедин, Хоминський) з 
чисельними скельними утвореннями, окремі вершини з доброю оглядовістю (г. михалків, 
полонини Росохата і Тарниця), гірські озера (Лебедин, мертве озеро) та гірські потоки з чи-
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сельними водоспадами («гуками»), а також джерела мінеральних вод. Територія парку має 
розгалужену мережу пішохідних шляхів, що трасують гірські хребти (зокрема, Сокільський 
і Каменистий) та долини гірських потоків (на озеро Лебедин вздовж п.Коров’як, вздовж р. 
Волійці на хребет Хоменський), а також включають мінеральні джерела («Зіняків Верх», «Дві 
Сестри») і скельно-печерні утворення (Камінь Довбуша і печера Довбуша тощо).

Рекреаційно-туристичні ініціативи НПП «Гуцульщина» за десятирічний етап його функ-
ціонування були зосереджені на:

а) забезпеченні і покращенні доступу до основних атракцій (озеро Лебедин, гора Рокита, 
хребет Кам’янистий) та створенні нових атракцій («маєток Святого миколая»);

б) забезпеченні базового екоосвітнього продукту: облаштування екоосвітніх стежок на 
основі піших шляхів, розробка програм екоосвітніх занять та створення лабораторії еколо-
гічного моніторингу;

в) відродження традиційних занять пов’язаних з відтворенням і використанням гуцуль-
ського коня, вирощуванням лікарських рослин і ягідництвом;

г) розробку та поступову реалізацію проектів щодо створення власної нічліжної бази 
(облаштування кордонів і зігрівальних будинків, будинків рекреанта біля контор ПНДВ, бу-
динки для розміщення рекреантів у рекреаційному містечку «Шешори» та тематичних парків 
(«живий» скансен «гуцульське село»).

9.2. РекРеацІйне господаРстВо  
нпп «гуцульщина»
метою рекреаційного господарства НПП «гуцульщина» є забез-

печення використання природних та етнографічно-культурних ресурсів для розвитку сталих 
форм рекреації і туризму: пізнавально-природничого, пізнавально-культурного, кваліфікова-
ного з елементами екоосвіти та відпочинково-освітнього. Наявний рекреаційно-туристичний 
потенціал парку дозволяє забезпечити розробку та реалізацію екологічного, етнографічно-
культурного, кваліфікованого та відпочинкового продуктів.

Екологічний продукт є поки що основною візиткою національного парку. У першу чергу 
він представлений екоосвітніми екскурсіями по спеціально облаштованих стежках. У даний 
час функціонує сім еколого-пізнавальних стежок, а три – облаштовуються. 

Для обслуговування відпочиваючих у національному парку облаштовано низку зон від-
починку: «Коростень» (Старокутське ПНДВ), «Коров’як» і «Шешори» (Шешорське ПНДВ), 
«Потік», «Двірок», «Світанок-1», «Світанок-2» (Косівське ПНДВ) (фото 9.1). Елементами зон 
відпочинку виступають малі архітектурні форми: місця для відпочинку, альтанки, столи з 
лавочками.

Сучасна рекреаційна інфраструктура національного парку включає також два будинки 
рекреантів – це пристосовані для розміщення рекреантів колишні господарські будівлі біля 
контор Старокутського (фото 9.2) і Косівського ПНДВ. У 2008 р. збудовано два будинки  рек-
реанта біля контори Шешорського ПНДВ (фото 9.3) загальною ємністю 28 місць.

Еколого-освітня та відпочинкова інфраструктура національного парку широко викорис-
товується для обслуговування рекреантів, що розміщуються у прилеглих до території НПП 
лікувально-оздоровчих та відпочинкових закладах, а також в агрооселях.

Нові ініціативи парку у створенні і розбудові культурно-освітніх («маєток Святого ми-
колая» біля с. Пістинь) та духовно-екологічних (центр «Здвижин» біля с. Кобаки)  атракцій 
посилюють його можливості у розвитку культурно-пізнавальних занять. Цікавими можуть 
стати також освітньо-рекреаційні пропозиції, пов’язані з використанням результатів Про-
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 Фото 9.2. Будинок бджоляра в урочищі Коростень (Старокутське ПНДВ)

 Фото 9.1. Рекреаційна зона відпочинку «Світанок-1» (Косівське ПНДВ)
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екту з відродження у регіоні породи гуцульського коня та діючих полонинських господарств 
на територіях прилеглих до парку.

 Розрахунок рекреаційної ємності території НПП «гуцульщина» показав, що гранично 
допустима рекреаційна ємність НПП складає 67793 чол/день, оптимальна рекреаційна єм-
ність – 47811 чол/день, відновна рекреаційна ємність – 31125 чол/день. Розрахунок рекреацій-
ної ємності проведено за апробованими методиками (генсирук С.А., Нижник м.С., Возняк 
Р.Р. «Рекреационное использование лесов» (1987) та Возняк Р.Р., Фукаревич А.В. «методика 
визначення показників рекреаційної характеристики земель» (2000)), які були адаптовані до 
природних умов НПП «гуцульщина».

9.2.1. екологічно-пізнавальні стежки 
Особливо цінними рекреаційно-туристичними об’єктами на-

ціонального парку є еколого-пізнавальні стежки. За роки існування парку облаштовано сім 
екоосвітніх стежок: шість у гірській частині – «На хребет Брусний» (протяжність 15 км), «На 
гору Клифу» (протяжність 2,7 км), «На хребет Каменистий» (протяжність 4 км), «На Рокиту» 
(протяжність 3,5 км), «На гору михалкову» (протяжність 3 км) і «На Росохату» та одну в пе-
редгірній частині – «Дубина» (протяжність 3 км). Найбільш відвідуваними є стежки «На гору 
Клифу» та «На гору михалків». Стежки облаштовані інформаційними стендами та зонами 
короткотривалого відпочинку.

Еколого-пізнавальна стежка «На Рокиту» пролягає через Шешорське ПНДВ, розпо-
чинаючись  біля заповідної річки Пістинька в селі Шешори. Неподалік знаходиться сірко-

Фото 9.3. Будинок рекреанта в рекреаційній зоні «Шешори» (Шешорське ПНДВ).
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водневе мінеральне джерело. Далі стежка проля-
гає вздовж гірського потоку Петричила, на якому 
є невеликі гірські водоспади. З правої і лівої сто-
рони маршруту круті схили утворюють глибокий 
каньйон. Далі стежка виводить до цілющого дже-
рела. Потім підйом вгору мішаним смереково-
буковим лісом, в якому зростають дуби, ялини, 
явори, сосни віком понад сто років. Саме тут в 
минулому столітті відбувалось чимало боїв за 
визволення України. Стежка виводить на гірську 
поляну, з якої відкривається чудовий краєвид. 
Тут можна зустріти багато різних представників 
флори та фауни Карпат, деякі з них занесені до 
Червоної книги України. Довжина маршруту – 3,5 
км, тривалість переходу – 4 год.

Еколого-пізнавальна стежка «На гору Кли-
фу» розташована на території Косівського ПНДВ. 
маршрут  бере початок з лівого берега заповідної 
річки Пістинька на висоті 460 м н.р.м. Ця річка 
бере початок з-під гори Ґрегіт, площа басейну – 
661 кв. км, довжина – 56 км, на ній знаходяться 
гірські водоспади, зокрема, відомі Шешорські 
гуки. Через річку прокладена підвісна дерев’яна 
кладка, яка веде до найстарішої на гуцульщині 
церкви Успіння Пресвятої Діви Богородиці, зве-
деної ще у 1623 році. Неподалік є цілюще дже-
рело, вода якого є помічною від багатьох недуг. 
маршрут стежки завершується на вершині гори 
Клифи (626 м н.р.м.). Довжина маршруту – 2,7 км, 
тривалість переходу – 2 год.

Еколого-пізнавальна стежка «На хребет Ка-
менистий» починається з села город. Далі стежка 
заглиблюється в ліс та піднімається вверх до скель 
хребта Каменистого. Загальна площа заповідної 
частини  гребеня хребта становить 30 га. Він пред-
ставляє собою кам’янистий  гребінь довжиною 
200-300 м з розкиданими великими брилами нео-
генових пісковиків.  Найвища точка маршруту 650 
м н.р.м. – це хаотичне нагромадження величезних 
каменів. Більшість із них мають відбитки давніх 
молюсків і є своєрідними свідками минулих епох. 
Скелі Каменистого є пам’яткою природи місцевого 
значення. З хребта Каменистого стежка пролягає 
до «Сірководневого джерела». Довжина маршруту 
– 4 км, тривалість переходу – 2,5 год.

Еколого-пізнавальна стежка «На гору Михалкову» прокладена до найвищої верши-
ни біля Косова гори михалкової (висота 820 м н.р.м.), що розташована на території Старо-
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кутського ПНДВ. Стежка веде на поляну, а звідти 
крутим схилом до канатно-бугельного підйомни-
ка,  збудованого у  1975  році. Довжина підйомника 
– 900 м, а гірськолижної траси – 1200 м. Від під-
йомника стежка веде на вершину гори михалкова. 
Вздовж стежки можна натрапити на різноманітних 
представників тваринного (звірі, птахи, комахи) і 
рослинного світу. Тут зростають червонокнижні 
види рослин: пізноцвіт осінній, білоцвіт весняний, 
лунарія оживаюча, беладонна звичайна, шафран 
гейфелів, любка дволиста та інші. Довжина марш-
руту – 3 км, тривалість переходу – 2 год.

Еколого-пізнавальна стежка «На хребет 
Брусний» розташована на території Шешор-
ського та Косівського ПНДВ. маршрут пролягає 
вздовж гірського потоку Нижній Брусний, на 
якому є невеликі водоспади. Далі стежка  лісо-
вою дорогою веде до хребта Брусний. На цій час-
тині маршруту збереглися місця бойових дій ча-
сів Другої світової війни та визвольних змагань. 
Перед вершиною хребта Брусний розташоване 
природне джерело, яке взимку не замерзає. Дов-
жина маршруту – 15 км, тривалість переходу – 7 
год.

 Духовно-екологічний центр «Здвижин» 
розташований на високому пагорбі у дубовому 
лісі біля села Кобаки. 11 жовтня 1934 року було 
з’явлення Божої матері. Це місце стало палом-
ницьким для багатьох людей. Сюди йдуть, щоб ду-
ховно очиститись і фізично вилікуватись. марш-
рут розпочинається з центра с. Кобаки. Пішохід-
ною доріжкою проходимо біля пам’ятного знаку, 
яким вшановано відомого літератора і громадського 
діяча кінця ХІХ – початку ХХ ст. марка Черемши-
ну. Довжина маршруту – 2 км.

Еколого-пізнавальна стежка «На Розсохату» 
прокладена мальовничим куточком Шешорського 
ПНДВ. Розпочинаючись від центральної дороги у 
с. Шешори, стежка веде до овіяної легендами пе-
чери Довбуша, яка використовувалась учасниками 
опришківського руху під проводом легендарного 
ватажка. Далі стежка повертає вгору і через поля-
ну, оточену столітнім буковим лісом, плавним під-
йомом через мішаний смереково-буковий ліс веде 
на полонину «Розсохата». Уздовж стежки можна 
оглянути молоде насадження тису ягідного.

 На полонині Розсохата понад 30 років жителі 
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навколишніх сіл випасають  корів, овець 
та коней. Праворуч, з найвищого пагорба, 
відкриваються неповторної краси мальов-
ничі краєвиди території Парку та сіл Ше-
шори і Пістинь. Тут жителями села Ше-
шори побудована капличка «Різдва Пре-
святої Богородиці», до якої відпочиваючі 
повертають помолитися. Рухаючись стеж-
кою можна побачити оленя благородного, 
козулю, лисицю, дикого кабана, зайця, са-
ламандру плямисту, з птахів трапляються 
ластівка, орябок, сова довгохвоста, канюк, 
зрідка залітає лелека чорний. Тут зростає 
понад 50 видів рослин, на вологих місцях трапляються рідкісні орхідеї. 

У період випасання худоби на полонині, Вас радо зустріне досвідчений, поважний ватаг 
полонини Кравчук Василь миколайович. У спілкуванні з ним Ви дізнаєтесь, як виготовляють 
вурду, будз і бринзу, а за бажанням можете їх скуштувати та спільно приготувати гуцуль-
ський  бануш. Окрім пішої прогулянки стежкою пропонується їзда верхи на конях. Довжина 
маршруту – 860 м, тривалість переходу – 1 год. 

Загальна протяжність існуючих екопізнавальних стежок (близько 50 км) у НПП «гуцуль-
щина» є значно меншою, ніж в інших національних парках Українських Карпат та потребує 
подальшої розбудови. Нові стежки повинні бути своєрідними за тематикою та охоплювати 
природничо цінні об’єкти території парку. У даний час облаштовуються три нові еколого-
пізнавальні стежки – «До сріблястих водоспадів», «На гору Зіняків Верх», «До сірководне-
вого джерела Волійця». Перша стежка бере початок у с.Пістинь і, простягаючись вздовж р. 
Пістиньки, передбачає відвідування Шешорських водоспадів. Друга стежка, починаючись 
у м.Косів (біля р. Рибниця), передбачає ознайомлення з геологічними відслоненнями, водо-
спадами, типовими лісовими асоціаціями та з пам’яткою природи «Сірководневе джерело». 
метою останньої стежки є відвідування сірководневих джерел у долині р.Волійці. Переліче-
ні стежки орієнтовані на обслуговування відвідувачів, що розміщуються у трьох головних 
рекреаційно-туристичних центрах Косівщини: Косові, Шешорах та Пістині.

Разом з тим, слід відмітити, що недостатньо насиченими еколого-освітніми стежками за-
лишаються периферійні частини парку поблизу Старих Кут, Тюдова, Великого Рожина, Лючі, 
Космача. Для розбудови еколого-пізнавальних стежок тут можна використати існуючі турис-
тичні траси від річки Лючка (турбаза «Смерічка») до озера Лебедин, західний відрізок траси 
«На хребет Сокільський» (від Тюдова до г. Петрів грунь), на гору Ґрегіт від с. Шепіт.

Враховуючи геологічну, біотичну і ландшафтну різноманітність парку перспективним є  
облаштування  наступних  типів  спеціалізованих  науково-освітніх  стежок:

а) геотуристичних з включенням відомих геологічних відслонень, скельно-печерних 
утворень, кам’яних розсипів, каньйоноподібних відтинків річок;

б) геоботанічних, що трасують місцями зростання рідкісних та ендемічних рослин;
в) ландшафтно-екологічних з демонстрацією висотної ярусності у низько- і середньогір’ї 

Покутських Карпат.
Потребують облаштування місця, що дозволяють отримати панорамний огляд гірських 

хребтів та долин. Оглядові місця слід обладнати на вершинах гір михалків, Тарниця і Зіняків 
Верх, а також на схилах хребта Брусний, на просіці газотраси біля полонини Лебедин, біля 
ставків у Старокутському ПНДВ та інших місцях.
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 Фото 9.4. Туристично-мистецький комплекс «маєток Святого миколая»

9.2.2. туристично-мистецький комплекс «маєток святого 
миколая»
У мальовничому куточку Покутсько-Буковинських Карпат, 

який є чи не найдивовижнішим регіоном України, з ласки Божої на околиці села Пістинь 
Косівського району на території НПП «гуцульщина» функціонує «маєток Святого миколая» 
(фото 9.4–9.8). Цей проект втілює в життя колектив Парку у співпраці з Косівською райдерж-
адміністрацією, Косівським районним центром дитячої творчості, Косівським інститутом 
прикладного і декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, район-
ним осередком Національної Спілки майстрів народної творчості України та духовенством 
району. Посильною працею його функціонуванню допомагає також багато бізнесменів і окре-
мих громадян, які хочуть робити для дітей свято, дарувати їм радість, а найголовніше – на-
вчити їх бути щирими, чесними, працьовитими, слухняними, виявляти повагу до старших.

Саме Національний природний парк «гуцульщина» в 2002 р. розробив  проект «Турис-
тичний комплекс «маєток Святого миколая». Згідно з наказом директора НПП «гуцульщи-
на» №95 від 17.12.2003 р. у структурі Парку створено виробничий рекреаційний підрозділ 
«Туристично-мистецький комплекс «маєток Святого миколая», затверджено Положення і 
склад Ради. Проект підтримали Івано-Франківська ОДА, Державна туристична адміністрація 
України, а в 2006 році – Президент України (Указ №481 від 06.06.2006 р.). Кабінет міністрів 
України (Постанова №768 від 23.05.2007 р.) затвердив «Державну програму збереження, від-
родження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року,» в якій п. 17 перед-
бачено створення Туристично-мистецького комплексу «маєток Святого миколая» на тери-
торії НПП «гуцульщина». У 2011 році з Державного фонду охорони навколишнього природ-
ного середовища виділено кошти в сумі 299 тис. грн. та виготовлено проектно-кошторисну 
документацію будівництва музею природи та етнографії. 
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18-19 грудня 2004 року в НПП «гуцульщина» за участю науковців, майстрів народних 
художніх промислів, спеціалістів з туризму, освіти, духовенства, а також зарубіжних гостей 
проведена міжнародна конференція «Національні традиції та сучасність». У рамках конфе-
ренції на території Парку урочисто закладено перший символічний камінь «Туристичного 
комплексу «маєток Святого миколая».    

19 грудня 2006 року на території НПП «гуцульщина» відкрито перший будинок комп-
лексу «маєток Святого миколая» споруджений з дерева в оригінальному гуцульському стилі. 
У ньому облаштовано робочий кабінет та світлицю Святого миколая, де він разом із своїми 
помічниками працює без вихідних цілий рік, а 19 грудня запрягає коней і на санях виїжджає 
з маєтку, щоб розвезти дітям подарунки.

У будинку миколая в Пістині працює пошта Чудотворця, якому надходять листи від ді-
твори  з усіх куточків України (уже одержано більше 20 тисячі листів). Діти не тільки звер-
таються до миколая письмово. Вони масово приїжджають до нього у гості впродовж усього 
року і розповідають йому про свої родини, друзів, про добрі справи (фото 9.6). 

У маєтку Святого миколая відкрито також кімнату-музей Новорічно-Різдвяної іграш-
ки. Тут можна дізнатися, як люди з давніх часів вітали одне одного з Різдвом Христовим та 
Днем Святого миколая. Саме тут зберігаються давні вітальні листівки, одній з яких понад 
сто років.  Іграшкові Діди морози, Санта Клауси, мікулаш, Баббо Натале, йоулупукі та інші 
казкові персонажі зайняли цілу полицю. Вони були виготовлені в різних країнах світу і наді-
слані до маєтку в подарунок. Вся кімната прикрашена новорічними іграшками давніми та 
сучасними, а окрасою кімнати є чарівна ялинка, іграшки якої виконують дитячі побажання. 
Кожен школярик, що гостює у маєтку, намагається своїми руками зробити якусь іграшку чи 
маленький сувенір. Хлопчики й дівчатка залюбки дарують місцевому музею свої ручні робо-
ти, а з собою беруть гарний настрій і чудові враження.

Багату колекцію має і кімната-музей природи, яка розповідає про тварин та рослини ма-
льовничих Карпат. Тут представлений гербарний збір, колекція гірських порід, зрізів дерев та 
насіння, види різних комах, представники яких занесені до Червоної Книги України. 

Покої Святого миколая розташовані на другому поверсі. Диво-ліжко миколая зберігає 
таємницю, про яку дітвора дізнається, навідуючи опочивальню. 

В майстер-класі всі бажаючі можуть власними руками зробити іграшку із спеціальних 
заготовок. 

Біля будинку розміщений дитячий ігровий майданчик, споруджений працівниками Пар-
ку (фото 9.9). Охороняють маєток різноманітні казкові герої, зроблені з дерева майстрами-
умільцями. Облаштоване тут місце і для вогнища, навколо якого розташовані крісла дванадцяти 
християнських чеснот: мудрості, справедливості, сміливості, поміркованості, покірності, щедрос-
ті, чесності, любові до ближнього, помірності, терпеливості, старанності, працелюбності.

Парк щорічно проводить у маєтку різні конференції, прес-конференції із засобами ма-
сової інформації,  семінари, симпозіуми, зустрічі з відомими людьми, благодійні акції «Пода-
рунки від Святого миколая», театралізовані свята «Ой, хто, хто миколая любить», конкурси 
новорічно-різдвяних композицій й багато інших заходів. З 2011 року тут започатковано що-
річне проведення фестивалю «Новорічно-різдвяної іграшки». Впродовж року організовують-
ся різні благодійні акції, які проходять під гаслом «Кожен день і кожен час миколай іде до 
Вас», що спрямовані надати допомогу дітям-сиротам, напівсиротам, з багатодітних та мало-
забезпечених сімей, з обмеженими фізичними можливостями. 

 На території маєтку збудовано сім дерев’яних будиночків з казковими персонажами. В 
останні роки під егідою «маєтку Святого миколая» ведеться активна редакційно-видавнича 
діяльність. Кожного року виходить у світ 2-3 пам’ятні подарункові календарики, випущено 
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кольоровий буклет «маєток Святого миколая», разом з райдержадміністацією та НПП «гу-
цульщина» у 2008 році видано книгу «Ой, хто, хто милолая любить» з дитячими творами, 
надісланими у маєток Святого миколая. У 2009 році в межах виконання спільного Проекту 
Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та глобального Екологічного фонду «Зміцнен-
ня управління та фінансової стійкості національної системи природоохоронних територій в 
Україні» НПП «гуцульщина» випустив у світ книгу «маєток Святого миколая». 

9.2.3. пасіка святого миколая
Пасіка Святого миколая розташована на території Старокут-

ського природоохоронного науково-дослідного відділення поблизу с. Кобаки. Тут, у красивому 
куточку Кобаківської діброви розмістилося понад 50 вуликів цікавої архітектурної форми: ка-
плички, гуцульська хатина, гуцул і гуцулка, медведик, бджілка, млин, діжка, пень (фото 9.10).

На початку створення пасіка складалася лише з двох сімей, які були поселені у вуликах-
пнях. А згодом, завдяки співпраці з міжнародною благодійною фундацією «Хайфер Про-
джект Інтернешнл» та районної громадської організації пасічників, під опікою знаного па-
січника краю Палійчука Василя Дмитровича було завезено бджоли карпатської породи. Біль-
шість вуликів виготовляли власноруч, для цього використовували старі діжки, пні, відходи 
деревообробки. Облаштовано будинок бджоляра, в якому розмістились виставка меду: ли-
повий, гречаний, соняшниковий, лучний, травневий, акацієвий,  мед з різнотрав’я, ріпаковий 
та інші продукти бджільництва – прополіс, віск, пилок, а також кращі  роботи переможців 
районного конкурсу «Джміль та бджілка». Для проведення еколого-просвітницької роботи та 
майстер-класу «Технологія збору і використання продуктів бджільництва» оформлені стенди 
про бджільництво, а саме рослини-медоноси, види бджіл, шкідники цієї галузі, спеціальна 
література та наглядність, виставка реманенту пасічника тощо. 

 Фото 9.9. Дитячий ігровий майданчик у ТмК «маєток Святого миколая»
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Саме тут відвідувачі Пасіки Святого миколая можуть дізнатися про унікальні лікарські 
властивості меду, зокрема Карпатського. Карпатський мед здатний пригнічувати життєдіяль-
ність мікроорганізмів, бактерій, гельмінтів. Завдяки органічним кислотам і вуглеводам мед усу-
ває спазм мускулатури кишечника, сприяє поліпшенню обміну речовин, підвищує  працездат-
ність, сприяє зниженню нервової збудливості та больових відчуттів, покращує сон. Наявність 
комплексу вітамінів, мінеральних речовин у складі меду, призводить до легшого засвоєння за-
ліза, кальцію, магнію, органічних кислот, протеїну, підвищується рівень гемоглобіну, організм 
стає стійкішим до інфекцій, рахіту, анемії. мед сприяє скорішому загоєнню ран, володіє про-
титоксичною дією, нейтралізує отрути. Він широко використовується в косметології, оскільки 
добре пом’якшує шкіру, усуває сухість, підвищує її тонус. На пасіці можна поласувати медом, 
іншими продуктами бджільництва та попити ароматного чаю з запашних лікарських трав. 

У перспективі пасіка буде налічувати понад 200 вуликів і стане своєрідним музеєм «гу-
цульське бджолине царство». Вже сьогодні пасіка має вулик-церкву, вулик-школу, вулик-
млин, вулики–хатини. Незабаром тут з’являться вулик-сільська управа, вулик-сторожка, 
вулик-склеп, вулик-валило, вулик-колиба та інші   споруди, які є у справжньому гуцульсько-
му селі. 

У красивому гуцульському архітектурному стилі планується будівництво спеціальних 
дерев’яних будиночків з вуликами-лежаками для апітерапії.

9.2.4. Рекреаційне містечко «шешори»
Рекреаційне містечко «Шешори» розташоване біля контори Ше-

шорського природоохоронного науково-дослідного відділення. Чудове поєднання архітекту-
ри котеджів з природними ландшафтами створили, неповторної краси куточок для сімейно-
го, колективного та індивідуального відпочинку.

 Фото 9.11. Рекреаційне містечко «Шешори» (Шешорське ПНДВ)
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До послуг рекреантів два котеджі, біля яких знаходяться два ставки, альтанки (фото 9.11), 
поруч – заліснені гірські схили (20 м від котеджів), річка Пістинька з чудовими відпочинковими 
місцями, зокрема, відомими Сріблястими водоспадами (100 м від котеджів).

Для любителів різних видів туризму – численні автомобільні, пішохідні та кінні марш-
рути по гуцульщині та Карпатах. У селі Шешори в двох кілометрах від котеджів знаходиться 
канатно-бугельний витяг (довжиною 1500 м).

Котеджі, збудовані з дерева в стилі традиційної гуцульської архітектури, є власністю 
НПП «гуцульщина» і здані в експлуатацію 25.12.2008 р.

9.3. пРІоРитети РекРеацІйно-туРистичної 
дІяльностІ, РозВиток РекРеацІйної  
ІнФРастРуктуРи та її теРитоРІальне  
плануВання 
Враховуючи наявні природні ресурси, етнографічно-культурну 

спадщину, існуючу інфраструктуру та характер туристичних занять на прилеглих терито-
ріях, а також місця (позиції) парку у рекреаційно-туристичному господарстві природоохо-
ронних територій Українських Карпат окреслено пріоритети та завдання рекреаційної ді-
яльності НПП «гуцульщина».

Одним з найважливіших завдань парку на найближчий період є формування осно-
вних рекреаційних зон із обслуговування відвідувачів, які повинні включати наступні базо-
ві об’єкти: візит-центр (інформаційно-освітній осередок), тематичні експозиції, навчальні 
приміщення та допоміжну інфраструктуру (паркінг, гастрономічно-сувенірні заклади тощо). 

З точки зору просторової локалізації базових рекреаційних зон парку найперспектив-
нішою є територія біля контори Косівського ПНДВ (с. Пістинь). Тут розміщений «маєток 
Святого миколая», дитячий майданчик, казкове містечко, місце для ватри з кріслами 12 чес-
нот та інші рекреаційні й екоосвітні елементи. При відповідному візуально-архітектурному 
оформленні цю територію слід облаштувати як головну вхідну браму парку. Тут також слід 
розташувати вольєрне господарство.

Візит-центр з відповідними секторами: інформаційним, експозиційним, освітнім, а та-
кож музей «Природа, господарство і традиції гуцульщини» слід розмістити у межах адміні-
стративного корпусу національного парку у м. Косів, а його філію – у ТмК «маєток Святого 
миколая» (с. Пістинь). 

Наступним за значенням місцем формування інфраструктури розміщення рекреантів є зона 
стаціонарної рекреації біля контори Шешорського ПНДВ, де споруджено рекреаційне містечко.

До створення національного парку кваліфікований туризм у формі піших мандрівок по 
облаштованих стежках був домінуючим туристичним заняттям у регіоні. мережа піших стежок 
була спланована від основних туристичних закладів до найближчих туристичних атракцій: озе-
ро Лебедин, хребет Кам’янистий, хребет Сокільський, гора Рокита, до Шешорських водоспадів. 
Зі створенням парку більшість цих стежок дооблаштована і перетворена у категорію загально-
дидактичних і тематичних еколого-освітніх стежок. Аналіз їхнього функціонування свідчить, 
що багатьом з них слід повернути функції використання переважно для пішого туризму. Це у 
першу чергу стосується стежок «На гору михалкову», «На Каменистий хребет». 

Територія парку сприятлива також для трасування транскарпатського пішого  турис-
тичного  шляху  Е-13.  Зокрема, один з можливих фрагментів цього шляху може бути про-
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трасований від Косова до Космача через хребти Кам’янистий та Карматура до верхів’я річки 
Пістинька, а інший його відтинок – через Сокільський хребет. 

Значні перспективи у парку має водний туризм на річці Черемош. У перспективі із заці-
кавленими організаціями є можливість організувати тут інфраструктуру для обслуговування 
туристів-водників (річкові станції, пункти прокату водних засобів сплаву і спорядження). 
Необхідно також використати досвід польського і словацького Пенінських національних пар-
ків, через територію яких протікає гірський відтинок річки Дунаєць, щодо сплаву туристів на 
плотах. Цей інноваційний туристичний продукт вимагає детальної проектної розробки та 
консультаційного супроводу фахівцями зарубіжних національних парків. Сплав на плотах 
важливий також з точки зору популяризації традиційного заняття гуцулів – річкового сплаву 
лісу, що мав місце в кінці ХІХ – на початку ХХ століття.

Кінний туризм у НПП «гуцульщина» повинен базуватись на широкому використан-
ні традиційної для регіону гуцульської породи коня (фото 9.12). З цією метою створюється 
конюшня і Центр з відтворення гуцульського коня біля контори Старокутського ПНДВ. У 
перспективі на його базі буде функціонувати школа верхової їзди та організовуватимуться 
кінні маршрути в околицях Старих Кутів, Косова, города, Смодної. Одночасно коні широко 
використовуватимуться для перевезення відвідувачів парку і жителів прилеглих населених 
пунктів на бричках до найбільших туристичних атракцій (озеро Лебедин, Шешорські і Косів-
ські водоспади).

Значний потенціал парк має для розвитку велосипедного туризму, зокрема з використан-
ням гірських велосипедів, та популярних у національних парках бігового  лещатарства. Для 
території парку найбільш сприятливими для розробки велосипедних маршрутів виступають 
передгірна частина парку та долини основних рік – Пістиньки й Рибниці, а для лещетарства 
найбільш придатні території Шешорського і Косівського ПНДВ. 

можливі два варіанти щодо розвитку гірськолижного туризму на території національно-
го парку: у першому варіанті – цей вид туризму розглядають як шкідливий для довкілля і не 
рекомендується для розвитку у національних парках; у другому – можливий його обмежений 
розвиток з дотриманням екологічних вимог щодо будівництва й експлуатації гірськолижних 
трас. У процесі натурних обстежень території НПП визначено п’ять місць придатних за при-
родними умовами (крутизна, протяжність і експозиція схилів) для спорудження гірськолиж-
них трас локального типу.

З маркетингової точки зору для просування пропозицій активних видів рекреаційно- 
туристичних занять у парку необхідно розмістити інформаційні щити зі схемою мережі трас 
у місцях концентрації відпочиваючих (м. Косів, с. Шешори, с. Тюдів), а також належним чи-
ном ознакувати вихідні пункти маршрутів.

Досвід активного туризму в гірських регіонах Європи показує, що для його успішного 
розвитку важливою є розбудова інфраструктури та сервісних служб. У національного парку 
необхідно створити Центр з обслуговування кваліфікованих туристів, які займаються актив-
ними формами рекреаційних занять (водного, велосипедного, пішого). Центр повинен бути 
забезпечений відповідним спорядженням для занять активними видами туризму, сервісними 
службами та інфраструктурою туристичного супроводу. Такі центри з обслуговування ту-
ристів розміщують у місцях зі значним туристичним рухом, тому його можна локалізувати у 
новому адміністративному корпусі у м.Косові, а також створити пункт прокату спортивного 
інвентаря у рекреаційному містечку «Шешори».

Етнографічно-культурний продукт у віддаленій перспективі повинен стати марковим 
(іміджевим) продуктом парку. Цей продукт, як і екологічний, вимагає розробки відповідних 
програм і створення цільової інфраструктури. Зокрема, перспективним є створення навчаль-
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них програм з народних ремесел із залученням народних майстрів з килимарства, ткацтва, 
вишивки, писанкарства, різьбярства з прилеглих до парку сіл. Вони могли б давати майтер-
класи для невеликих навчальних груп. Для занять з елементами експозиції народних промис-
лів може використовуватись Візит-центр парку та уже частвово використовується майстер-
клас у «маєтку Святого миколая».

Краєзнавчо-пізнавальні пропозиції можуть бути реалізовані разом із зацікавленими 
сільськими громадами у сфері популяризації традиційних занять. Зокрема, пропонується 
створити модельне гуцульське господарство (у районі с. Шешори) як складового елементу те-
матичного парку «гуцульське село», де буде можливість ознайомитись з веденням сільського 
господарства і підсобних робіт. Пропонується створити демонстративні ділянки, де можна 
спостерігати за вирощуванням лікарських рослин. Для таких господарств обов’язковим є 
утримання домашніх тварин, у т.ч. «іміджевих» для парку гуцульських коней.

У співпраці з громадами с. Космач або с.Шешори (полонина Рокита) пропонується ор-
ганізувати демонстративне полонинське господарство з можливістю споглядати етапи при-
готування продуктів з овечого молока та їхнього дегустування. 

Практика зарубіжних гірських національних парків, у т.ч. карпатських, свідчить, що важ-
ливими для пізнавальної рекреації є створення науково-дослідницьких осередків та освітніх 
центрів у природі, так званих «зелених шкіл». Їхнім завданнями є популяризація результатів 
природничих досліджень, організація та проведення польових спостережень та освітніх за-
вдань. Вони розраховані на зацікавлення науковців, викладачів та освітніх молодіжних груп 
(студентів і школярів). Проектом організації території НПП «гуцульщина» передбачено ство-
рення двох науково-дослідних осередків (ботанічно-лісівничого та екологічного типу) на базі 
будинків рекреанта у Косівському та бджоляра у Старокутському ПНДВ,

Уцілому для карпатських парків характерне обслуговування відвідувачів, що орієнтовані 
на короткотривалий відпочинок. Для цього обладнують зони відпочинку і місця тимчасових 
зупинок. Відпочинковий продукт парку слід зосередити на облаштуванні рекреаційних зон 
відпочинку та місць стаціонарної рекреації з нічліжно-гастрономічною інфраструктурою. 
Для посилення конкурентноздатності відпочинкового продукту НПП «гуцульщина» на ло-
кальному рівні необхідно доповнити його екоосвітніми (екомузеї) та освітньо-культурними 
(тематичні етнографічні парки) елементами. Рекреаційні зони відпочинку та місця стаціо-
нарної рекреації, згідно функціонального зонування парку, пропонується організувати у його 
передгірній (Старокутське ПНДВ) та низькогірній (Косівське і Шешорське ПНДВ) частинах. 
Парком уже виготовлено проектно-технічна документація на будівництво музею природи та 
етнографії, який буде розташований у межах ТмК «маєток Святого миколая».



Організація еколого-освітньої діяльності у НПП «гуцульщина» передбачає 
формування екологічної свідомості і навиків поводження людини у приро-
ді, збереження та раціонального використання природних і культурних ре-
сурсів. Для національного парку розташованого у межах такої самобутньої 
у етнографічному плані частини Українських Карпат як гуцульщина, вкрай 
важливим пріоритетом є реалізація еколого-освітньої функції, що з часом по-
зитивно відобразиться на виконанні інших функцій НПП – базової природо-
охоронної, а також рекреаційної, наукової і соціальної.

Еколого-освітня діяльність у НПП «гуцульщина» здійснюється відповід-
но до Положення про еколого-освітню діяльність заповідників і національ-
них природних парків (затвердженого наказом мінекобезпеки України від 
21.09.1998 р. №140). До основних напрямів цього виду діяльності належать:

1) ведення пропагандистської діяльності шляхом: ознайомлення з 
нормативно-правовими актами в галузі заповідної справи; пропаганди 
ролі й місця заповідної справи у вирішенні актуальних наукових, науково-
обгрунтованих господарських завдань охорони, використання та віднов-
лення природних ресурсів, навколишнього природного середовища в ціло-
му та інших заходів з охорони природи; розповсюдження екологічних, біо-
логічних, географічних, краєзнавчих, природознавчих знань про природо-
охоронні об’єкти; інформування про охорону рідкісних і зникаючих видів 
рослин і тварин;

2) учбова, науково-дослідна, практична та методична робота з учнів-
ською та студентською молоддю шляхом формування та виконання спіль-
них еколого-освітніх програм, проектів, угод, планів-заходів з різними уста-
новами та організаціями природоохоронного спрямування;

3) організація масових природоохоронних та еколого-освітніх заходів 
на підтримку акцій «міжнародний день водно-болотних угідь» (2 люто-
го), «День довкілля» (третя субота квітня), «міжнародний день Землі» (22 
квітня), «Всесвітній день захисту навколишнього середовища» (5 червня), 
«Всесвітній день туризму» (27 вересня), «До чистих джерел» та інших;

4) співпраця з місцевим населенням, громадськими та міжнародними 
еколого-освітніми організаціями.

Враховуючи основні напрями організації еколого-освітньої діяльнос-
ті у національних парках України, розроблено конкретні заходи та плани 
екоосвітньої  діяльності НПП «гуцульщина»,  які враховують природно-
географічні й етнографічні особливості регіону його розташування та до-
свід проведення екоосвітньої роботи за роки функціонування НПП. За ор-
ганізацію еколого-освітньої діяльності НПП відповідає відділ  екологічної 
освіти, який налічує шість штатних одиниць.

Еколого-освітня робота на території НПП »гуцульщина» здійснюєть-
ся шляхом популяризації екологічних знань,  впровадження нових форм і 
методів екологічної освіти і виховання, проведення маркетингових дослі-
джень у сфері популяризації рекреаційного потенціалу регіону та оптиміза-
ції інформаційно-рекламної роботи.

еколого-осВІтня  дІяльнІсть

Розділ 10
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Екоосвітня діяльність є невід’ємною складовою процесу створення сприятливих умов для 
організованого відпочинку, туризму та інших видів рекреаційної діяльності в природних умо-
вах з дотриманням режиму охорони природних комплексів і об’єктів національного парку.

10.1. спІВпРаця з осВІтнІми закладами  
 та гРомадськими оРганІзацІями
    НПП «гуцульщина» у співпраці з районним відділом освіти та 

загальноосвітніми закладами, щорічно проводить більше 20 заходів на екологічну тематику: 
фестивалі, конкурси, акції, свята, конференції, лекції, круглі столи, курси підвищення квалі-
фікації, створюються мультимедійні презентації, фільми, ведеться інформаційно-видавнича 
та пропагандистська робота.  

Уже впродовж дванадцяти років у кінці вересня або на початку жовтня на Косівщині від-
бувається молодіжний екологічний фестиваль «гірська веселка» (фото 10.1), який об’єднує 
не лише учнівську та студентську молодь, але й всіх, кому не байдужий стан навколишнього 
природного середовища, хто переймається екологічними проблемами та збереженням біоріз-
номаніття. Під час фестивалю проводяться різні екологічні заходи: виставки-конкурси осін-
ніх композицій та домашніх улюбленців; конкурси малюнку на асфальті, художнього рисунку 
і фотовиставка, а також змагання молодіжних екологічних агітбригад, метою яких є показати 
методи збереження природи очима дітей. 

На базі НПП у перші роки його функціонування були проведені міжнародні екологічні 
форуми «Екотопія – 2003» і «Лен-Арт-Шоу–2004», музичний етнофестиваль «Шешори – 2004, 
2005, 2006»

Ефективним методом залучення молоді до вирішення проблем навколишнього природ-
ного середовища є проведення районного екологічного конкурсу КВК «За чисте довкілля». До 
конкурсу залучаються команди загальноосвітніх шкіл, позашкільних установ та Косівського 
державного інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАм України. Конкурс-
на програма включає: привітання – гімн природі, придуманий учасниками самостійно; гру-
розминку, в якій основна увага приділяється знанням червонокнижних видів рослин і тварин 
Косівщини. Кожен із конкурсів включає в себе завдання розробити певні заходи з охорони нав-
колишнього природного середовища. Активна участь молоді Косівщини в екологічному русі 
має значний вплив на формування екологічної культури населення загалом, тому така форма 
еколого-просвітницької діяльності є ефективною, її потрібно поширювати і удосконалювати.

З метою популяризації екологічних знань, залучення молоді до активної природоохорон-
ної діяльності, формування екологічного світогляду підростаючого покоління працівниками 
парку, спільно з відділом освіти Косівської РДА та сектором у справах сім’ї, молоді та спорту 
щороку організовуються районні конкурси та свята: «День довкілля», «День Землі», «Джміль 
та бджілка», «Коляда», «Цікава загадка природи мого краю», «Свято зимуючих птахів», «Ле-
лека». Відповідно до положення, розробленого працівниками відділу екоосвіти парку, прово-
дяться також заочні конкурси, на які учасники присилають конкурсні роботи. Всі конкурси 
оцінює журі, а переможці нагороджуються грамотами та цінними подарунками (фото 10.2). 

Важливе місце у еколого-освітній діяльності НПП «гуцульщина» займають екологічні ак-
ції, під час яких з учнями проводяться екологічні уроки, бесіди, лекції (фото 10.3–10.5.), також 
ведеться роз’яснювальна робота з населенням краю. Так, традиційна щорічна акція: «Збере-
жемо лісову красуню» має за мету виховання екологічної свідомості учнівської та студент-
ської молоді, формування громадської думки про недопущення масового вирубування мо-
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лодих хвойних дерев на но-
ворічні ялинки. Весною та 
восени відбувається акція 
«Посади дерево», в рамках 
якої дорослі і діти озеленю-
ють територію. Посадку де-
рев здійснюють біля шкіл, 
дошкільних закладів, у пар-
ках і скверах, на берегах рі-
чок, біля доріг та житлових 
будинків тощо.

Акція «Першоцвіт» про-
водиться з метою посилення 
державного контролю за охо-
роною та збереженням ран-
ньоквітучих видів рослин. В 
останні роки, з кожним при-
ходом весни, ці питання по-
стають все гостріше, оскільки 
саме в цей період відбуваєть-
ся масове зривання рослин 
для продажу. 

Всеукраїнська акція 
«Ліси для нащадків» має на 
меті донести до свідомості 
кожної людини основні за-
сади раціонального приро-
докористування, ставлення 
до найціннішого природ-
ного багатства краю – лі-
сів. Завданням акції, окрім 
роз’яснювальної і просвіт-
ницької роботи, є дослід-
ницька діяльність шкільних 
лісництв, закладання лісо-
розсадників, шкілок в за-
гальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, лісництвах. У 2012 році у рамках цієї ак-
ції учні Пістинського шкільного природоохоронного науково-дослідного відділення зайняли 2 
місце на її обласному етапі. 

На території НПП «гуцульщина» також відбулася всеукраїнська акція «Чиста країна», 
яку організували служба новин телеканалу «1+1», громадська організація «Зелене досьє» за 
підтримки Представництва Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні. Працівники Парку 
очистили цього дня від сміття Шешорські водоспади. Регулярно в національному парку про-
ходять такі екологічні акції як «марш парків», «Жива вода», «Весняна екологічна толока» , 
«До чистих джерел» тощо.

З 2011 року, відповідно до розпорядження голови Косівської РДА, в туристично-
мистецькому комплексі «маєток Святого миколая», центральна садиба якого розташована 

Фото 10.3. Екологічний урок у Косівському НВК І ст.

Фото 10.4. Екологічне заняття з учнями Пістинської ЗОШ І-ІІІ ст.



284 НАЦІОНАЛЬНий ПРиРОДНий ПАРК «ГУЦУЛЬЩиНА»

в Косівському ПНДВ НПП «гуцульщина», започатковано проведення фестивалю новорічно-
різдвяної іграшки, який надалі проводитиметься щорічно 19 грудня в день Святого миколая 
Чудотворця. метою фестивалю є збереження традицій, звичаїв та обрядів українського народу 
з виготовлення і використання новорічно-різдвяної та дитячої іграшки, а також вшанування 
Святого миколая. Учасниками фестивалю є учні та студенти навчальних закладів, гуртківці по-
зашкільних закладів, народні майстри й умільці, представники фабрик та цехів з виготовлення 
дитячих і новорічно-різдвяних іграшок, фольклорно-етнографічні колективи, вокальні ансамб-
лі та окремі виконавці. В програмі фестивалю відбуваються різноманітні виставки-конкурси: 
новорічно-різдвяних композицій «Збережемо лісову красуню», «Новорічно-різдвяних та дитя-
чих іграшок» (фото 10.7.), малюнків «мій казковий іграшковий рай, що подарував миколай» 
(фото 10.8); конкурси: «Кращий казковий персонаж», виступи художніх колективів. Починаю-
чи з 22 травня 2013 року в ТмК «маєток Святого миколая» започатковано свято «Великодні 
веснянки у миколая».

Туристично-мистецький комплекс «маєток Святого миколая» з робочим візитом від-
відав Павленко Юрій Олексійович – Уповноважений Президента України з прав дитини.

Однією з традиційних форм екологічної освіти і пропаганди є проведення екскурсій 
еколого-пізнавальними стежками. Еколого-пізнавальна стежка – це маршрут, що проходить 
по природно-заповідних територіях, під час якого відвідувачі можуть ознайомитися з харак-
терними для даної території природними й історико-культурними ресурсами. Виконує еко-
логічну, культурну, соціальну, пізнавальну, рекреаційну та освітню функції.

У НПП «гуцульщина» облаштовано сім еколого-пізнавальних стежок: «На гору Клифу», 
«На хребет Каменистий», «На гору михалкову», «На хребет Брусний», «По Дубині», «На Росо-
хату» і «На Рокиту». На стадії створення ще три стежки: «До сріблястих водоспадів», «На гору 
Зіняків Верх»  і  «До сірководневого джерела Волійця».

Традиційною є участь працівників Парку у святкуванні «Дня знань», «Свята  останньо-
го дзвоника», тижнів біології і географії та інших заходах шкіл району. Налагоджена тісна 
співпраця з управлінням освіти ОДА, відділами освіти Косівської, Коломийської та Снятин-
ської РДА, загальноосвітніми навчальними закладами району, Косівським районним та яблу-
нівським центрами дитячої творчості. Працівники Парку беруть активну участь у районних 
конференціях, семінарах та нарадах, що проводяться освітянами.

Національний природний парк «гуцульщина» є постійним учасником міжнародно-
го екологічного форуму «Довкілля для України», що проходить в м. Києві. метою заходу є 
об’єднання зусиль і залучення до співпраці всіх зацікавлених сторін на національному рівні 
для реформування екологічної політики України у напрямі екологізації політики, програм і 
планів національного, галузевого, регіонального та місцевого розвитку. 

На базі НПП «гуцульщина» відбулися Всеукраїнські курси підвищення кваліфікації 
працівників природоохоронних установ України на тему: «Форми і методи організації ефек-
тивного господарювання на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду України», 
які були організовані спільно з Державною екологічною академією післядипломної освіти та 
управління міністерства екології та природних ресурсів України. 

З часу створення НПП «гуцульщина»  у співпраці  з загальноосвітніми закладами району, 
Косівським районним та яблунівським центрами дитячої творчості, відділом освіти, секто-
ром у справах сім’ї, молоді та спорту Косівської РДА проведено багато  науково-практичних 
конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів (фото 10.6), нарад з проблем екологічного ви-
ховання молоді, а саме:

– міжнародна науково-практична конференція «Роль  природоохоронних установ у 
збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку тери-



285Розділ 10. Еколого-освітня  діяльність

торій», присвячена 10-річному ювілею створення НПП «гуцульщина» (фото 10.9);
– секція «Екологія та охорона природи», проведена в рамках міжнародної науково-

практичної конференції «гуцульський феномен: мистецтво жити і творити», яка відбулася  в 
рамках ХІХ міжнародного гуцульського фестивалю; 

– всеукраїнський семінар методистів початкових класів  управлінь освіти і науки різних 
областей України; 

– міжобласний семінар з питань літнього оздоровлення дітей; 
– регіональний семінар «Рекреаційні ресурси НПП «гуцульщина»: сучасний стан та пер-

спективи використання»; 
– обласні семінари: «Організація співпраці установ ПЗФ та освітніх закладів з питань 

екологічної освіти»; вчителів біології та хімії «Робота з обдарованими дітьми з використан-
ням навчального прикладного програмного забезпечення з відповідних предметів, мульти-
медійних засобів та мережі Інтернет»; з питань екологічного виховання в рамках програми 
обласних курсів вчителів початкових класів; 

– районні семінари: 
«НПП «гуцульщина» – 5 ро-
ків: становлення, розвиток 
та перспективи»; «Форму-
вання екологічної культури 
молоді – важлива складова 
співпраці НПП «гуцуль-
щина» та освітніх закладів 
Косівщини»; «Екологічне 
виховання учнів молодших 
класів»; «Впровадження но-
вих форм екологічної осві-
ти», «Форми і методи ро-
боти «маєтку Святого ми-
колая» з вихованням учнів 
початкових класів»; «Фор-
ми і методи співпраці НПП 
«гуцульщина» та освітніх 
закладів з питань охорони 
рослинного світу»; 

– семінар-круглий стіл 
з питань формування еколо-
гічної культури учнівської 
молоді на  уроках історії. 

Національний парк на-
лагодив тісну співпрацю з 
громадськими організація-
ми екологічного спрямуван-
ня: РгО «Спадщина гуцуль-
щини», РгО «Паросток», 
НЕЦ УЕА «Зелений світ», 
УЕА «Зелений світ», гм 
«ОПОРА», КПгм «ОПО-

Фото 10.9. Науково-практичної конференції, присвячена 10-річному 
ювілею створення НПП «гуцульщина»
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РА», Екоклуб «Ковчег», ЕгО «Зелений світ», РЕФ «Наш край», молодіжна екологічна організа-
ція «Едельвейс», громадська організація «муза», культурологічне товариство «гуцульщина», 
товариство охорони природи, молодіжна асоціація «Шафрановий оберіг».

10.2. Робота шкІльних пРиРодоохоРонних  
 наукоВо-дослІдних ВІддІлень  
та  екологІчних табоРІВ
Учнівське природоохоронне науково-дослідне відділення (ПНДВ) 

є стартовим майданчиком для проведення різних форм природоохоронної роботи в школах і 
позашкільних закладах: створення екологічних стежок, проведення спостережень, екскурсій, 
експедицій, походів; виконання ботанічних і зоологічних практикумів; участь у різноманіт-
них конкурсах, акціях тощо. Діяльність учнівського ПНДВ потребує правильної педагогічної 
організації. Учнівське ПНДВ організовується із учнів 7-11 класів, яких приваблює природо-
охоронна діяльність за спільним рішенням керівництва навчально-виховного закладу та на-
ціонального парку.

У НПП «гуцульщина» функціонують шкільні ПНДВ на базі Косівської загальноосвіт-
ньої школи (ЗОШ) №1, Косівського районного центру дитячої творчості (РЦДТ) і Пістинської 
ЗОШ I-III ступенів. 

Виконуючи теоретичну і практичну програму з основ природознавства в позаурочний 
час, учнівське ПНДВ органічно вписується в шкільну програму, адже воно є найповнішим при-
родним додатком до шкільної навчально-виховної програми з біології, географії, природознав-
ства.

Вищим органом діяльності шкільних ПНДВ є загальні збори всіх його членів, які про-
водяться два рази на рік. Зборами затверджується план роботи і визначаються шляхи його 
виконання.

Безпосередньо рада шкільних ПНДВ розробляє і організовує роботу за такими напрям-
ками: 1) навчально-виховна робота; 2) виробнича практика; 3) експериментальна і дослід-
ницька робота; 4) організація змістовного довкілля.

  Члени цих відділень відвідують гуртки, а також під керівництвом працівників науково-
го відділу Парку займаються дослідницькою роботою, зокрема, беруть участь у написанні на-
укових робіт: «Відтворення тису ягідного», «Родина дроздові» тощо. Виробнича практика, що 
проходить на спеціально виділеній території НПП «гуцульщина», сприяє здобуттю учнями 
знань, умінь, навичок у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціональ-
ного використання та необхідного відновлення природних ресурсів, а також виховує свідоме 
ставлення до праці, вибору  майбутньої  професії.

Юні природолюби Пістинського ПНДВ брали участь у всіх акціях, що проводив НПП 
«гуцульщина»: «Ліси для нащадків»,  «Живи земле», «майбутнє лісу в твоїх руках», а також 
у змаганнях обласного зльоту шкільних лісництв, де в 2012 році зайняли II місце в конкурсі 
«Ліси для нащадків» (фото 10.10).

На території НПП «гуцульщина» вперше екологічний наметовий табір був проведений 
у 2003 році в рамках співпраці Парку з сектором у справах сім’ї, молоді та спорту й відділом 
освіти Косівської РДА та районним центром дитячої творчості.

Наметовий табір проводиться щорічно в літній період (липень – серпень) на спеціально 
облаштованих територіях НПП «гуцульщина» (фото 10.11, 10.12). його учасниками є пере-
можці районних екологічних конкурсів та творчо обдаровані діти.
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Учасники табору пере-
бувають у наметовому міс-
течку цілодобово впродовж  
двох тижнів. Кожен день, 
проведений у таборі, напо-
внений цікавим життям, в 
якому поєднані навчання і 
відпочинок. Заняття з учня-
ми проходять у різних фор-
мах: наукові години, еколо-
гічні уроки, лекції, бесіди, 
дискусії, тренінги, які, в за-
лежності від погодних умов, 
проводяться або на природі, 
або у спеціально облаштова-
ному великому наметі.

 Найбільше уваги приділяється практичним заняттям, які проводять спеціалісти різ-
них відділів Парку. Все почуте на заняттях діти занотовують у зошити або щоденники, які 
вони ведуть під час перебування у таборі. В кінці кожного заїзду учасники табору складають 
залік з теоретичних та практичних навичок природоохоронної діяльності і за його підсумка-
ми отримують посвідчення «Зеленого патруля парку».

10.3. Рекламно-ВидаВнича дІяльнІсть 
Сьогодні реклама є найдієвішим і найбільш використовуваним 

засобом донесення інформації до населення. Рекламно-видавнича діяльність НПП «гуцуль-
щина» – важливий спосіб інформування та спілкування із відвідувачами парку, а також діє-
вий засіб підвищення їхньої екологічної свідомості та культури.  

Основним завданням рекламної діяльності парку є поширення інформації про НПП «гу-
цульщина» та інші природно-заповідні території, про важливість охорони навколишнього 
природного середовища, необхідність бережливого ставлення до рекреаційних місць та зон 
відпочинку. 

У Парку використовують наступні види реклами:
1) створення і функціонування інтернет-сторінки НПП «Гуцульщина» –  www.nnph.if.ua.  

Сьогодні підтримка сайту скоріше не реклама, а вже життєва необхідність. Сайт є інформа-
тивним та доступним для всіх відвідувачів. На інтернет-сторінці розміщується інформація про 
Парк, його діяльність та структуру, а також відомості про останні новини і події, які відбува-
ються чи плануються;

2) зовнішня реклама – оголошення, рекламні щити, вивіски, що найчастіше застосовуєть-
ся на рекреаційних об’єктах, місцях відпочинку, екологічних стежках, туристичних маршру-
тах тощо. Це один із найпоширеніших способів донесення інформації до відвідувачів парку. 
його перевага в тому, що більшість рекламних посилань призначена для великих груп відві-
дувачів;

3) телебачення та радіо – найінформативніший вид реклами. Правильно та грамотно 
оформлений відеоролик залучає велику кількість людей до перегляду. З часу створення НПП 
«гуцульщина» на обласному телебаченні «галичина», національних телеканалах УТ-1, «1+1», 

Фото 10.11. Наметовий табір у рекреаційному містечку «Шешори»
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ICTV, Інтері, СТБ та інших демонструються відеопрограми і відеосюжети про його діяльність. 
Спеціальні випуски передаються по всеукраїнському та обласному радіо. Відеофільми про 
національний парк демонструються на виїзних еколекторіях, при проведенні бесід та лекцій 
на екологічну тематику у еколого-освітньому центрі парку; 

4) друкована продукція – це методичні рекомендації, буклети, плакати, календарі, лис-
тівки, брошури, книги (фото 10.13). Інформація про НПП «гуцульщина» також друкується в 
районних, обласних та всеукраїнських часописах, виданнях. 

Найпопулярнішим методом впливу на відвідувача є листівка. Зазвичай листівки мають 
інформаційний характер. У парку вони займають важливе місце, адже створюються власни-
ми силами та приурочуються до відповідних екологічних дат, свят, акцій та конкурсів. 

Не менш популярним серед роботи з населенням є буклет – це та ж листівка, але більш 
інформативна. У НПП «гуцульшина» буклети розроблені на всі еколого-пізнавальні стежки, 
з яких можна дізнатись про цінність, особливість та унікальність прокладеного маршруту, а 
також його схему, протяжність і тривалість.

Крім того, рекламно-видавнича продукція включає плакати, ілюстровані брошури, які 
не менш важливі. головним для них є оригінальне поєднання фото- чи графічного зображен-
ня із лаконічними текстом, який несе важливу інформацію.

 Починаючи з 2002 року, щоквартально виходить інформаційний вісник «Національ-
ний природний парк «Гуцульщина», у якому висвітлюються всі напрямки діяльності парку. У 
віснику друкуються не тільки статті його працівників, але й усіх бажаючих, кому не байдужі 
проблеми охорони природи.

У 2006 році національним парком у співпраці із міністерством екології та природних 
ресурсів України, Косівським інститутом прикладного та декоративного мистецтва ЛНАм 
видано книгу «Формування екологічної культури молоді». Це видання, адресоване всім не-
байдужим до екологічних проблем, а в першу чергу молодому поколінню, містить настанови 
як жити в гармонії з природою, адже лише бережливе ставлення до природи, збалансоване і 
невиснажливе природокористування дає надію на щасливе майбутнє.

Щорічно випускаються календарі різного формату, вони ілюстровані фотографіями та 
інформацією про парк. 

Іншим видом рекламно-видавничої діяльності є виготовлення сувенірної продукції із сим-
волікою та емблемою НПП 
«гуцульщина». Це досить ді-
євий та оригінальний вид рек-
лами не лише серед дорослих 
відвідувачів, а й серед дітей. 
яскравим прикладом тако-
го розповсюдження реклами 
є «Туристично-мистецький 
комплекс «маєток Святого 
миколая». Саме тут найбіль-
ше розповсюджуються сувені-
ри. До фестивалю новорічно-
різдвяної іграшки була виго-
товлена керамічна продукція 
(дзвоники, кружечки, тарілоч-
ки) із емблемою ТмК «маєток 
Святого миколая». як вид ре-

Фото 10.13. Друкована продукція НПП «гуцульшина»
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клами, також виготовляються та розповсюджуються магнітики і брелки із фотографіями зимо-
вого і літнього краєвидів НПП «гуцульщина» та емблемою ТмК «маєток Святого миколая». Ці 
вироби є свого роду пам’яткою про відвідування парку і його рекреаційних об’єктів. 

У туристично-мистецькому комплексі «маєток Святого миколая» застосовуються прак-
тично всі види реклами: починаючи від листівок, буклетів, брошур і закінчуючи стендами, 
бігбордами, плакатами, банерами тощо. Не меншою популярністю користуються поштівки 
із символікою Парку та «маєтку Святого миколая», які розробляються працівниками Парку 
і під час свята Святого миколая та Новорічно-Різдвяних свят надсилаються в різні куточки 
України, як листи відповіді дітям від миколая Чудотворця. 

Належно організована реклама – важливий чинник формування екологічної свідомості 
та підвищення екологічної культури населення. 

10.4. еколого-осВІтнІй  центР   
 та  Виїзний  еколектоРІй 
У структурі Парку функціонує Центр еколого-освітньої  робо-

ти, в якому є бібліотека, відеотека, фототека, фотоекспозиції, картографічні матеріали тощо. 
В еколого-освітньому центрі відбуваються: семінари, тренінги, наради з питань охорони нав-
колишнього середовища, збереження та відтворення біорізноманіття. Тут також проводяться 
лекції, бесіди на екологічну тематику з учнями, відвідувачами та гостями Парку, демонстру-
ються власні відеофільми, відеопрограми та презентації з питань охорони довкілля та діяль-
ності НПП «гуцульщина» 
(фото 10.14). 

НПП «гуцульщина» 
спільно з регіональною 
громадською екологічною 
організацією «Спадщина 
гуцульщини», з метою вдо-
сконалення екоосвітньої 
роботи створили пересув-
ний еколого-освітній центр 
(ПЕОЦ), який впроваджує 
різні проекти. Один з них 
– еколекторій «Довкілля 
Косівщини», що є спільним 
проектом ПЕОЦ та відді-
лу освіти Косівської РДА за 
сприяння дирекцій та педко-
лективів шкіл. У рамках роботи еколекторію фахівці Парку здійснюють виїзди у школи райо-
ну. Учням подається в різних формах інформація про рослинний і тваринний світ Косівщи-
ни, екологічні проблеми краю і шляхи їх розв’язання, про те як зробити наш край чистішим і 
привабливим. Виїзди еколекторію «Довкілля Косівщини» проводяться і в рамках тижнів біо-
логії та географії в школах.      

Підсумовуючи стан організації екологічної освіти на території національного парку, слід 
відзначити значний обсяг та якість проведених екоосвітніх заходів, які є важливим підґрунт-
тям для продовження цього важливого напрямку його діяльності. НПП «гуцульщина» у най-

Фото 10.14. Тренінг з учнями у центрі еколого-освітньої  роботи  НПП 
«гуцульшина»
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ближчий час повинен стати, як мінімум, регіональним центром підготовки кадрів у сфері 
екологічної освітньо-виховної роботи.

10.5. пеРспектиВи І пРІоРитети РозВитку 
еколого-осВІтньої дІяльностІ
Перспективи розвитку екоосвітньої діяльності тісно пов’язані з 

рекреаційним облаштуванням території НПП, проте мають свої особливості і пріоритети. 
Подальший розвиток еколого-освітньої діяльності національного парку повинен спрямову-
ватись на реалізацію наступних заходів:

1) забезпечення повноцінного функціонування  Еколого-освітнього центру з його транс-
формацією у Центр еколого-освітньої і науково-дидактичної роботи;

формування музею «Природа, господарство і традиції гуцульщини»;2) 
облаштування еколого-пізнавальних стежок (загальнодидактичних і тематичних), 3) 

тематичних експозицій (вольєр з копитними тваринами, форельне господарство, конюшня 
для гуцульського коника, тощо) та місць спостережень (оглядові вежі і майданчики) за пта-
хами й іншими тваринами;

дооблаштування еколого-освітньою інформацією рекреаційних зон відпочинку на 4) 
території НПП;

розробка перспективних програм з науково-дослідної діяльності учнів і студентів на 5) 
території національного парку;

організація масових природоохоронних та еколого-освітніх заходів на підтримку 6) 
міжнародних і всеукраїнських екологічних акцій;

підтримка національним парком багаторічних традицій щодо проведення Косів-7) 
ським інститутом прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії 
мистецтв, Косівським товариством «гуцульщина» і Регіональним об’єднанням дослідників 
гуцульщини науково-практичних конференцій, присвячених збереженню і популяризації ет-
нокультурної спадщини краю;

забезпечення шкіл району інформаційною і методичною літературою про національ-8) 
ний парк для проведення навчальних практик та екскурсій на території НПП;

підтримка і підвищення ефективності апробованих освітніх форм співпраці з місце-9) 
вим населенням та громадськістю регіонів України шляхом проведення екологічних заходів 
у школах та щорічних екологічних конкурсів і виставок, організації еколого-туристичних ак-
цій, проведення регіональних і всеукраїнських семінарів з екоосвіти;

розробка тематичних програм з екологічної освіти, які орієнтовані  на  залучення 10) 
учнів і студентів з різних регіонів України;

популяризація екоосвітньої і природоохоронної діяльності НПП шляхом видання 11) 
тематичних буклетів, наукових і науково-популярних видань.

Одним з пріоритетів національного парку у найближчій перспективі є розробка екоосвіт-
ніх програм не тільки на локальному, а також на регіональному і всеукраїнському рівнях. Про-
грами повинні базуватись на розмаїтому природно-ресурсному і культурно-етнографічному 
потенціалі регіону, апробованих формах еколого-освітньої діяльності та наявній освітній і 
рекреаційній інфраструктурі. Доцільно розробити дві базові еколого-освітні програми, роз-
раховані на активне залучення місцевих та приїзджих груп школярів.

Перша тематична екоосвітня програма з умовною назвою «Людина і природа в умовах гір-
ських територій» передбачатиме ознайомлення з об’єктами живої і неживої природи, особ-
ливостями господарської діяльності, заходами пасивної і активної охорони парку. Ця про-
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грама включатиме відвідування проектованого музею «Природа, господарство і традиції гу-
цульщини», екскурсії еколого-освітніми стежками, дослідження екологічного стану гірських 
потоків і ґрунтів, відвідування демонстраційного полонинського господарства і форельного 
господарства, ознайомлення з тематичними проектами «маєток Святого миколая» і «гуцуль-
ський коник».

Туристично-мистецький комплекс «маєток Святого миколая», який має сьогодні вира-
жену культурно- та еколого-освітню спеціалізацію слід доповнити низкою експозицій освіт-
нього плану:

експозиція з демонстрацією видів екологічного житла (з використанням природних - 
матеріалів та забезпеченням енергозбереження, а також використанням народних традицій 
будівництва);

експозиція «НПП «гуцульщина» в мініатюрі» (просторовий макет парку з викорис-- 
танням місцевих гірських порід і рослин).

Друга пропонована еколого-освітня програма з умовною назвою «Народні традиції і дов-
кілля» повинна орієнтуватись на ознайомлення з досвідом місцевих громад у використанні, 
збереженні і популяризації природної спадщини регіону. Програмою слід передбачити від-
відування місцевих краєзнавчих та історико-культурних музеїв, ознайомлення з народними 
промислами і традиціями, з проектами відродження гуцульського коника та традиційного 
садівництва і ягідництва.

Для приїжджих груп з різних регіонів України (передусім зі східних, південних і цент-
ральних областей держави) зазначені програми передбачатимуть їхнє перебування у НПП 
терміном від одного до двох тижнів у вигляді участі, у так званих, «Зелених школах національ-
ного природного парку «Гуцульщина». Для реалізації цих програм слід задіяти Центр еколого-
освітньої роботи, у якому слід дооблаштувати приміщення для навчальних цілей, обладнаних 
аудіо- і відеоапаратурою та рецепційне приміщення з науково-популярною і екоосвітньою 
літературою. Для обслуговування учасників «зелених шкіл» необхідно задіяти рекреаційну 
інфраструктуру НПП (будинки рекреанта) та використати його персонал (передусім відділу 
рекреації та благоустрою). Зазначені екоосвітні програми у фінансовому плані можуть під-
тримати міністерство освіти і науки України та обласні управління освіти.

Вітчизняний і зарубіжний досвід екоосвітньої діяльності свідчить про суттєве значення 
науково-дослідницьких робіт, що виконують шкільні та студентські групи. У парку вже є 
певний досвід функціонування учнівських природоохоронних науково-дослідних відділень. 
У перспективі цей напрям діяльності необхідно розвивати у наступних формах: створення 
науково-дидактичного осередку, однієї-двох польових станцій екологічної освіти та розроб-
ки програми польових досліджень для учнівської і студентської молоді. Створити науково-
дидактичний осередок доцільно на базі науково-просвітницького корпусу (м.Косів), де його 
основними елементами виступатимуть: природнича експозиція, лабораторія екологічного 
моніторингу (фото 10.15), що проводить аналітичні дослідження, а також навчальні ауди-
торії й конференційний зал Центру еколого-освітньої роботи. Діяльність осередку повинна 
бути спрямована на проведення лабораторних і камеральних занять з учнями. З часом на базі 
Центру еколого-освітньої роботи і науково-дидактичного осередку доцільно створити Центр 
еколого-освітньої  і  науково-дидактичної  роботи  НПП  «Гуцульщина».

Польові станції екологічної  освіти  для організації тематичних занять і натурних досліджень 
планується  організувати  на  базі  кордонів в урочищі Коростень біля с.Кобаки та урочищі Дві-
рок біля с. Вербовець шляхом їхньої цільової реконструкції. Тут слід передбачити кімнату для 
занять, нічліжні місця економ-класу та кімнату для приготування їжі. Польові еколого-освітні 
станції будуть використовуватись місцевими школярами, а також приїзджими групами школя-



292 НАЦІОНАЛЬНий ПРиРОДНий ПАРК «ГУЦУЛЬЩиНА»

рів і студентів, які братимуть 
участь у базових екологічних 
програмах парку.

Лабораторія екологіч-
ного моніторингу  є  основою  
для  організації  діяльності  
польових  науково-дослідних  
учнівських  груп з екологічно-
го моніторингу поверхневих 
вод і ґрунтів.  Заняття  з  мо-
ніторингу  передбачатимуть 
відбір проб води і ґрунту, 
їхній аналіз у лабораторії 
та створення картосхем за-
бруднення окремих ділянок 
НПП чи населених пунктів 
на основі отриманих резуль-
татів. моніторингові польові дослідження слід включити у плани діяльності учнівських при-
родоохоронних науково-дослідних відділень, а також вони стануть обов’язковим елементом 
у реалізації тематичної екоосвітньої програми парку «Природа і діяльність людини в гірських 
умовах». Зауважимо, що реалізація науково-освітніх досліджень з екологічного моніторингу 
повинна бути забезпечена відповідним польовим обладнанням для визначення показників 
стану поверхневих вод та ґрунтів.

Для підсилення іміджу НПП «Гуцульщина» як важливого центру екологічної освіти на за-
ході України у найближчій перспективі слід зосередитись на наступних формах роботи: 1) ор-
ганізація регіональних і всеукраїнських семінарів з екоосвіти; 2) проведення всеукраїнських 
образотворчих пленерів (проведення занять з образотворчого мистецтва у природі) під те-
матичною назвою «Природа і культура гуцульщини» та регіональних екологічних конкурсів 
з народних промислів. Зокрема, регіональні чи всеукраїнські семінари можуть стати щоріч-
ними або проводитись кожні два роки. Перспективними є наступні теми екосемінарів: «Еко-
освіта на природоохоронних територіях», «Екоосвіта і духовне виховання», «Неформальна 
екологічна освіта та її інфраструктурне забезпечення».

Популяризації екологічних знань належить значна роль у інформаційному забезпеченні 
екоосвітнього  процесу.  Важливо  у  найближчі  роки  забезпечити  видання  тематичних  при-
родоохоронних буклетів, присвячених окремим компонентам природи національного парку: 
геологія, геоморфологія, гідрографія, рослинний і тваринний світ, ландшафти. Враховуючи 
існуючий етнокультурний імідж та наявні культурно-освітні традиції у регіоні розташуван-
ня парку, серію буклетів про природу парку необхідно доповнити буклетами, присвячени-
ми культурній спадщині регіону: народні ремесла, сакральні об’єкти, дерев’яна архітектура, 
еколого-духовні об’єкти.

У контексті розробки і впровадження екоосвітньої програми «Народні традиції і довкіл-
ля» пропонується  підготовка  і  випуск  тематичного  збірника  «Народні  традиції  і  збере-
ження природи». 

Досвід використання засобів відео- і телевізійної пропаганди у еколого-освітній роботі 
національного парку для популяризації його діяльності дозволяє запланувати створення серії 
тематичних відеофільмів, присвячених екологічній проблематиці з висвітленням наступних 
тем: «Вплив діяльності людини на природу гуцульщини», «Збереження рідкісних видів рос-

Фото 10.15. Лабораторія екологічного моніторингу
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лин і тварин Косівщини», «Еколого-духовна діяльність у гуцульському краї» та інших.
Важливим елементом екосвітньої діяльності НПП повинно стати створення музею «При-

рода, господарство і традиції Гуцульщини» на базі адміністративного корпусу у м.Косів, а 
в перспективі збудувати окремий музейний комплекс. головне завдання музею – експону-
вавання унікальних особливостей природи гуцульщини, традицій екологічно ощадливого 
використання природних багатств, що сформувались у місцевого населення за сотні років 
та етнокультурних традицій і спадщини краю. Про популярність музеїв такого профілю у 
природоохоронних установах свідчить функціонування «музею екології гір та історії при-
родокористування в Українських Карпатах» на території центральної садиби Карпатського 
біосферного заповідника (м.Рахів).

Облаштування еколого-пізнавальних стежок,  рекреаційних  зон  відпочинку  та  тема-
тичних атракцій НПП залишиться традиційним напрямком еколого-освітньої діяльності. 
Поряд з існуючими екостежками перспективним є трасування і облаштування трьох загаль-
нодидактичних еколого-пізнавальних стежок територією ДП «Кутське Лг»: «На гору Ґрегіт», 
«яблунів – озеро Лебедин» і «микитинці – маєток Святого миколая» (фото 10.16).

Важливим елементом екоосвітньої діяльності парку є розробка і облаштування тематич-
них стежок та маршрутів геолого-геоморфологічного, ботаніко-лісівничого і етнокультур-
ного типів. Перспектиними стежками  геолого-геоморфологічного  (геотуристичного)  типу 
є машрути: каньйон потоку Петричила – озеро Лебедин – мертве озеро (Шешорське ПНДВ) 
та вздовж хребта Сокільський (Рожинське лісництво Косівського РП «Райагроліс»). Зі стежок 
ботаніко-лісівничого типу найцікавішими можуть стати «На гору Рокиту», «На гору Рожет», 
«До верхового мохового болота». З етнокультурних маршрутів перспективними є «Стежками 
народних майстрів», який слід протрасувати через с.Шешори, с.яворів, с.Вербівець і м.Косів. 
Перспективним є етнокультурний туристичний маршрут «Косівщина – колиска хасидизму», 
пунктами якого стали б Косів і Кути. Цікавий гідрогеологічний маршрут «мінеральні дже-
рела Косівщини» слід протрасувати через села Текучу, Уторопи і Пістинь. Згадані тематичні 
стежки і маршрути необхідно облаштувати відповідними інформаційними стендами.

Поряд з розробкою стежок та маршрутів важливо створити і облаштувати екоосвітньою 
інформацією наступні запроектовані тематичні атракції національного парку: 1) вольєрне 
господарство (Косівське ПНДВ); 2) форельне і демонстраційне полонинське господарство 
(Шешорське ПНДВ); 3) ко-
нюшні для гуцульських ко-
ней (біля контори Старокут-
ського ПНДВ); 4) елементи 
скансену «гуцульське село» 
(експозиція «Замчисько» у 
с.Шешори поряд з конторою 
ПНДВ); 5) дооблаштува-
ти еколого-духовний центр 
«Здвижин» (c.Кобаки).

Еколого-освітньою ін-
формацією (аншлаги, інфор-
маційні стенди) необхідно 
дооблаштувати рекреаційні 
зони відпочинку «Двірок», 
«Потік», «Світанок-1» і «Сві-
танок-2» (Косівське ПНДВ), 

Фото 10.16. Відтинок перспективної еколого-пізнавальної стежки
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«Коров’як» і «Шешори» (Шешорське ПНДВ) та «Коростень» (Старокутське ПНДВ).
Традиційним для національних парків напрямком екоосвітньої діяльності є організація 

масових природоохоронних й еколого-освітніх заходів та екологічних таборів.  
НПП «гуцульщина» має значний досвід організації масових природоохоронних та 

еколого-освітніх заходів. У наступні роки функціонування НПП «гуцульщина» важливо на-
далі поглиблювати співпрацю з структурами влади, освітніми закладами і громадськими еко-
логічними організаціями, зокрема при організації екологічних акцій і конкурсів. Особливий 
наголос в еколого-освітній діяльності слід робити на роботу з молоддю та школярами.

Для фінансового забезпечення еколого-освітньої діяльності доцільно при національному 
парку створити екологічний фонд, який би накопичував спонсорські пожертви на організа-
цію і проведення різноманітних екоосвітніх акцій. Частково дану функцію може виконувати 
громадська екологічна організація «Спадщина гуцульщини», яка діє при НПП.

Екологічна освіта – це неперервний процес засвоєння цінностей і понять, які спрямовані 
на формування відповідних навичок необхідних для осмислення і оцінки взаємозв’язків між 
людьми, їхньою культурою і навколишнім середовищем, що передбачають розвиток умінь 
приймати екологічно доцільні рішення і мають на меті засвоєння правил поведінки в навко-
лишньому середовищі. мета екологічної освіти і виховання – формування системи наукових 
знань, поглядів і переконань, які закладають основи відповідального та дієвого ставлення до 
навколишнього природного середовища.

В умовах сьогодення екологічна культура є запорукою розвитку і збере ження людини та 
суспільства в цілому, необхідним елементом відродження держави. Саме тому формування 
екологічної культури людини, гармонії її від носин із природою є пріоритетними напрямками 
виховання  молоді не тільки в школі, але і позашкільних закладах.

Результатом екологічної освіти і виховання є сформована екологічна культура людини, 
що характеризується різнобічними глибокими знаннями про навколишнє середовище (при-
роднє і соціальне), екологічним стилем мислення і відповідальним ставленням до природи та 
свого здоров’я, набуття умінь і досвіду вирішення екологічних проблем (насамперед на міс-
цевому рівні), безпосередньою участю у природоохоронній роботі, передбачення можливих 
негативних наслідків діяльності людини.

 



Роль нацІонального пРиРодного 
паРку «гуцульщина» у сталому 
РозВитку косІВщини
гуцульщина, невід’ємною частиною якої є Косівщина – це єдиний етно-
графічний регіон України, де в усіх гірських сільських населених пунктах, 
на економічній основі полонинського пастушого господарства, історично 
склалася і збереглася до наших днів специфічна форма поселення, що ха-
рактеризується значною віддаленістю сільських садиб між собою. Така спе-
цифічна форма поселення має назву розсіяної (дисперсної) і спричинила, в 
свою чергу, відповідну розсіяну (дисперсну) комунікаційну інфраструктуру, 
яка в комплексі суттєво впливає на спосіб життя, побут, працю і народну 
творчість гуцулів та яскраво відображається у їхній матеріальній і духовній 
культурі, яка є самобутньою складовою частиною національної культури 
України (Зеленчук, 2007).

Збереження традиційного природокористування
Один з важливих пріоритетів «Рамкової конвенції про охорону та сталий 

розвиток  Карпат» (Київ, 2003) є збереження традиційного природокористу-
вання. В Українських Карпатах це, у першу чергу, стосується таких видів гос-
подарювання як полонинське господарство, ведення традиційного присадиб-
ного господарства, збір грибів і ягід та інших занять місцевих жителів.  

Присадибне гуцульське господарство, яке включає молочне скотар-
ство, вівчарство, свинарство, конярство, сінокосіння на луках, садівництво, 
вирощування городніх культур, може бути модернізоване в сторону його 
більшої товарності та екологічності. Принципові теоретико-методичні і 
практичні моменти розвитку різних галузей господарства та соціальної, 
культурної і духовної сфери Косівщини грунтовно подано у монографії 
«Засади сталого розвитку Косівщини» (2005), більшу частину авторського 
колективу якої складають працівники національного парку.  

У Покутських Карпатах досить поширені створені людиною пасовищні 
угіддя полонинського типу як у низькогір’ї, так і середньогір’ї. Оскільки на 
території Косівщини природних полонин недостатньо, то для вигінного тва-
ринництва косівські гуцули використовували далекі полонини Чорногори і 
гриняви. У цілому, за останнє десятиріччя зменшилась як кількість поло-
нинських господарств, так і чисельність сільськогосподарських тварин. 

Упродовж багатьох поколінь, зазначають історики, в гуцульщині виро-
бився великий досвід в організації вигону та випасу худоби на полонинах. 
гуцули уміли найраціональніше розташувати полонинське господарство – 
стоїще, що поєднувало різні за функцією будівлі: господарські («стая», «ко-
шара», «струнка» та ін.), житлові («колиба», »застайка», «зимарка»), а також 
загороди («ломи», «вориння», «плоти»). Полонинські пастухи виробили 
способи оберігання худоби на полонинах від диких звірів та хворіб за до-
помогою практичних і магічних засобів. мовознавець й. Дзендзелівський 
(1993, 1994) записав у різних місцях гуцульщини понад 120 «вівчарських 

Розділ 11
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заборон», що стосуються побуту вівчарів та догляду за вівцями, у яких зосереджено гуцуль-
ський досвід чистого тваринництва. Під час літування на полонинах зародилось багато пас-
туших звичаїв, своєрідних обрядів та вірувань, які разом узяті, дали оригінальну пастушу 
культуру гуцулів.

Займаючись упродовж століть вівчарством гуцульські полонинники удосконалили тех-
нологію перероблення молока овець, корів і кіз на високопоживні продукти тривалого збері-
гання – вурду, бринзу, будз, жентицю, масло, гуслянку. 

У екскурсійних пропозиціях деяких сіл (Космач, Шешори) передбачено відвідування 
полонинських господарств. Для збільшення атракційності відвідування полонинських гос-
подарств та з освітньо-краєзнавчою метою необхідно створити їхні модельні різновиди, що 
орієнтовані на прийом відвідувачів (фото 11.1). Такі проекти потребують розбудови відповід-
ної інфраструктури, а також спеціальних заходів щодо забезпечення санітарно-гігієнічного 
режиму та пішохідного і гужового (бажано кінного) доступу до господарств. Функціонування 
показово-освітніх господарств має місце на території національних парків Польських Карпат 
(Пєнінський НП).

Поряд з розвитком демонстраційного напрямку вівчарства для туристів і відвідувачів 
НПП «гуцульщина» важливими також є виробничі напрямки цієї традиційної для регіону 
галузі господарства. Для вівчарства важливим є: 1) збереження та розмноження унікального 
генофонду української гірськокарпатської породи овець (фото 11.2), 2) зміна вовняного на-
пряму вівчарства на м’ясо-вовново-молочний.

місцеві породи овець мають дуже давнє походження і засвідчують зв’язок території у 
минулому з Балканським регіоном. Вівці, яких розводили гуцули до 50-х років ХХ-го сто-
ліття, були максимально адаптованими до карпатських умов. Ця порода, яку через свердло-
подібні роги називають «цакель», походить, на думку науковців, з Балканського півострова, 
де була поширена ще в часи стародавньої греції, а зараз у невеликій кількості трапляється в 
Болгарії та македонії. «Волоські» вівці, як їх ще називали через походження, мали неоднорід-
ну вовну, основною частиною якої була довга товста ость. Четверту частину від об’єму вовни 
гуцульської вівці займав короткий пух. Така структура вовни була оптимально пристосована 
до вологого прохолодного клімату карпатського середньо- і високогір’я, оскільки зігрівала 
тварину і залишалась сухою (вода швидко стікала з довгої ості ). 

Особливості вовни карпатської вівці мали і певні культурні наслідки: завдяки їм гуцуль-
ське сукно, з якого шили сар-
даки, гуглі, гачі, мало відмін-
ну якість. А знаменитий гу-
цульський ліжник, як вияви-
лось уже в часи радянських 
господарських експеримен-
тів, можна виготовити лише 
з вовни гуцульської вівці, бо 
тонкі пухові волоконця за-
безпечували йому міцність, 
а довгі остьові – приємний 
волохатий  вигляд. 

Цей тісний взаємозв’язок 
між усіма елементами тради-
ційної культури, зміна яких 
має ланцюговий характер, Фото 11.1. Перспективне модельне полонинське господарство на по-

лонині Росохата
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показово проявився у ра-
дянську добу, коли було при-
йнято рішення «поліпшити» 
вовну карпатської вівці шля-
хом схрещування місцевих 
маток з баранами цигайської 
породи, яких завозили з пів-
дня України. Цигаї походять 
з малої Азії, мають благород-
нішу однорідну вовну, при-
стосовану до сухого теплого 
клімату. Результат селекцій-
ної роботи не мав успіху: од-
норідне руно нової породи 
овець під час полонинського 
випасу  затримувало воду, 
через що тварини хворіли і 
гинули. А однорідна техно-
логічна вовна, придатна для 
промисловості, виявилась 
непридатною для ліжникар-
ства – вона «вилазила« з ліж-
ників.

Відродження вівчар-
ства – актуальна вимога часу, 
якщо прагнути до раціональ-
ної експлуатації місцевих 
природних ресурсів.

Давно доведено, що еко-
номічна вигода вівчарства 
можлива лише за комплек-
сного використання продук-
ції галузі. Жодна вузька спеціалізація, наприклад виробництво лише вовни, баранини чи мо-
лочної продукції, неспроможна покрити усіх затрат на утримання овець і тому популярний 
свого часу лозунг «вовна – основна продукція вівчарства» в значній мірі спричинив його ре-
грес як в Карпатах, так і в Україні загалом.

Досягти 20-ти відсоткової рентабельності вівчарства можна тоді, коли буде комплексно 
реалізовано: 1) вовну дорослої тварини і поярок приплоду, 2) не менше 7 кг молокопродукції 
(бринза, вурда, овече масло) від кожної вівцематки, 3) приплід методом нагулу чи відгодівлі 
доведений до забійних кондицій у рік народження, 4) шкіра вичинена і реалізована не як си-
ровина, а як готова продукція та 5) врахований прибуток від використання у рослинництві 
високоякісного овечого гною.

При забої овець, особливо молодих тварин, якщо процедура буде здійснюватися у на-
лежних умовах, можна (і слід) отримувати цілий ряд не лише харчових, але й біологічно важ-
ливих компонентів, що мають високу ціну на ринку. Від ягнят, наприклад, слід відбирати си-
чуги для виготовлення ферменту («ґлєґ»); певне застосування має тонкий кишечник, залози 
внутрішньої секреції – підшлункова, щитоподібна, наднирники, сім’яники. Потрібна для біо-

Фото 11.2.  Отари української гірськокарпатської породи овець
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логічної сфери овеча кров та її похідні – еритроцитарна маса, дефібринована плазма тощо. Зі 
спинного мозку виготовляють низку лікарських препаратів; те ж стосується і міжхребцевих 
дисків-хрящів. За умов укладення відповідних угод зі спеціалізованими установами, перелі-
чена вище продукція може стати статтею додаткових доходів і зменшити витрати на утиліза-
цію відходів.

Отож, розвитку вівчарства у Косівському районі має передувати створення структур заго-
тівлі, переробки і реалізації вівчарської продукції на таких засадах, коли той, хто утримуватиме 
овець, матиме гарантований розмір рентабельності не менше 20% від затрат. Проте найголовні-
шим завданням у справі відродження вівчарства повинна стати селекційно-племінна робота з 
наявним поголів’ям овець в господарствах усіх без винятку розмірів і форм власності. 

Докладні технології ведення вівчарства у Косівському районі повинні бути сформульо-
вані у Програмі розвитку галузі, що базується на наукових рекомендаціях. Основним еле-
ментом повинна стати схема із проведення пізніх (березневих) окотів, стрижкою в квітні, 
відлученням ягнят у двомісячному віці (або чотирьохмісячному в разі попиту на ягнятину), 
утримання маточного поголів’я (додатково ремонтні ярки) на високогірних пасовищах, до-
їння і переробка молока. Для відлученого молодняка організовується нагул і/або відгодівля, 
стрижка поярка в другій половині липня та реалізація на забій з метою отримання молодої 
баранини в жовтні-листопаді. Саме цей принцип ведення вівчарства забезпечував колись 
рентабельність галузі, отож нема потреби «винаходити велосипед».

Традиційним видом тваринництва гуцульщини є вирощування великої рогатої худоби, 
яка завжди була годувальницею для гуцульської сім’ї. Після ліквідації колгоспно-радгоспної 
системи знаходяться на межі зникнення такі високопродуктивні молочні і скороспілі м’ясні 
породи ВРХ, що пристосовані до випасання на полонинах, як бура карпатська порода і пінц-
гау, а також характерна для передгірної частини Прикарпаття – симентальська порода. 

Наступним напрямком тваринництва гуцульщини завжди було свинарство, у якому 
найбільш розповсюдженими і адаптованими до умов регіону є велика біла порода свиней 
(вітчизняної селекції) і ландрас. Свинарство на Косівщині порівняно з вівчарством і виро-
щуванням ВРХ сьогодні знаходиться у значно кращому стані. йому традиційно вагома роль 
належала у господарствах поселень, розташованих ближче до Черемошу – Рибному, Кутах, 
Кобаках (раніше Здвижені). Свинарство на цій території розвивалось не на продукції рільни-
цтва, яке було обмеженим, а завдяки добрій кормовій базі букових лісів – горішкам, на які ви-
ганяли свиней «жирувати». Свині давньої гуцульської породи мали високі ноги, довге рило, 
були невибагливими до їжі і стійкі до хворіб.

Власне у галузі тваринництва важливою є підтримка національним парком різних ініціа-
тив окремих господарів і дрібнотоварних господарств спрямованих передусім на збереження 
і відтворення традиційних для регіону порід овець і корів, допомога їм у пошуку фінансових 
ресурсів (грантів), а також тісна співпраця НПП з Прикарпатською державною сільськогоспо-
дарською дослідною станцією з даної проблематики. Найбільш вагомим може бути внесок на-
ціонального парку у відродження конярства на Косівщині, на якому нижче зупинимось деталь-
ніше.       

Заслуговує підтримки та розповсюдження у присадибних гуцульських господарствах 
ініційована НПП «гуцульщина» програма «Впровадження природоохоронних засад агрокуль-
тури на Косівщині для сталого розвитку регіону». метою програми є зменшення негатив-
ного антропогенного впливу на природні комплекси, підвищення рівня зайнятості і добро-
буту місцевого населення шляхом розвитку ягідництва і вирощування лікарських рослин, як 
перспективної галузі господарства Косівщини з виробницта екологічно чистої продукції.  У 
рамках програми, що реалізується з 2005 року, створено демонстраційний полігон та мето-
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дичний центр передових агротехнологій, банк садивного матеріалу традиційних та деяких 
нетрадиційних, але прибуткових ягідних культур та лікарських рослин (у т. ч. раритетних). 
У методичному плані Л.м. Держипільським підготовлено книгу «Лікарське рослинництво та 
ягідництво» (2006).  Зазначена програма підтримана Британською радою в Україні і викону-
ється у співпраці із Асоціацією фермерів та приватних землевласників Косівщини, відділом 
освіти Косівської РДА.

Традиційним напрямком сільського господарства Косівщини є садівництво, розвитку 
якого сприяють кліматичні умови. Садівництво розвивалось як у колективних, так і особис-
тих господарствах. Під садами у районі на початку 1990-их років знаходилось 4 тис. га земель, 
з них понад 1,5 тис. га – на присадибних землях. Сьогодні у зв’язку із занепадом великотовар-
ного колективного виробництва (колгоспів і радгоспів) і розпаюванням земель, значна їхня 
частина не використовується під вирощування зернових чи технічних культур. Тому створи-
лись реальні підстави для розширення площ під садами. Перспективною є підтримка НПП 
садівництва, яке практикують ті господарі, котрі не мають змоги (або не хочуть) займатися 
скотарством. Відомими на ринках сільськогосподарської продукції заходу України є такі міс-
цеві сорти яблук як кобацька синька, золота ранета, джонатан (йона), що традиційно виро-
щують на Косівщині.

 Одним із традиційних видів місцевого господарювання є бджільництво, яке вимагає кон-
кретних заходів щодо відродження і підтримки популяції карпатської породи бджіл. В урочищі 
Коростень (Старокутське ПНДВ, кв.15) національного парку створена пасіка, на якій розво-
диться ця популяція бджіл. Пасіка Святого миколая представляє собою 50 вуликів цікавої архі-
тектурної форми: капличка, гуцульська хатина, гуцул і гуцулка, медведик, бджілка, млин, діжка, 
пень та ін. Тут облаштовано будинок бджоляра, в якому розмістились виставка меду та інших 
продуктів бджільництва, а також кращі  роботи переможців районного конкурсу «Джміль та 
бджілка». Для проведення еколого-просвітницької роботи та майстер-класу «Технологія збору і 
використання продуктів бджільництва» оформлені стенди про бджільництво.

У перспективі пасіка буде налічувати понад 200 вуликів і стане своєрідним музеєм «гу-
цульське бджолине царство». У красивому гуцульському архітектурному стилі планується 
будівництво спеціальних дерев’яних будиночків з вуликами-лежаками для апітерапії.

Таким чином, функціонування пасіки може забезпечити відродження та збільшення по-
пуляції карпатської породи бджіл, підвищення урожайності сільськогосподарських культур, 
отримання екологічно чистої продукції бджільництва (мед, прополіс, віск, пилок тощо), а та-
кож відіграватиме важливу рекреаційно-туристичну і еколого-освітню роль в регіоні. 

 Одним із напрямків діяльності мікологічної лабораторії національного парку поряд з робо-
тами по ренатуралізації рідкісних грибів на території НПП повинно стати вирощування міцелію 
харчових видів грибів (гливи, опеньок зимовий, шиєтаки) для реалізації підприємцям регіону, 
що сприятиме розвитку виробництва на Косівщині харчових грибів популярних для приготу-
вання багатьох кулінарних страв у ресторанах і барах готелів та туристичних комплексів. 

Відродження гуцульської породи коней 
Важливим елементом збереження традиційного господарювання краю є відродження гу-

цульського коня – багатовічного носія господарських традицій гуцульщини. 
Здобутком господарської культури гуцулів є виведена ними в місцевих умовах відома у 

світі порода коня, яку так і називають – «гуцульською» (фото 11.3). гуцульська порода коней є 
аборигенною породою, що створена в Східних Карпатах. Батьківщиною цієї породи вважаєть-
ся гуцульський регіон Східних Карпат (тепер це переважно Румунія), від чого і походить назва 
породи. Упродовж тривалої історії границі держав на території цього гірського регіону багато 
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разів змінювалися, тому на 
звання країни-батьківщини 
цієї породи поряд з Україною 
претендують і Румунія, і 
Польща, оскільки у часи 
монархії габсбургів це була 
єдина країна.  Відомо, що в 
Україні гуцульщина охоплює 
частини територій трьох 
областей – Закарпатської, 
Івано-Франківської та 
Чернівецької.  

гуцульську породу ко-
ней, без сумніву можна від-
нести до старовинних, перші 
відомості про неї зустріча-
ються починаючи з 1603 року. 
Вона має змішане походжен-
ня і була виведена внаслідок 
складного процесу породо-
утворення. Самостійна мі-
грація диких коней, міграція 
домашніх коней, пов’язана 
з війнами і мирними пере-
селеннями людей, а згодом 
свідоме завезення кращих 
особин з інших регіонів, 
сприяли поліпшенню і вдо-
сконалення місцевих порід. 
Відомо, що на гуцульщину 
були завезені тарпан і навіть 
кінь Пржевальського.

На створення гуцульської породи коней суттєво вплинули фізико-географічні (пере-
дусім кліматичні), соціально-економічні фактори, а також умови годівлі та використання. 
Спочатку  ця порода розводилася в більш континентальніших умовах Буковинських Карпат і 
мала всі риси, притаманні диким коням. У середині ХІХ ст. у часи  Aвстро-Угорської імперії, 
з’явилися перші племгосподарства, які займалися розведенням гуцульських коней, їх почали 
систематично використовувати у  кавалерії.

Найбільший осередок гуцульської породи коней був зконцентрований на полонині Лучина 
в Південній Буковині. Тут була заснована в 1856 р. станція породистих гуцульських коней. гуцул 
Ревенчук з с. молдавиці-Сулиці підібрав 10 чистопородних кобил і одного жеребця, їхня кіль-
кість невдовзі зросла до тисячі.  Австрійський уряд тримав дві стайні гуцульських жеребців – у 
Косові і Жабйому (сьогодні Верховина), засновані відповідно у 1891 і 1895 роках.

Велику увагу гуцульські коні привернули до себе під час Першої світової війни, коли че-
рез затяжні бої в Карпатах військові змушені були замінити своїх коней на гуцульських. Вони 
були бажані в усіх воюючих арміях. гуцульські коні найкраще переносили військові труднощі. 
На гірських фронтах вони перевозили гармати, амуніцію та поранених солдатів, при цьому 

Фото 11.3. гуцульська порода коней



301
Роздл 11. Роль національного природного парку «Гуцульщина»  

у сталому розвитку Косівщини

обходилися без стайні, на скупому раціоні – жили і гинули як солдати. У цей час їх було заве-
зено в Польщу, Словаччину, Румунію, де налагоджено зоотехнічний облік, створено племінні 
розплідники, які згодом переросли в кінні заводи  з розведення гуцульської породи.

Треба визнати, що збереженню гуцульського коня багато в чому посприяв польський 
уряд, який після Першої світової війни, вбачаючи кризовий стан у розведенні цієї цінної по-
роди, зумів не тільки зберегти, а навіть примножив її. Починаючи з 1925 року щорічно у Косові, 
Устеріках, Жабйому організовували виставки гуцульських коней. Окрім того, в 1925 році в 
Косові створено товариство «гуцульський кінь», а згодом по всій гуцульщині формувалися 
об’єднання  селекціонерів гуцульської породи коней, які у 1935 році налічували близько 300  
членів. Ці об’єднання займалися питанням годівлі, зокрема, безплатно видавалися полонини 
для випасання коней. Завдяки налагодженій племінній роботі гуцульська порода коней знач-
но покращилася. Найбільш типовий племінний матеріал був сконцентрований у Косівському, 
Коломийському і Надвірнянському повітах Станіславської області (Жадан, 1949).

Великої шкоди конярству краю завдала гітлерівська окупація.  
Стабілізація в розвитку конярства на гуцульщині намітилась тільки починаючи з 

1981 р., коли колгоспи і радгоспи зобов’язали проводити заходи з поліпшення селекційно-
племінної роботи в конярстві. У колгоспах «Прогрес» Путильського району Чернівецької 
області, «40-річчя Жовтня» Косівського району та імені Коцюбинського Верховинського 
району Івано-Франківської області, «Шипіт» та імені Ілліча відповідно міжгірського і 
Великоберезнянського районів Закарпатської області у 1985–1988 рр. створено племінні фер-
ми з розведення гуцульської породи коней. Також було налагоджено зоотехнічний облік і 
селекційно-племінну роботу в господарствах лісокомбінатів, де зосереджувалася значна час-
тина поголів’я коней типового для гуцульської породи.

 З метою покращення породних і господарськи корисних ознак місцевих коней з Чехії  
було  завезено чистокровних жеребців-плідників лінії гургула. Для запобігання інбридингу 
на окремих фермах, завозили племінний матеріал інших селекційних груп.

  Інтенсивне ведення конярства в Карпатському регіоні тривало недовго. Реформування 
системи господарювання в регіоні на початку 90-х років ХХ ст., мало негативні наслідки. 
Ліквідація колгоспів і радгоспів у гірських районах та паювання земель, особливо в Івано-
Франківській області, призвели до розформування згаданих конеферм.  

Одночасно складна економічна ситуація  на Україні  загалом і Карпатського регіону зо-
крема – відсутність техніки, дороговизна паливно-мастильних матеріалів з однієї сторони, 
а також специфічні географічні та природно-кліматичні умови, роздрібненість і збільшення 
площі земельних наділів, брак доріг з другої, надають надзвичайної актуальності збереженню 
гуцульської породи коней. 

Науковці і практики доклали багато зусиль для збереження і відродження гуцульського 
коня. Неабияку роль відіграло відкриття у 1992 р. і виконання наукової тематики «Формування 
масиву гуцульської породи коней в Карпатському регіоні України» при відділі тваринництва 
Івано-Франківського НВО «Еліта». На Коломийській державній заводській конюшні (ДЗК), 
окрім коней інших порід, було закуплено кобиломатку та шість жеребців-плідників гуцульської 
породи. Почали організовуватися парувальні пункти, проводитися виставки-продажі тощо.

Вбачаючи необхідність відродження зникаючих порід тварин у Карпатському регіоні, 
Українська аграрна академія наук (УААН) відгукнулася на клопотання міжнародної науково-
практичної конференції, яка відбулася в рамках Першого гуцульського фестивалю (1993 р., м. 
Косів) та створила в 1994 р. у Косові відділ гірського тваринництва Інституту розведення та 
генетики тварин  при Прикарпатському відділенні інституту агроекології та біотехнології.

 З ініціативи науковців проблему розведення гуцульської породи коней було включе-
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но в «Програму розвитку та наукового забезпечення конярства в Україні» (1993 р.). Основна 
науково-дослідна робота проводилася  на конефермі  Кутського лісокомбінату у с. Білоберізка 
Верховинського району (1996 р.); у Коломийській ДЗК (1998 р.); у господарстві Карпатського 
НПП Надвірнянського району; ЗАТ «Прикарпаття» с. Рожнів, спілки селянських фермерських 
господарств (СФг) «губчук» с. Розтоки та «масимів» с. Річка Косівського району (1999-2000 
рр.); у колгоспі «Шипіт» міжгірського району Закарпатської області (1994-2000 рр.), а також 
в інших колективних і приватних господарствах Карпатського регіону України. 

У 2002 році в Свалявському районі Закарпатської області створено науково-виробничу 
асоціацію «Племконецентр», яка з 2003 року є селекційним центром. Племрепродуктори з 
розведення гуцульської породи коней було створено в ТзОВ «Варто» Коломийського району 
(2004 р.) та у  СФг «Заріччя» Косівського району (2005 р.).  

За сприяння національного природного парку для відродження гуцульської породи 
коней залучено недержавні кошти міжнародної благодійної фундації «Хайфер Проджект 
Інтернешнл». Реалізовано проекти: «Відродження гуцульського конярства на Прикарпатті»,  
«Відродження зникаючих порід тварин на гуцульщині», «Карпатський проект», а також про-
ект «Передача досвіду та допомога в розведенні та використанні гуцульської породи коней на 
Україні», який фінансувався Польсько-Американсько-Українською Ініціативою про співпра-
цю. У рамках останнього проекту в м. Косові проведено міжнародну конференцію «Розведення 
та використання гуцульської породи коней на Україні», а у  Польщі – семиденний семінар. 

гуцульська порода коней – незалежна та унікальна порода. У 1979 році її включено до  
фонду захисту  генотипів аборигенних та примітивних порід тварин FAO. Для реалізації мети 
FAO у 1994 р. створено міжнародну Федерацію гуцульських коней (HIF). мета цієї організа-
ції – забезпечувати єдину методику і мету розведення гуцульських коней на територіях, де 
поширена ця унікальна порода. На сьогодні, за даними HIF, світова популяція нараховує 500 
чистопородних гуцульських  кобил, що свідчить про необхідність серйозних дій щодо збере-
ження гуцульської породи коней.

У зв’язку з цим у квітні 2013 р. створено на базі ТзОВ «Варта» Коломийського району 
Івано-Франківської області, яке впродовж багатьох років займається розведенням гуцуль-
ських коней «Всеукраїнську асоціацію власників та селекціонерів коней гуцульської породи» 
(фото 11.4). Першим ефективним кроком в діяльності цієї громадської організації має стати 
вступ України до HIF, що дасть нового поштовху в розведенні коней цієї породи, вийти на 
міжнародний ринок реалізації племінних тварин.

Для збільшення кількості та поліпшення якості гуцульських коней, насамперед, потріб-
но здійснити такі заходи:

розширення мережі племінних конеферм;- 
поліпшення селекційно-племінної роботи;- 
підвищення породного статусу коней у приватному секторі (організація пунктів пару-- 

вання і штучного осіменіння тощо);
розроблення науково-практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення мето-- 

дів утримання, використання і годівлі коней;
відновлення виробництва возів, бричок, санного транспорту, кінних косилок, плугів, - 

борін, упряжі, сідел та іншого інвентаря з врахуванням роботи коней у дрібних підсобних 
господарствах, на присадибних ділянках  чи в кінному туризмі;

- розробити комплексну програму розвитку кінного туризму та гіпотерапії в поєднанні з 
селекційно-племінною роботою. 

Однією з найважливіших умов бажаного успіху племінної роботи з гуцульською породою 
коней є прискіпливий підбір і добір жеребців і кобил, налагодження зоотехнічного обліку. 
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Провідна роль у виконанні поставлених завдань належить племпідприємствам, міжрайон-
ним племстанціям, заводським конюшням, племрепродукторам та племінним фермам, які по-
винні забезпечувати фермерські і селянські господарства цінними племінними кіньми, надавати 
господарствам допомогу в організації племінних ферм, вирощуванні і випробуванні молодняку. 

Тому актуальною є багаторічна ініціатива національного парку щодо розведення та викорис-
тання гуцульського коня у домашньому господарстві й обслуговуванні туристів. У Проекті ор-
ганізації території НПП розроблено пропозиції щодо будівництва біля контори Старокутського 
ПНДВ конюшні для гуцульських коней, закупівлю 12-ти кобиломаток і двох жеребців, облашту-
вання тематичної експозиції та як результат – створення Центру відтворення гуцульських ко-
ней. Основною метою Центру стане забезпечення основних напрямків ведення племінного, ви-
робничого, спортивного, продуктивно-прикладного конярства. гуцульський кінь повинен стати 
своєрідним символом парку і можливо зображенням-логотипом на сувенірній продукції НПП. 

Збереження культурної спадщини  та розвиток традиційних народних промислів
Збереження культурної спадщини Косівщини є важливою передумовою розвитку турис-

тичної й освітньої діяльності для сучасних і майбутніх поколінь. Культурна спадщина час-
то стає вразливою під впливом сучасного способу життя споживачів, розвитку туристичної 
інфраструктури. Культура і стиль життя місцевої громади під впливом туристичного руху 
можуть змінюватися, породжуючи такі явища як комерціалізація культури, втрату її само-
бутності, зростання антисоціальної поведінки. Для збереження культурної спадщини краю 
та сталого управління нею необхідне впровадження наступних заходів, які широко викорис-
товуються в освітньо-рекреаційній діяльності національного парку: 

1) регулювання пропускної здатності об’єктів культурної спадщини як туристичних 
атракцій;

2) інформаційне забезпечення відвідувачів (інформаційні пункти, вказівники) та покра-
щення доступу до архітектурних  і культових об’єктів;

3) підтримка досліджень об’єктів культурної спадщини та підвищення поінформованос-
ті про культурне багатство краю серед відвідувачів і місцевого населення;

4) забезпечення активного управління ресурсами для запобігання можливого шкідливо-
го впливу на культурну спадщину.

Фото 11.4. Учасники круглого столу «Всеукраїнської асоціації власників та селекціонерів коней гуцульської 
породи» (квітень 2013 р.)
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Найбільшу зацікавленість у відвідувачів парку і прилеглих до нього населених пунктів 
викликають унікальні історико-культурні об’єкти та широкий спектр традиційних народних 
промислів (килимарство, різьба по дереву, вишивка, писанкарство тощо). У цьому контексті 
необхідно здійснити заходи зі збереження і залучення до освітньо-рекреаційної сфери об’єктів 
дерев’яної архітектури – сакральної (фото 11.5) і традиційної сільської. Першочерговими за-
ходами зі збереження об’єктів дерев’яної архітектури є: 

а) забезпечення їхньої протипожежної безпеки (зокрема, до цього спонукає пожежа, під 
час якої у 2009 р. згоріла церква Василія Великого у Косові);

б) обмеження і заборона використання металевої та пластикової оббивки для давніх 
дерев’яних конструкцій; 

в) проведення реставраційних робіт на основі спеціально розробленої проектної доку-
ментації. 

Пріоритетом повинно стати активне залучення дерев’яних сакральних та житлових 
об’єктів у якості складової частини туристичних продуктів та культурно-освітньої діяльнос-
ті національного парку шляхом створення регіонального екскурсійно-пізнавального марш-
руту «Шляхами гуцульської дерев’яної архітектури», облаштування тематичних музейно-
експозиційних та навчальних об’єктів у давніх житлових будинках, їхнє інформаційне за-
безпечення (вказівники, інформаційні щити, друкована продукція). Заслуговує підтримки 
ініціатива адміністрації парку щодо створення тематичного парку «Гуцульське село» з ви-
користанням існуючої мережі традиційної сільської забудови (зокрема, у с.Шешори), а також 
включення об’єктів соціальної архітектури у склад тематичних та екоосвітніх стежок. 

У Косівському районі та в парку зокрема здійснюються заходи щодо підтримки та попу-
ляризації традиційних гуцульських промислів. Акцент у першу чергу роблять на підтримку на-
вчання молоді різноманітним народним ремеслам. У пріоритетному інвестиційному проекті 
– скансен «гуцульське село» передбачено створення (облаштування) майстерень, де відвіду-
вачі зможуть ознайомитися з традиційними гуцульськими ремеслами у народних майстрів та 
пройти у них майстер-класи. 

Важливу роль у збереженні і популяризації народних промислів гуцульщини відіграють 
державні і громадські музеї, численні приватні колекції. На Косівщині є всі передумови впро-
вадження інноваційної форми збереження природної і культурної спадщини – екомузеїв. До 
складу комплексів екомузеїв можна включати існуючі етнографічні музеї, майстерні народних 
майстрів. Важливим елемен-
том популяризації народних 
промислів є впровадження 
на досліджуваній території 
національним парком нового 
екскурсійно-етнографічного 
маршруту «Майстернями 
народних промислів» (склада-
тиметься з декількох тематич-
них стежок «майстерні на-
родних умільців»), який може 
бути особливо привабливим 
для іноземних туристів.

Важливою є підтримка 
виробництва автентичних 
сувенірних виробів і товарів Фото 11.5. Церква Іоанна Предтечі (м.Косів)
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у сталому розвитку Косівщини

та недопущення надмірної комерціалізації цієї галузі і погіршення споживчих (естетичних) 
властивостей народних виробів. З цією метою варто ширше впроваджувати систему різно-
манітних моральних і матеріальних заохочень для народних майстрів (закупівля для музеїв, 
фестивалів тощо їхніх виробів, проведення тематичних конкурсів), розширити спектр тема-
тичних виставок, у т. ч. загальноукраїнських, орієнтованих на різні професійні групи народ-
них майстрів, розвинути мережу закладів роздрібної торгівлі народними виробами, а також 
впровадити бренд легальних місцевих продуктів типу «Зроблено на Косівщині – зроблено в 
гуцульщині».

Навчальні й освітні ініціативи
Ефективність відродження традиційного сільського господарства, збереження природ-

ної та історико-культурної спадщини в специфічних гірських умовах гуцульщини у значній 
мірі залежить від обізнаності її жителів, спроможності застосовувати досягнення вітчизня-
них та зарубіжних фахівців і науковців. Однак, практика показує, що більшість випускників 
загальноосвітніх шкіл гуцульщини і Косівщини зокрема, залишаються жити і працювати в 
своєму гірському краї та ведуть особисте селянське господарство переважно «колгоспними» 
методами, які далекі від кращих традиційних народних методів та без застосування сучасних 
наукових технологій. При цьому втрачається цінний досвід традиційного народного господа-
рювання гуцулів, а економічний ефект від примітивного господарювання дуже низький і веде 
до загального занепаду гірського господарства гуцульщини.

Ліквідація колективних господарств і одержання землі у приватну власність принципово 
змінили організацію праці карпатських горян. Таким чином, населення гуцульщини залиши-
лись сам на сам із гірською землею та всіма супутніми сільськогосподарськими проблемами. 

Цілком очевидно, що «шкільно-колгоспних» знань недостатньо для ефективної праці в 
особистому селянському господарстві, тому воно ведеться переважно на аматорському рівні. 
Внаслідок такого «самодіяльного» примітивного підходу до гірського сільського господар-
ства розпочався занепад у тваринництві (особливо у вівчарстві), зокрема, у традиційному для 
гуцулів – полонинському господарстві.

У шкільному курсі навчальних предметів взагалі не розглядаються специфічні особливос-
ті господарювання в гірських умовах Карпат, тому випускники загальноосвітніх шкіл гуцуль-
щини не мають елементарних знань, потрібних для дорослого життя у виробничій сфері. Таким 
чином, переконуємось, що проблема ведення сільського господарства в гірських природно-
кліматичних умовах, яка є складовою частиною загальної проблеми природокористування в 
Українських Карпатах, має важливе етносоціальне, економічне, культурне та екологічне значен-
ня, не знаходить адекватного відображення в змісті загальної середньої освіти України.

Одним із перших негативні тенденції даної проблеми зауважив директор яворівської за-
гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, член-кореспондент Національної академії педагогічних 
наук України, кандидат педагогічних наук, народний вчитель України П.В. Лосюк, який ще на 
початку 90-их років ХХ століття  започаткував на базі яворівської ЗОШ вивчення гуцульщи-
нознавства, а це – знання історії гуцульщини, природи, господарства, народного мистецтва, 
фольклору, звичаїв, традицій тощо. З цією метою розроблено багатоваріантні програми, ви-
дано близько тридцяти навчально-методичних посібників, хрестоматій, довідників і десять 
номерів журналу «гуцульська школа» та проведено безліч семінарів, конференцій, круглих 
столів, тренінгів, майстер-класів тощо.

Вивчення в системі навчально-виховного процесу навчальних закладів регіонального ком-
понента, – гуцульщинознавства, – є важливим засобом морально-патріотичного виховання ді-
тей та молоді. Чільне місце в навчально-виховному процесі займає екологічне виховання.  
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Для вирішення проблеми раціональної організації праці місцевого населення в особис-
тих селянських господарствах у гірських умовах Карпат, наукові співробітники,  кандидати 
наук НПП «Верховинський» Іван та ярослав Зеленчуки пропонують запровадити почат-
кову професійну гірськогосподарську освіту. На їхню думку, це повинен бути теоретичний і 
практичний мінімум базових аграрних знань для ведення гірської господарки в Українських 
Карпатах (займають 9,4% території України і де проживає 12% населення держави), який має 
загальнорегіональне значення. Для конструктивного вирішення цієї актуальної проблеми 
для гуцульщини вони розробили етноосвітній та етносоціальний проект «Школа гірського 
народного господарства на Гуцульщині». 

Перша частина цього проекту передбачає введення в старших класах спецкурсу «Гірське 
народне господарство» у всіх загальноосвітніх школах Карпатського регіону України. Введен-
ня спецкурсу потребуватиме відповідного науково-методичного забезпечення з боку аграр-
них науково-освітніх вищих навчальних закладів України.

Спецкурс «гірське народне господарство» може бути регіональною складовою реалізації 
концепції профільного навчання в гірських сільських загальноосвітніх школах України, ви-
пускники яких зможуть оволодіти основами традиційного та сучасного ведення особистого 
селянського господарства в гірських умовах Карпат. Введення спецкурсу цілком відповідало 
б сучасному особистісно компетентнісному типу навчання і стало б практичним наближен-
ням регіональної складової частини змісту освіти України до реальних життєвих потреб й ін-
тересів учнів-горян, які залишаються жити в своєму рідному краї і працювати у традиційній 
сфері гірського господарства. 

Друга частина цього проекту передбачає створення в Карпатському регіоні на базі 
відділів сільського господарства районних державних адміністрацій зимових навчально-
консультаційних курсів «Школи гірського народного господарства» для ознайомлення із 
технологіями раціонального ведення особистого селянського господарства на традиційних 
народних та сучасних наукових основах. Для максимального наближення початкової про-
фесійної гірськогосподарської освіти до горян, зимові курси повинні бути мобільними і про-
водитись в кожному гірському селі.

 Школа гірського народного господарства може впроваджувати невелика група фахівців 
з гірського сільського господарства, що мають відповідну професійну підготовку та можуть 
ознайомити горян із кращими традиційними і сучасними основами гірської господарки. Слу-
хачами початкових курсів стануть молоді господарі-аматори, які ведуть особисті селянські 
господарства примітивними «колгоспними» методами та мають бажання ознайомитись із 
основами традиційних і сучасних аграрних технологій в природно-кліматичних умовах Укра-
їнських Карпат.

Працівники відділів сільського господарства РДА та інші фахівці, які вестимуть заняття 
в «Школі гірського народного господарства», повинні проходити підготовку у ведучих аграр-
них ВНЗ України та стажування у карпатських і альпійських країнах Європи.

Апробацію проекту «Школа гірського народного господарства на гуцульщині» можна 
розпочати у Косівському районі спільними зусиллями фахівців Прикарпатської державної 
сільськогосподарської дослідної станції Карпатського сільськогосподарського інституту 
НААН України, національного природного парку «гуцульщина»,  Косівської РДА й інших за-
цікавлених організацій на базі яворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.



післямова

Прогресуючий антропогенний вплив на навколишнє природне середовище 
зумовлює негативні зміни в його структурі, особливо у лісових екосисте-
мах: погіршується видове різноманіття, знижується їх продуктивність, по-
гіршується санітарний стан тощо, що в підсумку веде до деградації лісів та 
ускладнення екологічної ситуації. 

Особливу тривогу викликає стан лісових екосистем в Карпатському 
регіоні України. В пошуках джерел для існування місцеве населення змуше-
не емігрувати, або вдаватися до екстенсивного, часто протиправного над-
нормативного використання природних ресурсів, у тому числі надмірного 
вирубування лісів. Необгрунтовано великі планові (законні) лісозаготівлі, 
а також незаконні та самовільні рубання завдають непоправної шкоди лісо-
вим екосистемам. 

Такий стан справ у регіоні не відповідає концепції сталого розвитку, 
задекларованій в Карпатській конвенції (Конвенція про захист довкілля 
та сталий (збалансований) розвиток у Карпатському регіоні (м. Київ, 2003 
р.)). Подолання негативних факторів та прискорення відродження пріори-
тетних напрямів господарювання на селі, вимагає проведення радикальних 
соціально-політичних та економічних перетворень. Тому актуальною про-
блемою залишається пошук шляхів поліпшення життєвого рівня гірських 
жителів в поєднанні з раціональним природокористуванням.

Найефективнішою формою охорони природи є створення заповідних 
територій та об’єктів, що забезпечує збереження генофонду біорізноманіт-
тя, в першу чергу рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, а також 
природних комплексів. 

Ідея створення  Національного природного парку в Косівському ра-
йоні зародилась в перші роки побудови незалежної України. Саме з ініці-
ативи громадськості, стурбованої погіршенням стану довкілля, масовим 
вирубуванням лісів та необхідністю збереження етнокуль турної спадщини, 
а також завдяки наполегливості відомих науковців, депутатів рад різних 
рівнів, було порушено питання про створення на Косівщині природно-
охоронного об’єкту. На першій міжнародній конференції «Проблеми роз-
витку гуцульщини», що проходила в рамках міжнародного гуцульського 
фестивалю (м. Косів, 1993 р.) прийнято звернення до Президента України, 
в якому зазначено, що збереження біорозмаїття Карпат можливе тільки 
шляхом  створення природоохоронних територій. Одночасно створення 
Національного природного парку «гуцульщина» стало резу льтатом реалі-
зації «Загальнодержавної програми формування Національної екологічної 
мережі України на 2000-2015 рр.», прийнятої Верховною Радою України у 
2000 році.

Створення Парку стало гарантом збереження природного довкілля, 
поштовхом інтенсивного розвитку туризму і рекреації в регіоні. 

Зі створенням Парку на його території припинено рубання головного 
користування (суцільні рубки), які в умовах сильно порушеної вікової струк-
тури лісів району (на Косівщині лише 5,9 % стиглих лісів, замість 20-25% 
за оптимальної вікової структури лісів), призводили до негативних явищ 
в навколишньому природному середовищі. Санітарно-оздоровчі заходи на 
території НПП «гуцульщина» проводяться на науковій основі, а заготовле-
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на на землях, наданих НПП у постійне користування, деревина реалізується виключно для 
потреб населення та організацій району. Зокрема, за період з 2002 по 2013 роки заготовлено  
48712  м3 деревини, рубки догляду виконано на площі 78,8 га, вибірково-санітарні рубки – на 
площі 3057,4 га, очистку лісу від захаращення –  на площі 1040,6 га. Відзначимо, що на початку 
діяльності Парку санітарно-вибіркові рубки становили біля 6 тис. м3/рік, а в останні два роки 
їх обсяг зменшився наполовину. Це свідчить про помітне поліпшення санітарного стану лісів, 
зменшення вдвічі кількості хворих дерев.

Окрім природоохоронних заходів, працівниками Служби державної охорони та збере-
ження природних екосистем національного парку (фото) здійснюються заходи з відновлення 
природних екосистем, а також заходи щодо збереження і відновлення фауни, протипожежні 
і захисні заходи.

За час функціонування Парку посаджено лісових культур на площі 36,6 га, проведено 
їх доповнення на площі 141,3 га та догляд за лісовими культурами на площі 486,3 га, створе-
но три розсадники лісоутворюючих, декоративних та плодових дерев і кущів, де обліковано 
близько 100 тисяч саджанців, закладено плантації новорічних ялинок на площі 1,17 га, збу-
довано та облаштовано 450 штучних гніздівель, 57 годівниць, 82 природних джерела, 172,5 
метри водних перепадів. 

Науково-дослідна, еколого-освітня та рекреаційна діяльність НПП «гуцульщина» де-
тально висвітлена у відповідних розділах цієї монографії, зупинимось лише на окремих фак-
тах. За час функціонування Парку (2002–2013 рр.) працівниками наукового відділу опубліко-
вано 121 наукову статтю та 35 матеріалів у засобах масової інформації, видано три колективні 
монографії («Засади сталого розвитку Косівщини», «Розведення гуцульської породи коней. 
міжнародний досвід», «Національний природний парк «гуцульщина»: Рослинний світ»), 
матеріали науково-практичної конференції, присвяченої десятиріччю створення НПП, три 
практичні посібники («Лікарське рослинництво та ягідництво», «Біоконверсія органіки в кон-
тексті сталого розвитку агрокультури», «В Карпати на конях»),  ілюстрований буклет «НПП 
«гуцульщина»: Наукова діяльність». Результати щорічних наукових досліджень викладено у 
десяти томах Літопису природи. Організовано і проведено дві міжнародні науково-практичні 
конференції, п’ять міжнародних семінарів, три круглі столи, низку тренінгів, лекторіїв, уро-
ків тощо.     

Працівниками наукового відділу Парку виконується п’ять дисертаційних робіт. З метою 
розширення спектру досліджень природних екосистем національний парк співпрацює з 20-
ма науково-дослідними і вищими навчальними установами України та п’ятьма іноземними 
науковими  природоохоронними організаціями. 

Необхідно також відзначити господарську діяльність Парку. На сьогодні капітально від-
ремонтовано та реконструйовано приміщення адміністративного та науково-просвітницького 
корпусів, збудовано два нових будинки для рекреантів, відремонтовано всі приміщення при-
родоохоронних науково-дослідних відділень, створено понад 50 місць відпочинку, повністю 
забезпечені потреби Парку в оргтехніці, обладнанні, спецодязі, засобах зв’язку. Парк має 12 
одиниць автотранспорту, в т.ч. вісім легкових автомобілів (шість автомобілів марки «Нива» і 
два – марки «Опель»), три вантажні автомобілі (два автомобілі гАЗ-66 і один – ЗІЛ-131), екс-
каватор та пожежний трактор.

За результатами рейтингової оцінки Департаменту заповідної справи мінприроди 
України, проведеної в 2013 році, НПП «гуцульщина» входить в трійку найкращих національ-
них природних парків України. 

Однак, окрім вище зазначених позитивних моментів є також цілий ряд проблемних пи-
тань, які заважають нормально функціонувати природно-заповідній установі. Насамперед, 
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до цього часу залишається невирішеним питання виготовлення Державного акту на право 
постійного користування землею національним парком.  

 Це часто зумовлено небажанням землекористувачів та органів місцевого самоврядуван-
ня погоджувати технічну документацію проектів відведення земельних ділянок національно-
му парку, супротивом окремих зацікавлених посадових і фізичних осіб, а також складністю 
самої процедури розробки правоустановчих документів, що у підсумку призводить до затя-
гування їх виготовлення.

Відсутність  державних актів на право постійного користування землею НПП провокує 
незаконне захоплення земель, надання органами місцевої влади їх в оренду фізичним і юри-
дичним особам та видачу громадянам державних актів на право власності на земельні ділян-
ки у межах території парку. Відбувається також розширення меж окремих населених пунктів і 
при виготовленні генпланів забудови сіл  до їх складу включаються навіть території існуючих 
природно-заповідних об’єктів.  

На тлі кризового стану економіки, масового безробіття та невдоволення населення де-
структивні елементи, представники незаконно приватизованих і орендованих земельних ді-
лянок, у тому числі деякі депутати різних рівнів роблять спроби ліквідувати національний 
природний парк або суттєво зменшити його територію. Розгорнута кампанія спрямована на 
дискредитацію НПП «гуцульщина», піддаються сумніву законність його створення, мета і за-
вдання функціонування.  

Зазначені проблеми та певна невизначеність перешкоджає нормальній діяльності при-
родоохоронної установи, а також сталому розвитку регіону в цілому.

Колектив національного природного парку розглядає  навколишнє природне  і  етнокуль-
турне середовище  гуцульщини,  як єдине ціле,  охорону природи, збереження біотичного та  

Фото Працівники Служби державної охорони та збереження природних екосистем національного парку
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ландшафтного різноманіття не як самоціль, а важливу передумову гармонійного, сталого роз-
витку регіону. Тому закликаємо всіх, хто вважає себе патріотом цієї землі – державним ліде-
рам, науковцям, духовним провідникам, свідомим громадянам, цивілізованим підприємцям, 
об’єднати свої зусилля заради збереження неоціненної природної та історико-культурної 
спадщини Косівщини, як невід’ємної частини гуцульщини.

Конституція України визначає людське життя і здоров’я найвищою соціальною цінністю. 
У нездоровому та виснаженому природному середовищі в принципі не можливе здорове і 
безпечне життя. Адже людині на землі Бог заповідав бути не бездушним споживачем, а дбай-
ливим і мудрим господарем,  у тому числі для того, щоб у непорушеному вигляді передати 
цей святий дар прийдешнім поколінням. «Горе вам, що долучають дома до дому, а поле до поля 
приточують, так, що аж місця бракує для інших, так ніби ви одні сидите на землі» (книга 
Пророка Ісайі 5.8).

Висловлюємо щиру подяку розробникам «Проекту організації території національно-
го природного парку «Гуцульщина», охорони, відтворення та рекреаційного використан-
ня його природних комплексів та об’єктів» – Львівському національному університету 
імені Івана Франка і Львівській державній лісовпорядній експедиції та залученим фа-
хівцям інших наукових установ, а також працівникам національного природного  парку 
«Гуцульщина» і всім хто долучився до підготовки цієї монографії.
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додатки

Додаток 1  
Систематичний список флори судинних рослин НПП «Гуцульщина»

ВІДДІЛ LYCOPODIOPHYTA
Lycopodiaceae
1.Diphasiastrumcomplanatum (L.) Holub - 
Зелениця сплюснута
2. LycopodiumannotinumL.- Плаун річний, 
колючий
3. LycopodiumclavatumL.  Плаун булавовидний

Huperziaceae
1. Huperziaselago(L.) Bernh. еxSchranketC. Mart. 
– Баранець звичайний 
Equisetaceae
1.EquisetumarvenseL. – Хвощ польовий
2.EquisetumfluviatileL. – Хвощ річковий
3.EquisetumhiemaleL. – Хвощ зимовий
4.EquisetumpalustreL. – Хвощ болотний
5.EquisetumpretenseEhrh. – Хвощ лучний
6.EquisetumsylvaticumL. – Хвощ лісовий
7.EquisetumtelmateiaEhrh. – Хвощ великий
8.EquisetumvariegatumSchleich. – Хвощ рябий

ВІДДІЛ  POLYPODIOPHYTA
КЛАС OPHIOGLOSSOPSIDA
Ophioglossaceae
1.Botrychiumlunaria(L.) Sw. – Гронянка 
півмісяцева, ключ-трава
2.OphioglossumvulgatumL. – Вужачка звичайна

Onocleaceae
1.Matteuciastrutioptheris(L.) Tod. – Страусове перо 
звичайне 

Athyriaceae
1.AthyriumdistentifoliumTauschexOpiz– Безщитник 
розставленолистий 
2.Athyriumfilix-femina(L.) Roth – Безщитник 
жіночий

Cystopteridaceae
1.Cystopterisfragilis(L.) Bernh. – Пухирник ламкий

Aspidiaceae
1.Dryopterisaffinis(Lowe) FraserJenkins– Щитник 
споріднений
2.DryopterisdilatataHoffmA. Gray (D. 
аustriaca(Jacq.) WoynarexSchinzetThell.) – Щитник 
австрійський
3.Dryopteriscarthusiana(Vill.) H. P. Fuchs – Щитник 
шартрський
4.Dryopteriscristata(L.) A. Gray – Щитник 
гребенястий
5.Dryopterisexpansa(C.Presl) FraserJenkisetJermy  
Щитник розпростертий
6.Dryopterisfilix-mas(L.) Schott – Щитник 
чоловічий, чоловіча папороть
7.Gymnocarpiumdryopteris(L.) Newman– 

Голокучник дубовий
8.Gymnocarpiumrobertianum(Hoffm.) Newman – 
Голокучник Роберта
9.Polystichumaculeatum(L.) Roth– Багаторядник 
шипуватий
10.Polystichumbraunii(Spenner) Fée – Багаторядник 
Брауна

Thelypteridaceae
1.Oreopterislimbosperma(All.) Holub – Ореоптерис 
краєсім`янний
2.Phegopteriscоnnеctilis(Michx.) Watt. – Фегоптерис 
з’єднаний (Букова папороть)
3.ThelypterispalustrisSchott –Теліптерис болотний 
(Болотна папороть)

Aspleniaceae
1.Aspleniumruta-murariaL. – Аспленій муровий
2.AspleniumtrichomanesL. – Аспленій волосовидний
3.AspleniumvirideHuds.– Аспленій зелений
4.Phyllitisscolopendrium(L.) Newman – Листовик 
сколопендровий

Blechnaceae
1.Blechnumspicant(L.) Roth – Блехнум колосистий

Hypolepidaceae
1.Pteridiumaquilinum(L.) Kuhn – Орляк звичайний

Polypodiaceae
1.PolypodiumvulgareL. – Багатоніжка звичайна

ВІДДІЛ PINOPHYTA
Taxaceae
1.TaxusbaccataL. – Тис ягідний

Pinaceae
1.AbiesalbaMill. – Ялиця біла, гребінчаста
2.LarixdeciduaMill. – Модрина європейська
3.Piceaabies(L.) Karsten – Смерека (ялина) звичайна 
або європейська
4.PinuscembraL. – Сосна кедрова, європейська
5.PinusmugoTurra – Сосна гірська, лелич
6.PinusstrobusL. – Cосна Веймутова
7.PinussylvestrisL. – Сосна звичайна

Cupressaceae
1.JuniperuscommunisL. – Ялівець звичайний
2.JuniperussibiricaBurgsd. – Ялівець сибірський

ВІДДІЛ MAGNOLIOPHYTA
КЛАС MAGNOLIOPSIDA
Aristolochiaceae
1.AsarumeuropaeumL. – Копитняк європейський

Nymphaeaceae
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1.Nupharlutea(L.) Smith – Глечики жовті

Ceratophyllaceae
1.CeratophyllumdemersumL. – Кушир занурений

Ranunculaceae
1.AconitummoldavicumHacq.– Аконіт молдавський
2.AconitumpaniculatumLam. – Аконіт волотистий
3.ActaeaspicataL. – Воронець колосистий
4.AnemonenemoroseL. – Анемона дібровна
5.AnemoneranunculoidesL. – Анемона жовтецева
6.AquilegiavulgarisL. – Орлики звичайні
7.AtragenealpineL. – Атрагена альпійська
8.Batrachiumcircinatum(Sibth.) Spach – Водяний 
жовтець
9.Batrachiumtrichophyllum(Chaix) Bosch – Водяний 
жовтець волосолистий
10.CalthacornutaSchott, Nyman еtKotschy (C. 
рalustrisL.) – Калюжниця болотна
11.CalthalaetaSchott, Nyman еtKotschy – 
Калюжниця приємна
12.Cimicifuga europaea Schipcz – Клопогін 
европейський
13.ClematisrectaL. – Ломиніс прямий 
14.FicariavernaHuds. – Пшінка весняна
15.HelleboruspurpurascensWaldst.etKit. – Чемерик 
червонуватий 
16.HepaticanobilisSchreb. – Печіночниця звичайна
17.IsopyrumthalictroidesL. – Рівноплідник 
рутвицелистий
18.RanunculusauricomusL. – Жовтець золотистий
19.RanunculusacrisL. – Жовтець їдкий
20.RanunculuscassubicusL. – Жовтець кашубський
21.RanunculusflammulaL. – Жовтець вогнистий
22.RanunculuslanuginosusL. – Жовтець шерстистий
23.RanunculuspolyanthemosL. – Жовтець 
багатоквітковий
24.RanunculusrepensL. – Жовтець повзучий
25.RanunculussceleratusL. – Жовтець отруйний
26.ThalictrumaquilegifoliumL. – Рутвиця 
орликолиста
27.ThalictrumfoetidumL. – Рутвиця смердюча
28.ThalictrumlucidumL. – Рутвиця блискуча
29.TrolliuseuropaeusL. – Купальниця европейська 

Berberidaceae
1.BerberisvulgarisL. – Барбарис звичайний

Papaveraceae
1.ChelidoniummajusL. – Чистотіл звичайний
2.PapaverrhoeasL. – Мак дикий

Fumariaceae
1.Corydaliscava (L.) Schweigg.etKörte – Ряст 
бульбистий, порожнистий
2.Corydalissolida(L.) Clairv. – Ряст ущільнений
3.Fumaria officinalis L. – Рутка лікарська

Ulmaceae
1.UlmusglabraHuds.– В’яз гірський, голий

2.UlmuslaevisPallas– В’яз гладкий 

Cannabaceae
1.HumuluslupulusL. – Хміль звичайний

Urticaceae
1.UrticadioicaL.– Кропива дводомна
2.UrticaurensL. – Кропива жалка

Fagaceae
1.FagussylvaticaL. – Бук лісовий
2.QuercuspetraeaLiebl.– Дуб скельний
3.QuercusroburL. – Дуб звичайний
4.QuercusrubraL. (Q. borealisMichx.) – Дуб 
червоний

Betulaceae
1.Alnusglutinosa(L.) P. Gaertn. – Вільха клейка, 
чорна
2.Alnusincana(L.) Moench – Вільха сіра
3.BetulapendulaRoth – Береза повисла, бородавчаста
4.BetulapubescensEhrh. – Береза пухнаста
5.CarpinusbetulusL. – Граб звичайний
6.CorylusavellanaL. – Ліщина звичайна

Juglandaceae
1.JuglansregiaL. – Горіх грецький
Caryophyllaceae
1.Arenaria serpilifolia L. (A. leptoclados(Rchb.) 
Guss.) – Піщанка чебрецелиста
2.CerastiumfontanumBaumg.– Роговик джерельний
3.CerastiumholosteoidesFries. (C. сaespitosumGilib.) 
– Роговик ланцетовидний (дернистий) .
4.CerastiumsylvaticumWaldstetKit – Роговик лісовий
5.Coronariaflos-cuculi(L.) A. Br. – Коронація 
зозуляча, зозулин цвіт
6.CucubalusbacciferL.– Дутень ягідний
7.DianthusarmeriaL. – Гвоздика армерійовидна
8.DianthuscarthusianorumL. – Гвоздика 
картезіанська
9.DianthuscompactusKit. – Гвоздика скупчена
10.DianthusdeltoidesL. – Гоздика дельтовидна
11.Dianthusglabriusculus(Kit.) Borás – Гвоздика 
голувата
12.Dichodoncerastiodes (L.) Rchb. 
(Cerastiumcerastioides (L.) Rchb.) –Діходон 
роговиковий 
13.Eremogonemicradenia(P. Smirn.) Ikonn. – 
Еремогоне дрібнозалозисте
14.HerniariaglabraL. – Остудник голий 
15.Melandrium album (Mill.) Garcke– Куколиця біла
16.Melandrium dioicum (L.) Coss. et Germ. – 
Куколицядводомна
17.Moehringia trinervia (L.)Clairv.– Мерингія 
трижилкова
18.Myosotonaquaticum(L.) Moench – Слабник 
водяний
19.Oberna behen (L.) Ikonn.(Silene vulgaris (Moench) 
Garcke) – Смілка мінлива 
20.SaginaprocumbensL. – Моховинка лежача
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21.SaponariaofficinalisL. – Мильнянка лікарська
22.Scleranthusann
usL. – Червець однорічний
23.SilenenemoralisWaldst. EtKit. – Смілка гайова
24.SilenenutansL.– Смілка поникла
25.SpergulaarvensisL. – Шпергель звичайний
26.SpergulariasalinaJ. Presl. etC.Presl – Стелюшок 
морський
27.StellariagramineaL. – Зірочник злаковидний, 
п’яна трава
28.StellariaholosteaL. – Зірочник лісовий
29.StellarianemorumL. – Зірочник гайовий
30.Stellariamedia(L.) Vill. – Зірочник середній
31.Sterisviscaria (L.) Raf. (ViscariavulgarisBernh.) – 
Віскарія звичайна

Amaranthaceae
1.AmaranthuscruentusL. – Щириця закривавлена
2.AmaranthusretroflexusL. – Щириця загнута

Chenopodiaceae
1.AtriplexpatulaL. – Лутига розлога
2.AtriplextataricaL. – Лутига татарська
3.ChenopodiumalbumL. – Лобода біла
4.ChenopodiumbotrysL. Лобода запашна 
5.ChenopodiumglaucumL. – Лобода сиза
6.ChenopodiumhybridumL. – Лобода гібридна
7.ChenopodiumpolyspermumL. – Лобода 
багатонасінна 
8.Kochiascoparia (L.)  Віниччя справжнє 

Polygonaceae
1.BistortaoffіcinalisDelarbre (PolygonumbistortaL.) – 
Гірчак зміїний, ракові шийки, змійовик
2.Fallopiadumetorum(L.) Holub 
(PolygonumdumetorumL.) – Гірчак чагарниковий
3.Fallopiaconvolvulus (L.) A. Löve 
(PolygonumconvolvulusL.) – Гірчак березковидний
4.Persicariahydropiper (L.) Delarbre 
(PolygonumhydropiperL.)  Гірчак перцевидний, 
водяний перець.
5.Persicaria lapatifolia(L.) Delarbre 
(PolygonumlapatifoliumL. P. NodosumPers.) – Гірчак 
вузлуватий
6. PersicariamaculosaS.F.Gray 
(PolygonumpersicariaL.) – Гірчак почешуйний
7.PolygonumaviculareL. s.str. – Гірчак звичайний, 
спориш
8.ReynoutriajaponicaHoutt. 
(PolygonumcuspidatumSieboldetZucc.) – Гірчак 
гостролистий
9.RumexacetosaL. – Щавель кислий
7.RumexacetosellaL. – Щавель горобиний
10.Rumexarifolius аll. subsp. amplexicaulis (Lapeyr.) 
Nyman (R. carpaticumZapal.) – Щавель карпатський
11.RumexconfertusWilld. – Щавель кінський
12.RumexconglomeratusMurray – Щавель 
клубкуватий  
13.RumexcrispusL. – Щавель кучерявий
14.RumexmaritimusL.   Щавель морський 

15.Rumex obtusifolius L. subsp. sylvestris (Lam.) 
Čelak.(R. sylvestris(Lam.) Wallr.) – Щавель лісовий
16.RumexpseudoalpinusHoefft (R. alpinusL.) – 
Щавель альпійський
17.RumexsanguineusL. – Щавель кривавий

Clusiaceae (Hypericaceae)
1.HypericumhirsutumL. – Звіробій шорсткий
2.HypericummaculatumCrantz – Звіробій плямистий 
3.HypericumperforatumL. – Звіробій звичайний
4.HypericumtetrapterumFr.– Звіробій чотирикрилий 

Violaceae 
1.ViolaarvensisMurr. – Фіалка польова
2.ViolacaninaL. – Фіалка собача 
3.ViolahirtaL. – Фіалка шершава
4.ViolamatutinaKlok. – Фіалка ранкова, братики
5.ViolaodorataL. – Фіалка запашна
6.ViolapalustrisL. –Фіалка болотна
7.ViolareichenbachianaJordanexBoreau. Фіалка 
Рейхенбаха
8.ViolarivinianaReichenb. – Фіалка Рівінієва
9.ViolasuavisBieb. – Фіалка приємна
10.ViolatricolorL. – Фіалкатриколірна

11.Violacontempt Jord. – Фіалка 

Cistaceae
1.Helianthemumnummularium(L.) Mill. – Сонцецвіт 
звичайний
2.Helianthemumchamaecistus (H. оvatum(Viv.) Dunal) 
– Сонцецвіт яйцевидний  

Cucurbitaceae
1.Echinocystislobata(Michx) Torr. EtGray – 
Ехіноцистис шипуватий

Brassicaceae
1.Alliariapetiolata(M.Bieb.) CavaraetGrande– 
Кінський часник черешковий
2.ArmoraciarusticanaP.Gaertn.,B. Mey. EtScherb. – 
Хрін звичайний
3.BarbareavulgarisR.Br.– Суріпиця звичайна
4.Berteroaincana(L.) DC. – Гикавка сіра
5.BrassicacampestrisL. – Капуста польова
6.BrassicanapusL.– Ріпак, кольза, бруква
7.BuniasorientalisL. – Свербига східна
8.Capsellabursa-pastoris(L.) Medik. – Грицики 
звичайні
9.CardamineamaraL. – Жеруха гірка
10.CardamineflexuosaWith. – Жеруха звивиста
11.CardaminehirsutaL. – Жеруха шорстка
12.CardamineimpatiensL. – Жеруха недоторкана
13.CardaminepratensisL. – Жеруха лучна
14.Cardaminopsishalleri(L.) Hayek – Кардамінопсис 
Галлера
15.DentariabulbiferaL. – Зубниця бульбиста
16.DentariaglandulosaWaldst.etKit. – Зубниця 
залозиста
17.Diplotaxismuralis(L.) DC. – Дворядник муровий
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18.HesperismatronalisL. – Нічна фіалка
19.LunariaredivivaL. – Лунарія оживаюча
20.RaphanusraphanistrumL. – Редька дика
21.ResedaluteaL. – Резеда жовта
22.Rorippanasturtium-aquaticum(L.) Hayek 
(NasturtiumofficinaleR. Br.) – Настурція лікарська
23.Rorippasylvestris(L.) Besser – Водяний хрін 
лісовий
24.SisymbriumaltissimumL. – Сухоребрик стиснутий
25.Sisymbriumofficinalе (L.) Scop. – Сухоребрик 
лікарський
26.SisymbriumstrictissimumL. – Сухоребрик 
стиснутий
27.ThlaspiarvenseL. – Талабан польовий

Tamaricaceae
1.Myricariagermanica(L.) Desv. – Мірикарія 
німецька

Salicaceae
1.PopulusalbaL. – Тополя біла
2.PopulusdeltoidsMarsh. – Тополя дельтовидна
3.PopulusnigraL. – Тополя чорна
4.PopulustremulaL. – Осика
5.SalixalbaL.– Верба біла
6.SalixauritaL.– Верба вушката
7.SalixcapreaL.– Верба козяча
8.SalixcinereaL.– Верба попеляста
9.SalixfragilisL.– Верба ламка
10.SalixpentandraL.– Верба п’ятитичинкова
11.SalixpurpureaL.– Верба пурпурова
12.SalixsilesiacaWilld. – Верба сілезька
13.SalixtriandraL. – Верба тритичинкова, білоліз
14.SalixviminalisL. – Верба прутовидна

Empetraceae
1.EmpetrumnigrumL. – Водянка чорна

Ericaceae (Vacciniaceae)
1.Callunavulgaris(L.) Hull – Верес звичайний
2. Oxcoccus microcarpus Turcz.ex Rupr. - 
Журавлина дрібноплода
3.VacciniummyrtillusL. – Чорниця
4.VacciniumuliginosumL. – Буяхи, лохина, голубика
5.Vacciniumvitis-idaeaL.(Rhodococcumvitis-idaea(L.) 
Avror.) – Брусниця

Pyrolaceae
1.Chimaphilaumbellata(L.) W. Barton– Зимолюбка 
зонтична
2.Monesesuniflora(L.) A. Gray – Одноквітка 
звичайна
3.Orthiliasecunda(L.) House – Ортилія однобока
4.PyrolaminorL. – Грушанка зеленоцвіта
5.PyrolarotundifoliaL. – Грушанка круглолиста

Monotropaceae
1.MonotropahypopitysL. (HypopitysmonotropaCrantz) 
– Під’ялинник звичайний

Primulaceae
1.AnagallisarvensisL. - Курячі очка польві
2.CentunculusminimusL. – Недорісток найменший
3.LysimachianemorumL. – Вербозілля гайове
4.LysimachianummulariaL. – Вербозілля лучне
5.LysimachiapunctataL. – Вербозілля крапчасте  
6.LysimachiavulgarisL. – Вербозілля звичайне
7.PrimulavulgarisHuds.(P. acaulis ( L.) Grutb.) – 
Первоцвіт звичайний
8.Primulaelatior(L.) Hill – Первоцвіт високий
9.PrimulaverisL. – Первоцвіт весняний
10.SoldanellahungaricaSimonk. – Сольданелла 
угорська

Tiliaceae
1.TiliacordataMill. – Липа серцелиста

Malvaceae
1.MalvaneglectaWallr. – Калачики непомітні
2.MalvasylvestrisL. – Калачики лісові
3.LavaterathuringiaсaL. – Лаватера тюрінгська

Euphorbiaceae
1.EuphorbiaamygdaloidesL. – Молочай 
мигдалевидний
2.EuphorbiacarniolicaJacq. – Молочай 
карніолійський
3.EuphorbiacyparissiasL.– Молочай 
кипарисовидний
4.EuphorbiahelioscopiaL. – Молочай соняшний
5.EuphorbiapeplusL. – Молочай городній
6.EuphorbiasalicifoliaHost – Молочай верболистий
7.MercurialisperennisL. – Переліска багаторічна

Thymelaeaceae
1.DaphnemezereumL.– Вовче лико звичайне

Grossulariaceae
1.Grossulariauva-crispa (L.) Mil.subsp. reclinata(L.) 
Dostál (G. reclinata (L.) Mill.) – Аґрус відхилений

Crassulaceae
1.Hylotelephiumargutum(Haw.) Holub 
(SedumcarpaticumG. Reuss, S. TelephiumL.) – Очиток 
карпатський
2.Hylotelephiumpolonicum(Błocki) Holub 
(Sedumruprechtii(Jalas) Omelcz.) – Очиток Рупрехта
3.SedumacreL. – Очиток їдкий, заяча капуста їдка
4.SedumspuriumM. Bieb. – Очиток несправжній

Saxifragaceae
1.ChrysospleniumalternifoliumL. – Жовтяниця 
черговолиста

Parnassiaceae
1.ParnassiapalustrisL. – Жовтяниця черговолиста

Droseraceaeо
1.DroserarotundifoliaL. – Росичка круглолиста 
Rosaceae
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1.AgrimoniaeupatoriaL. – Парило звичайне
2.AlchemillabucovinensisSytschak – Привортень 
буковинський
3.AlchemillacriniteBuser – Приворотень? 
4.AlchemillamicansBuser – Приворотень стрункий 
5.AlchemillamonticolaOpiz – Приворотень гірський
6.AlchemillasarmaticaJuz. – Приворотень 
сарматський
7.Aruncusdioicus(Walter) Fernald (A. vulgarisRafin.) – 
Таволжник звичайний
8.Cerasusavium(L.) Moench – Черешня
9.CotoneasterintegerrimusMedik. – Кизильник 
цілокраїй
10. CotoneastermelanocarpusFisch.exBlytt – 
Кизильник чорноплодий
11CrataeguscurvisepalaLindm. – Глід 
кривочашечковий
12.Crataeguslaevigata(Poir.) DC. – Глід згладжений
13.Filipenduladenudata(J. PresletC. Presl) Fritsch – 
Гадючник оголений
14.FilipendulavulgarisMoench – Гадючник 
звичайний
15.FragariavescaL. – Cуниці лісові
16.FragariaviridisDuchesne – Суниці зелені, 
полуниці
17.GeumaleppicumJacq. – Гравілат алепський
18.GeumurbanumL. – Гравілат міський
19.GeumrivaleL. – Гравілат річковий
20.MalussylvestrisMill. – Яблуня лісова
21.PadusaviumMill. – Черемха звичайна
22.Parageummontanum(L.) – Сіверсія гірська
23.Physocarpusopulifolius (L.)Maxim. – 
Пухироплідник калинолистий
24.Potentillaanserinа L. – Перстач гусячий, гусяча 
лапка
25.PotentillaargenteaL. – Перстач сріблястий
26.PotentillaaureaL. – Перстач золотистий
27.Potentillaerecta(L.) Raeusch. – Перстач 
прямостоячий, калган
28.PotentillareptansL. – Перстач повзучий
29.PrunusdivaricataLedeb. – Алича
30.PrunusspinosaL. – Слива колюча, терен 
31.PyruscommunisL. – Груша звичайна
32.RosabugensisChrshan. – Шипшина бузька
33.RosaandegavensisBast. (R. transsilvanicaSchur) – 
Шипшина транссільванська 
34.RosacaninaL. – Шипшина собача
35.RosacorymbiferaBorkh. – Шипшина щитконосна
36.RosagallicaL. (R. czackianaBess) – Шипшина 
Чацького
37.RosamajalisHerrm. – Шипшина травнева
38.RosamicranthaSmith. – Шипшина дрібноквіткова
39.Rosaslobodjanii(Chrshan) Dubovik. – Шипшина 
Слободяна
40.RosapendulinaL. –Шипшина повисла
41.*RosapodolicaTratt. – Шипшина подільська
42.RosarubiginosaL. –  Шипшина іржасточервона
43.RosasubafzelianaChrsh. – Шипшина 
афцелієвидна
44.Rosasubcanina (Christ) DallaTorreetSarnth. (R. 

dumalisBechst.)  –Шипшина чагарникова
45.RosajundzilliiBess. – Шипшина Юндзіла
46.RubuscaesiusL. – Ожина сиза
47*.RubusgrabowskiiWeihe – Ожина Грабовського
48.RubushirtusWaldst. еtKit. –Ожина шорстка
49.RubusidaeusL. – Малина
50.*Rubus montanus Libert ex Lej. – Ожина гірська
51.Rubus nessensis W. Hall. – Ожинанессійська 
(ведмежа)
52.*RubuspedemontanusPinkwart – Ожина підгірська 
(?)
53.RubussulcatusVest – Ожина борозенчаста
54.SanguisorbaofficinalisL. – Родовик лікарський
55.SorbusaucupariaL. – Горобина звичайна
56.SpiraeachamaedryfoliaL.( S. ulmifoliaScop.) – 
Таволга в’язолиста

Fabaceae
1.AnthyllismacrocephalaWend. (A. vulnerariaL. 
subsp. polyphyllaDC. Nym.p. р.) – Заяча конюшина 
великоголовчаста
2.AstragalusglycyphyllosL. – Астрагал 
солодколистий
3.AstragaluscicerL. – Астрагал хлопунець
4.Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ExWoł.) Klásková 
– Зіновать руська
5.GenistatinctoriaL. – Дрік красильний
6.Lathyrusniger(L.) Bernh. – Чина чорна
7.Lathyrus pratensisL. – Чина лучна
8.Lathyrus sylvestrisL. – Чина лісова
9.Lathyrusvernus(L.) Bernh. – Чина весняна
10.LotuscorniculatusL. – Лядвинець український, 
рогатий
11.MedicagofalcateL. – Люцерна серповидна
12.MedicagolupulinaL. – Люцерна хмелевидна
13.MelilotusalbusMedik. – Буркун білий
14.Melilotusofficinalis(L.) Pall. – Буркун лікарський
15.OnonisarvensisL. – Вовчуг польовий
16.RobiniapseudoacaciaL. – Робінія звичайна, біла 
акація
17.Sarothamnusscoparius(L.) W.D.J.Koch – 
Жарновець віночковий
18.Securigeravaria (L.) Lassen (CoronillavariaL.) – 
Секуригера мечовидна
19.TrifoliumalpestreL. – Конюшина альпійська
20.TrifoliumarvenseL. – Конюшина польова, котики
21.TrifoliumaureumPollich – Конюшина золотиста
22.TrifoliumcampestreSchreb. – Конюшина рівнинна
23.TrifoliumdubiumSibth. – Конюшина сумнівна
24.TrifoliumfragiferumL. – Конюшина суницевидна
25.TrifoliumhybridumL. – Конюшина гібридна
26.TrifoliummediumL. – Конюшина середня
27.TrifoliummontanumL. – Конюшина гірська
28.TrifoliumochroleuconHuds. – Конюшина блідо
жовта
29.TrifoliumpannonicumJacq. – Конюшина 
панноська
30.TrifoliumpratenseL. – Конюшина лучна
31.TrifoliumrepensL. – Конюшина повзуча, біла
32.ViciacraccaL. – Горошок мишачий
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33.Viciahirsuta(L.) S.F.Gray. – Горошок шорсткий
34.ViciapisiformisL. – Горошок горохоподібний
35.ViciasepiumL. – Горошок плотовий
36.ViciasylvaticaL. – Горошок лісовий

Lythraceae
1.LythrumsalicariaL. – Плакун верболистий
2.LythrumvirgatumL. – Плакун прутовидний
3.PeplisportulaL. – Щебрик звичайний

Onagraceae
1.Chamerionangustifolium(L.) Holub – Іванчай 
вузьколистий
2.Chameriondodonaei(Vill.) Holub – Хамерій 
Додонея
3.CircaeaalpineL. – Цирцея альпійська
4.CircaealutetianaL. – Цирцея звичайна
5.EpilobiumhirsutumL. – Зніт шорсткий
6.EpilobiummontanumL. –Зніт гірський
7.EpilobiumparviflorumSchreb. – Зніт 
дрібноквітковий 
8.EpilobiumpalustreL. –Зніт болотний
9.EpilobiumroseumSchreb. –Зніт рожевий
10.OenoterabiennisL. – Енотера дворіча

Trapaceae
1.TrapanatansL. – Водяний горіх плаваючий

Haloragaceae
1.MyriophyllumspicatumL. – Водопериця колосиста
2.MyriophyllumverticilatumL. – Водопериця 
кільчаста
Staphyleaceae
1.StaphylаeapinnataL. Клокичка периста

Aceraceae
1.AcercampestreL. – Клен польовий
2.AcernegundoL. – Клен ясенелистий
3.AcerplatanoidesL. – Клен звичайний
4.AcerpseudoplatanusL. – Явір

Linaceae
1.LinumcatharticumL. – Льон проносний

Oxalidaceae
1.OxalisacetosellaL. – Квасениця звичайна
2.Xanthoxalisdillenii (Jacq.) Holub – Квасениця 
Діллена 

Geraniaceae
1.Erodiumcicutarium(L.) L.’Her. – Грабельки 
звичайні
2.GeraniumpalustreL. – Герань болотна
3.GeraniumphaeumL. – Герань темна
4.GeraniumprаtenseL. – Герань лучна
5.GeraniumrobertianumL. – Герань Робертова
6.GeraniumsylvaticumL. – Герань лісова

Balsaminaceae
1.ImpatiensglanduliferaRoyle – Розривтрава 

залозиста
2.Impatiensnoli-tangereL. – Розривтрава звичайна
3.ImpatiensparvifloraDC. – Розрив трава 
дрібноквіткова

Polygallaceae
1.PolygalacomosaSchkuhr – Китятки чубаті
2.PolygalavulgarisL. – Китятки звичайні

Cornaceae
1.Swidasanguinea(L.) Opiz. – Свидина кров’яна
2.CornusmasL. – Дерен справжній

Araliaceae
1.HederahelixL. – Плющ звичайний

Apiaceae
1.AegopodiumpodagrariaL. – Яглиця звичайна
2.AngelicasylvestrisL. – Дудник лісовий
3.Anthriscussylvestris(L.) Hoffm. – Бугила лісова
4.Archangelica officinalis Hoffm. 
(AngelicaarchangelicaL.) – Дягель лікарський
5.AstrantiamajorL. – Астранція велика
6.CarumcarviL. – Кмин
7.ChaerophylumaromaticumL. – Бутень запашний
8.ChaerophylumtemulumL. – Бутень пянкий
9.СoniummaculatumL. – Болиголов плямистий
10.DaucuscarotaL. – Морква дика
11.EryngiumcampestreL. – Миколайчики польові 
12.HeracleumsibiricumL. – Борщівник сибірський
13.HeracleummontegazzianumSommieretLevier  – 
Борщівник Сосновського
14.HeracleumsphondyliumL. – Борщівник 
європейський
15.LevisticumofficinalisW.D.J.Koch – Любисток 
лікарський
16.Peucedanumoreoselinum(L.) Moench – Смовдь 
гірська
17.Pimpinellamajor(L.) Huds. – Бедринець великий
18.Pimpinellasaxifragа L. – Бедринець 
ломикаменевий
19.SaniculaeuropaeaL. – Підлісник європейський
20.Selinumcarvifolia (L.) – Гірча кминолиста
21.SiumlatifoliumL. – Вех широколистий
22.Torilisjaponica(Houtt.) DC. – Ториліс японський
Celastraceae
1.EuonymuseuropaeaL. – Бруслина європейська
2.EuonymusverrucosaScop. – Бруслина бородавчаста

Rhamnaceae
1.FrangulaalnusMill. – Крушина ламка
2.RhamnuscatharticaL. – Жостір проносний

Loranthaceae
1.ViscumalbumL. – Омела біла
2.Viscumabietis(Wiesb.) (subsp.albumL. ) – Омела 
ялицева

Oleaceae
1.FraxinusexcelsiorL. – Ясен звичайний
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2.LigustrumvulgareL. – Бірючина звичайна

Caprifoliaceae
1.LoniceraxylosteumL. – Жимолость пухната
2.SambucusebulusL. – Бузина трав’яниста
3.SambucusnigraL. – Бузина чорна
4.SambucusracemosaL. – Бузина червона
5.ViburnumopulusL. – Калина звичайна
6.ViburnumlantanaL. – Калина цілолиста, гордовина

Adoxaceae
1.AdoxamoschatellinaL. – Адокса мускусна

Valerianaceae
1.ValerianaexaltataMikan. – Валеріана болотна, 
висока
2.Valerianasimplicifolia(Reicenb.) Kabath. – 
Валеріана цілолиста
3.ValerianatripterisL. – Валеріана трикрила

Dipsacaceae
1.DipsacussylvestrisHuds. – Черсак лісовий
2.DipsacuspilosusL. – Черсак волосистий
3.Knautiaarvensis(L.) Coult. – Свербіжниця польова
4.Knautiamaxima(Opiz) Ortmann (K. 
dipsacifoliaKreutzer) – Свербіжниця ворсянколиста
5.ScabiosaochroleucaL. – Скабіоза блідожовта
6.SuccisapratensisMoench – Комонник лучний

Apocynaceae
1.VincaminorL. –  Барвінок малий

Asclepiadaceae
1.VincetoxicumhirundinariaMedik. (V. 
officinale(Moench) Pobed.) –Ластовень лікарський

Gentianaceae
1.CentauriumerythaeaRafn – Золототисячник 
звичайний
2.GentianaacaulisL. – Тирлич безстебловий
3.GentianaasclepiadeaL. –Тирлич ваточниковидний
4.GentianacruciataL. – Тирлич хрещатий, 
лихоманник
5.GentianalaciniataKit.exKanitz – Тирлич 
роздільний
6.GentianapneumonantheL. –Тирлич звичайний
7.GentianellacarpaticaBörner– Тирличничок 
карпатський
8.Gentianella lutescens(Velen.) Holub –Тирличничок 
жовтуватий
9.Gentianopsisciliata(L.) MaYuChuan –Тирличник 
війчастий

Menyanthaceae
1.MenyanthestrifoliateL. – Бобівник трилистий

Rubiaceae
1.AsperulacynanchicaL. – Маренка рожева
2.Cruciataglabra(L.) Ehrend. – Круціата гола
3.CruciatalavepiesOpiz (G. Cruciate(L.) Scop.) – 

Круціата гладенька
4.GaliumaparineL. – Підмаренник чіпкий
5.GaliumintermediumSchult. (G. schultesiiVest) – 
Підмаренник посередній
6.GaliummollugoL. – Підмаренник м’який
7.Galiumodoratum(L.) Scop.– Підмаренник 
запашний
8.GaliumpalustreL. – Підмаренник болотний
9.GaliumrotundifoliumL. – Підмаренник 
круглолистий
10.GaliumspuriumL. – Підмаренник несправжній
11.GaliumuliginosumL. – Підмаренник багновий
12.GaliumverumL. – Підмаренник справжній

Convolvulaceae
1.Calystegiasepium(L.) R. Br. – Плетуха звичайна
2.ConvolvulusarvensisL. – Березка польова

Cuscutaceae
1.Cuscutaepithymum(L.) L. – Повитиця льонова
2.CuscutaeuropaeaL. –  Повитиця європейська

Boraginaceae
1.AnchusaofficinalisL. – Воловик лікарський
2.CerintheminorL. – Вощанка мала
3.EchiumvulgareL. – Синяк звичайний
4.Myosotisarvensis(L.) Hill – Незабудка польова
5.MyosotislaxaLehm. ( M. caespitosaK.F. Schultz) – 
Незабудка дерниста
6.MyosotisnemorosaBesser(M. strigulosaRchb.) – 
Незабудка дібровна  (жорстка)
7.MyosotisscorpioidesL. (M. palustris(L.) L.) – 
Незабудка болотна
8.MyosotisstenophyllaKnaf – Незабудка вузьколиста
9.MyosotissylvaticaEhrh.exHoffm. – Незабудка 
лісова
10.PulmonariaangustifoliaL. – Медунка вузьколиста
11.PulmonariafilarszkyanaJáv. – Медунка угорська
12.PulmonariamollisWulfenexHornem – Медунка 
м’якенька
13.PulmonariaobscuraDumort. – Медунка темна  
14.PulmonariaofficinalisL. – Медунка лікарська
15.SymphytumcordatumWaldst.etKit. ExWilld. – 
Живокіст серцевидний
16.SymphytumpopoviDobrocz. – Живокіст Попова
17.SymphytumofficinaleL. – Живокіст лікарський
18.Strophiostomasparsiflora (Mikan) Turch.(Myos
otissparsifloraJ.C.MikanexPohl ) – Строфіостома 
(Незабудка) рідкоцвіта 

Solanaceae
1.Atropabella-donnaL. – Белладонна звичайна
2.DaturastramoniumL. – Дурман звичайний
3.SolanumdulcamaraL. – Паслін солодкогіркий
4.SolanumnigrumL. – Паслін чорний

Scrophulariaceae
1.Chaenorinum minus (L.) Lange – Вушкоцвіт малий
2.DigitalisgrandifloraMill. – Наперстянка 
великоцвіта
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3.EuphrasiabrevipilaBurn.etGremli – Очанка 
коротковолоса
4.EuphrasiastrictaHost.– Очанка пряма
5.EuphrasiarostkovianaHayne – Очанка Ростковіуса
6.LathraeasquamariaL. – Петрів хрест лускатий
7.LinariavulgarisMill. – Льонок звичайний
8.MelampyrumarvenseL. – Перестріч польовий
9.MelampyrumnemorosumL. – Перестріч гайовий
10.MelampyrumsylvaticumL. – Перестріч лісовий
11.OdontitesvulgarisMoench. – Кравник червоний
12.PedicularishacquetiiGraf – Шолудивник Гакетта
13.PedicularissylvaticaL. – Шолудивник лісовий
14.Rhinanthusaestivalis(N.Zing.) Schischk.etSerg. – 
Дзвінець літній
15.Rhinanthusgracilis(L.) Goult. – Дзвінець 
вузьколистий
16.RhinanthusminorL. – Дзвінець малий
17.Rhinanthuspatulus (Sterneck) Thell.etSchinz  (R. 
alectorolophus (Scop) Poll.) – Rhinanthus vernalis (N. 
Zing.) Schischk et Serg. – Дзвінець розпростертий
18.ScrophularianodosaL. – Ранник шишкуватий
19.ScrophulariascopoliiHoppe.exPers. – Ранник 
скополіїв
20.ScrophulariaumbrosaDumort. – Ранник тіньовий
21.VerbascumlanatumSchrad. – Дивина шерстиста
22.VerbascumnigrumL. – Дивина чорна
23.VerbascumthapsusL. – Дивина ведмежа
24.Veronicaanagalis-aquaticaL. – Вероніка 
джерельна
25.VeronicaarvensisL. – Вероніка польова
26.VeronicabeccabungaL. – Вероніка струмкова
27.VeronicachamaedrysL. – Вероніка дібровна
28.VeronicafiliformisSmith – Вероніка нитковидна
29.VeronicamontanaL. – Веронаіка гірська
30.VeronicaofficinalisL. – Вероніка лікарська
31.VeronicapersicaPoir. – Вероніка персидська
32.VeronicascutellataL. – Вероніка щиткова
33.VeronicaserpyllifoliaL. – Вероніка чебрецелиста
34.VeronicaurticifoliaJacq. – Вероніка кропиво листа

Orobanchaceae
1.OrobanchealbaStephanexWilld. – Вовчок білий

Lentibulariaceae
1.UtriculariaaustralisR.Br. – Пухирник південний
2.UtriculariavulgarisL. – Пухирник звичайний

Plantaginaceae
1.PlantagolanceolataL. – Подорожник 
ланцетолистий
2.PlantagomajorL. – Подорожник великий
3.PlantagomediaL. – Подорожник середній

Verbenaсеае
1.VerbenaofficinalisL. – Вербена лікарська

Lamiaceae
1.Acinosarvensis(Lam.) Dandy– Щебрушка 
чебрецева
2.AjugagenevensisL. – Горлянка женевська

3.AjugareptansL. – Горлянка повзуча
4.BallotanigraL.– М’яточник чорний
5.BetonicaofficinalisL. – Буквиця лікарська
6.ClinopodiumvulgareL. – Пахучка звичайна
7.GaleopsisbifidaBoenn. – Жабрій двонадрізаний
8.GaleopsisspeciosaMill. – Жабрій гарний
9.GaleopsistetrahitL. – Жабрій звичайний
10.GlechomahederaceaL. – Розхідник звичайний
11.GlechomahirsutaWaldstetKit.  Розхідник 
шорсткий
12.LamiumalbumL. – Глуха кропива біла
13.Lamiumgaleobdolon(L.) L. 
(GaleobdolonluteumHuds.) – Зеленчук жовтий
14.Lamiummaculatum(L.) L. – Глуха кропива 
крапчаста
15.LamiumpurpureumL. – Глуха кропива пурпурова
16.LeonurusvillosusDesf.exD`Urv. (L. 
quinquelobatusGillib. ExUsteri) –       Cобача кропива 
пятилопатева
17.LycopuseuropaeusL. – Вовконіг європейський
18.MelittiscarpaticaKlokov – Кадило карпатське
19.Menthaaquaticа  L. – Мята водяна
20.MenthaarvensisL. – М’ята польова
21.Menthalongifolia(L.) Huds. – М’ята довголиста
22.OriganumvulgareL. – Материнка звичайна
23.Prunellagrandiflora(L.) Scholl. – Суховершки 
великоквіткові
24.PrunellavulgarisL. – Суховершки звичайні
25.SalviaglutinosaL. – Шавлія клейка
26.SalviapratensisL. – Шавлія лучна
27.SalviaverticillataL. – Шавлія кільчаста
28.ScutellariagаlericulataL. – Шоломниця звичайна
29.StachyspalustrisL. – Чистець болотний
30.StachyssylvaticaL. – Чистець лісовий
31.TeucriumchamaedrysL. – Самосил гайовий
31.ThymusalternansKlokov – Чебрець 
чергововолосистий
32.ThymuspulegioidesL. – Чебрець блошиний

Callitrichасeae
1.CallitrichecophocarpaSendter – Виринниця 
тупоплідна

Campanulaceae
1.CampanulaabietinaGriseb. EtSchenk – Дзвоники 
ялицеві
2.CampanulacervicariaL. – Дзвоники оленячі
3.CampanulaglomerataL. – Дзвоники скупчені
4.CampanulapatulaL. – Дзвоники розлогі
5.CampanulapersicifoliaL. – Дзвоники персиколисті
6.CampanularapunculoidesL. – Дзвоники 
ріпчастовидні
7.Campanulaserrata(KitexSchult.) Hendrych – 
Дзвоники пилчасті
8.CampanulasibiricaL. – Дзвоники сибірські
9.CampanulatracheliumL. – Дзвоники кропиволисті
10.PhyteumaspicatumL. – Фітеума колосиста
11.PhyteumatetramerumSchur – Фітеума 
чотирироздільна
12.PhyteumawagneriA. Kern. – Фітеума Вагнера
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Asteraceae
1.AchilleasubmillefoliumKlokovetKrytzka – Деревій 
майжезвичайний
2.Adenostylesalliariae (Gouan) Kern. – Аденостелис 
цілолистий
3.AnthemisarvensisL. – Роман польовий
4.AnthemiscotulaL. –  Роман собачий
5.AnthemissubtinctoriaL. – Роман 
напівфарбувальний
6.Antennariadioica(L.) P. Gaertn. – Котячі лапки 
дводомні
7.Aposeris foetida (L.)Less. – Апозериссмердючий
8.ArctiumlappaL. – Лопух справжній
9.Arctiumminus(Hill) Bernh. – Лопух малий
10.ArctiumnemorosumLej.– Лопух дібровний
11.ArctiumtomentosumMill.– Лопух повстистий
12.ArnicamontanaL. –Арнікагірська
13.ArtemisiaabsinthiumL. – Полин гіркий
14.ArtemisiavulgarisL. – Полин звичайний
15.BellisperennisL. – Стокротки багаторічні
16.BidenscernuaL. – Череда поникла 
17.BidensfrondosaL.– Череда листяна
18.BidenstripartitaL.– Череда трироздільна
19.CarduusacanthoidesL. – Будяк акантовидний
20.CarduuscrispusL– Будяк кучерявий
21.CarduuskerneriSimonk. – Будяк Кернера
22.CarlinaacaulisL.– Відкасник безстебловий
23.CarlinabiebersteiniiBernh. еxHornem – Відкасник 
Біберштейна
24.CarlinavulgarisL.– Відкасник звичайний
25.CarlinacirsioidesKlok. – Відкасник 
осотоподібний
26.Centaureacarpatica(Porc.) Porc. – Волошка 
карпатська
27.CentaureajaceaL.– Волошка лучна
28.CentaureaphrygiaL.– Волошка фригійська
29.CentaurearhenanaBoreau.(C stoebeL) – Волошка 
рейнська  
30.CentaureascabiosaL. – Волошка скабіозовидна 
31.CentaureacyanusL. – Волошка синя
32.CichoriumintybusL. – Цикорій дикий, Петрові 
батоги
33.Cirsiumarvense(L.) Scop. –Осотпольовий
34.Cirsiumoleraceum(L.) Scop. – Осотгородній
35.Cirsiumpalustre(L.) Scop. – Осот болотний
36.Cirsiumrivulare(Jacq.) All. – Осот прибережний
37.CirsiumwalldsteiniiRouy – Осот Вальдштейна
38.Cirsiumvulgare(Savi) Ten. – Осот звичайний
39.Cirsiumerisithales (Jacq.) Scop. – Осот клейкий
40.Crepisconyzifolia(Gouan) A.Kern. – Скереда 
конізолиста
41.CrepislodomeriensisBess. (C. biennisauct., nonL.) – 
Скереда ладомирська 
42.Crepispaludosa(L.)Moench – Скереда болотна
43.CrepisrhoeadifoliaM.Bieb. 
(BarkhausiarhoedifoliaBieb.) – Скереда маколиста
44.CrepistectorumL. – Скереда покрівельна
45.DoronicumaustriacumJacq. – Сугайник 
австрійський

46.EchinopssphaerocephalusL. – Головатень 
круглоголовий
47.ErigeronacrisL. – Злинка їдка
48.Erigeron сanadensisL. – Злинка канадська
49.EupatoriumcannabinumL. – Сідач коноплевий
50.Galinsogaurticifolia(Kunth) Benth. (G. 
сiliate(Rafin.) Blake.) – Галінсога війчаста
51.GalinsogaparvifloraCav.– Галінсога дрібноцвіта
52.GnaphaliumsylvaticumL.– Сухоцвіт лісовий
53.GnaphaliumuliginosumL.– Сухоцвіт багновий
54.HieraciumracemosumWaldst. etKit. – Нечуйвітер 
червоний
55.HieraciumtranssilvanicumHeuff. – Нечуйвітер 
трансільванський
56.HieraciumumbellatumL. – Нечуйвітер зонтичний
57.HieraciumroxolanicumRehm.– Нечуйвітер 
роксоланський
58.HieraciumsylvularumJord. ExBoreau – Нечуйвітер 
лісний
59.Homogynealpine(L.) Cass. – Підбілик 
альпійський
60.HypоchoerisradicataL. – Поросинець 
укорінливий
61.HypоchoerisunifloraVill.
(Achyroforusuniflorus(Vill.) BluffetFingerh.) – 
Поросинець одноквітковий
62.InulabritannicaL. – Оман британський
63.InulaensifoliaL.– Оман мечолистий
64.InulaheleniumL. – Оман високий
65.InulahirtaL.– Оман шершавий  
66.LactucaserriolaTorner. – Латук дикий
67.LapsanacommunisL. – Празелень звичайна
68.LeontodonautumnalisL. – Любочки осінні 
69.LeontodondanubialisJacq. – Любочки дунайські
70.LeontodonhispidusL. – Любочки повзучі
71.Lepidothecasuaveolens(Pursh) Nutt. 
(Chamomillasuaveolens(Pursh) Rydb.) – Хамоміла 
запашна, ромашка запашна
72.Leucanthemumrotundifolium(Waldst. etKit. 
exWilld.) DC. – Королиця круглолиста
73.LeucanthemumvulgareLam.– Королиця звичайна
74.MatricariarecutitaL.(Chamomillarecutita(L.) 
Rauschert) – Ромашка лікарська
75.Mycelismuralis(L.) Dumort. – Міцеліс стінний 
(Салатник лісовий) 
76.Petasitesalbus(L.) P.Gaertn. – Кремена біла
77.Petasiteshybridus(L.) P.Gaertn., B.Mey. etScherb. – 
Кремена гібридна
78.PetasiteskablikianusTauschexBercht.– Кремена 
судетська
79.Phalacrolomaannuum(L.) Dumort. 
(Stenactisannua(L.)Nees.) – Стенактис однорічний
80. PicrishieracioidesL. – Гіркуша нечуйвітрова
81.Pilosellaaurantiaca (L.) F.SchultzetSch.Bip. 
(Hieracium auranthiacumL.) – Нечуйвітер оранжево
червоний
82.Pilosellaziziana(Tausch) F.SchulltzetSch.Bip. (P. 
brachiateBert., HieraciumleptophyllumNaeg. etPeter.) 
– Нечуйвітер тонкостебловий
83.PilosellaofficinarumF.Schult. etSch. Bip.
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(HieraciumpilosellaL.) – Нечуйвітер лікарський ( 
нечуйвітер волохатенький)
84.PrenanthespurpureaL.– Пренант пурпуровий
85.Ptarmicalingulata(Waldst.etKit.)DC.– Чихавка 
язиколиста
86.Pyrethrumcorymbosum(L.) Scop. – Маруна 
щиткова
87.ScorzonerahumilisL. – Скорзонера низька
88.ScorzoneraroseaWaldst.etKit.– Скорзонера 
рожева
89.SenecioerraticusBertol. – Жовтозілля  блукаюче
90.Senecioovatus (P.Gaertn.,B. MeyetScherb.) Willd. 
(S. FuchsiaC. C. Gmel.) – Жовтозілля Фукса
91.SeneciojacobaeaL. – Жовтозілля Якова
92.SenecionemorensisL.  – Жовтозілля дібровне
93.SeneciosylvaticusL. – Жовтозілля лісове
94.SeneciovernalisWaldst.etKit. – Жовтозілля 
весняне
95.SeneciovulgarisL. – Жовтозілля звичайне
96.SerratulatinctoriaL. – Серпій фарбувальний
97.SolidagocanadensisL. – Золотушник канадський
98.SolidagovirgaureaL. – Золотушник звичайний
99.SonchusarvensisL. – Жовтий осот польовий
100.Sonchusasper(L.) Hill –Жовтийосотшорсткий
101.SonchusoleraceusL. – Жовтий осот городній
102.TanacetumvulgareL. – Пижмо звичайне, пижмо
103.TaraxacumofficinaleWigg. – Кульбаба лікарська
104.Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. – 
Крем’яникгарний
105.Tragopogon orientalis L. – Козельцісхідні
106.Tragopogon pratensis L. – Козельці лучні
107.Tripleurospermuminodorum (L.) Sch.
Bip.(Matricariaperforatа Merat.) – Ромашка 
продірявлена (непахуча)
108.TussilagofarfaraL.–Підбілзвичайний
109.XanthiumstrumariumL.– Нетреба звичайна

Butomaceae
1.ButomusumbellatusL. – Сусак зонтичний

Alismataceae
1.Alismaplantago-aquaticaL. 
–Частухаподорожникова

Hydrocharitaceae
1.ElodeacanadensisMichx.– Елодея канадська
2.Hydrocharismorsus-ranaeL. – Жабурник 
звичайний

Juncaginaceae
 1.TriglochinpalustreL. – Tpизубець болотний 

Potamogetonaceae
1.PotamogetonberchtoldiiFieber – Рдесник 
Берхтольда
2.PotamogetoncrispusL.– Рдесник кучерявий
3.PotamogetonnatansL. – Рдесник плаваючий
4.PotamogetonnodosusPoir. – Рдесник вузлуватий
5.PotamogetonpectinatusL. – Рдесник гребінчастий
6.PotamogetonpusillusL. – Рдесник маленький

7.PotamogetontrichoidesCham. etSchlecht. – Рдесник 
волосовидний

Сonvallariaceae
1.ConvallariamajalisL .– Конвалія звичайна
2.Majanthemumbifolium(L.)F.W. Schmidt – Веснівка 
дволиста
3.Polygonatumhirtum(BocsexPoir.) Pursh (P. 
latifoliumDesf.) – Купина широколиста
4.Polygonatummultiflorum(L.) All.– Купина 
багатоквіткова
5.Polygonatumodoratum(Mill.) Druce – Купина 
пахуча
6.Polygonatumverticillatum(L.)All. – Купина 
кільчаста
7.Streptopusaplexifolius(L.) DC. – Стрептопус 
стеблообгортний

Melanthiaceae
1.ColchicumautumnaleL. –  Пізньоцвіт осінній
2.VeratrumalbumL. – Чемериця біла

Trilliaceae
1.ParisquadrifoliaL. – Вороняче око чотирилисте

Liliaceae
1.Gagealutea(L.) KerGawl. – Зірочки жовті
2.LiliummartagonL. – Лілія лісова

Hyacinthaceae
1.ScillabifoliaL. – Проліска дволиста

Alliaceae
1.AlliumursinumL. – Цибуля ведмежа, левурда, 
черемша
2.AlliumscorodoprasumL. – Цибуля круглоголова
Amaryllidaceae
1.GalanthusnivalisL.– Підсніжник звичайний
2.LeucojumvernumL. – Білоцвіт весняний

Iridiaceae.
1.CrocusheuffelianusHerb. – Шафран Гейфелів
2.GladiolusimbricatusL. – Косарики черепичасті
3.IrispseudacorusL. – Півники 
несправжньосмеканцеві
4.IrissibiricaL. – Півники сибірські
5.SisyrinchiumseptentrionaleBicknell  (S. 
angustifolium Mill.)– Сизюринхій  вузьколистий

Orchidaceae
1.AnacamptiscoriophoraL. – Плодоріжка 
блощична
2.Anacamptismorio (L.) R. M. Bateman, 
PridgeonetM.W. Chase (OrchismorioL.) – 
Плодоріжка салепова
3.Cephalantheradamasonium (Mill.)Druce - 
Булатка великоквіткова

4.Cephalantheralongifolia(L.) Fritsch– Булатка 
довголиста
5.CorallorhizatrifidaChátel.– Коральковець 
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тричінадрізаний
6.CypripediumcalceolusL.– Зозулині черевички
7. DactylorhizaincarnatаL.- Зозульки мясочервоні
8.Dactylorhizafuchsia(Druce) Soó –Зозульки 
Фукса
9.Dactylorhizamaculate(L.) Soó –Зозульки 
плямисті
10.Dactylorhizamajalis(Rchb.) P.F. 
HuntetSummerhayes–Зозульки травневі
11.Dactylorhizasambucina(L.) Soo – 
Пальчатокорінник бузиновий
12.Epipactisheleborine(L.) Crantz – Коручка 
чемерникова
13.Epipactispalustris(L.) Crantz – Коручка 
болотна
14.EpipactispurpurataSmith – Коручка пурпурова
15.Goodyerarepens( L.) R.Br. – Гудайєра повзуча
16.Gymnadeniaconopsea(L.) R. Br. – Билинець 
комариний
17.Gymnadeniadensiflora(Wahlenb.) K. Rich. – 
Билинець щільноквітковий
18.Gymnadeniaodoratissima(L.)Rich. – Билинець 
найзапашніший
19.*Herminiummonorchis (L) – Бровник 
однобульбовий
20.Listeraovata(L.) R. Br. – Зозулині сльози 
яйцелисті
21.Malaxismonophyllos(L.) Sw. – Малаксис 
однолистий

22.Neottianidus-avis(L.) Rich. – Гніздівка 
звичайна

23. NeotineaustulataL. – Зозулинець обпалений
24. Orchismascula(L.) L.– Зозулинець чоловічий
25.Platantherabifolia( L.) Rich. – Любка дволиста
26.Pseudorchisalbida(L.) A.LöveetD.Löve–
Левкоорхіс альбіда
27.Spiranthesspiralis(L.) Chevall.– Скрученик 
спіральний
28.Traunsteineraglobosa(L.) Rchb. – 
Траунштейнера куляста

Juncaceae
1.JuncusacutiflorusEhrh.exHoffm. – Ситник 
гостропелюстковий
2.JuncusarticulatesL. – Ситник членистий
3.JuncusbufoniusL. – Ситник жаб’ячий
4.JuncuscompressusJacq. – Ситник стиснутий
5.JuncusconglomeratusL. – Ситник скупчений
6.JuncuseffusesL. – Ситник розлогий
7.JuncusgeniculatusSchrank – Ситник колінчастий
8.JuncusinflexusL. – Ситник пониклий
9.JuncustenuisWilld. – Ситник тонкий
10.JuncusthomasiiTen. – Ситник Томаса
11.Luzulacampestris(L.) DC. – Ожика рівнинна
12.Luzulaluzuloides(Lam.) DandyetWilmott – Ожика 
гайова
13.Luzulamultiflora(Ehrh.) Lejeune. – Ожика 
багатоквіткова
14.LuzulapilosaL. – Ожика волосиста
15.Luzulasylvatica(Hudson) Gaudin – Ожика лісова

16.Luzulasudetica(Willd.) Schult. – Ожика судетська

Cyperaceae
1.Bolboschoenus maritimus (L.)Pallas. l. – 
Бульбокамиш морський
2.Blysmuscompressus(L.) Panz. ExLink – Блісмус 
стиснутий
3.CarexacutaL. – Осока гостра
4.CarexbrizoidesL. – Осока трясункоподібна
5.CarexcaryophylleaLatour. – Осока весняна
6.CarexcinereaPol. (C. canesсensL.) – Осока 
попелястосіра
7.CarexdepressaLink – Осока притиснута
8.CarexdigitataL. – Осока пальчаста
9.CarexdistansL. – Осока розсунута
10.CarexechinataMurr. – Осока їжачкова
11.CarexelongateL. – Осока видовжена 
12.CarexflaccaSchreb. – Осока повисла 
13.CarexhartmaiiCajang. – Осока Гартмана
14.CarexhirtaL. – Осока шершава
15.CarexhumilisLeys. – Осока низька
16.CarexleporineL. – Осока заяча
17.CarexmontanaL. – Осока гірська
18.Carexnigra(L.) Reichard – Осока чорна
19.CarexornithopodaWilld. – Осока лапчаста
20.CarexotrubaePodp. – Осока Отруби
21.CarexpallescensL. – Осока бліда
22.CarexpanaceaL. – Осока просовидна
23.CarexpendulaHuds. – Осока звисла
24.CarexpilosaScop. – Осока волосиста
25.CarexpiluliferaL. – Осока кульконосна
26.CarexpseudocyperusL. – Осока 
несправжньосмикавцева
27.CarexremotaL. – Осока рідкоколоса
28.CarexrostrataStokes – Осока здута
29.CarexserotinaMerat – Осока пізня 
30.CarexsylvaticaHuds. – Осока лісова
31.CarextomentosaL. – Осока повстиста
32.CarexumbrosaHost – Осока затінкова
33.CarexvesicariaL. – Осока пухирчаста
34.CarexvulpineL. – Осока лисяча
35.CarexfuscusL. – Смикавець бурий
36.EleochariscarniolicaKoch – Ситняг 
карніолійський
37.Eleocharisovate(Roth) RoemetSchult – Ситняг 
яйцевидний
38.Eleocharispalustris(L.) R. Br. – Ситнягболотний
39.Eleocharisuniglumіs(Link) Chult. – Ситняг 
однолускуватий 
40.EriophorumlatifoliumHoppe –Пухівка 
широколиста
41.EriophorumpolystachionL. – Пухівка 
багатоколоса
42.EriophorumvaginatumL. – Пухівка піхвова
43.Pycreusflavescens(L.) Beauv.ExReichb. – 
Ситовник жовтуватий
44.ScirpussylvaticusL.– Комиш лісовий
45.Schoenoplectuslacustris (L.) Palla – Скеноплект 
озерний
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Poaceae
1.AgrostiscaninaL. – Мітлиця собача
2.AgrostiscapillarisL. (A. TenuisSibth.) – Мітлиця 
тонка
3.AgrostisstoloniferaL. – Мітлиця пагінкова
4.AlopecurusaequalisSobol.– Лисохвіст (Китник) 
рівний 
5.AlopecuruspratensisL. – Лисохвіст (Китник) 
лучний
6.AnthoxanthumodoratumL.– Пахуча трава звичайна
7.Aperaspica-venti(L.) P.Beauv. – Метлюг звичайний
8.Arrhenatherumelatius(L.) J. PresletC. Presl – 
Райграс високий
9.Avenellaflexuosa(L.) Drejer – Лерхенфельдія 
звивиста 
10.Brachipodiumpinnatum(L.) P.Beauv. – Куцоніжка 
пірчаста 
11.Brachipodiumsylvaticum(Huds.) P. Beauv. – 
Куцоніжка лісова
12.BrizamediaL. – Трясунка середня
13.Bromopsisinermis(Leyss.) Holub – Кострець 
безостий
14.BromuscommutatusSchrad. – Бромус мінливий
15.Calamagrostisarundinacea(L.) Roth – Куничник 
тростниковий
16.Calamagrostiscanescens(Weber) Roth – Куничник 
сіруватий
17.Calamagrostisepigeios(L.) Roth 
–Куничникназемний
18.Calamagrostispseudophragmites(Hallerf.) Koeler – 
Куничник несправжньоочеретяний
19.Calamagrostisvillosa(Chaix.) J.F.Gmel. – 
Куничник волохатий
20.CynosuruscristatusL. Гребінник звичайний
21.DactylisglomerataL. – Грястиця збірна
22.DactylispolygamaHorv. – Грястиця полігамна
23.Deschampsiacaespitosa(L.) P.Beauv. – Щучник 
дернистий
24.Digitaria ischaemum (Schreb.) Muehl. – Пальчатка 
кровоспиняюча
25.Echinochloacrus-galli(L.) P.Beauv. – Плоскуха 
звичайна, півняче просо
26.Elymuscaninus (L.) L. (Roegneriacanina (L.) 
Nevski) – Регнерія собача
27.Elytrigiaintermedia (Host) Nevski – Пирій середній
28.Elytrigiarepens(L.) Nevski – Пирій повзучий
29.FestucaarundinaceaSchreb. – Костриця східна 
30.Festucagigantea(L.)Vill. – Костриця гігантська
31.FestucaovinaL. – Костриця овеча
32.FestucapratensisHuds. – Костриця лучна
33.FestucarubraL. – Костриця червона
34.FestucatenuifoliaSibth.– Костриця тонколиста
35.Glyceriafluitans(L.) R. Br. – Лепешняк плавучий
36.Glyceriamaxima(C.Hartm.) Holmberg – Лепешняк 
великий
37.Glyceriaplicata(Fries) Fries – Лепешняк 
складчастий
38.Helictotrichonplaniculme(Schrad.) Pilg. – 
Вівсюнець плоскостеблий
39.Helictotrichonpraeustum(Rchb.) Tzvelev – 

Вівсюнець знебарвлений
40.HolcuslanatusL. – Медова трава шерстиста
41.HolcusmollisL. – Медова трава м’яка
42.Leersiaoryzoides(L.) Sw. – Леєрзія рисовидна, 
рисова трава
43.LoliumperenneL. – Пажитниця багаторічна
44.LoliumtemulentumL. – Пажитниця п’янка, 
дурійка
45.MelicanutansL. – Перлівка поникла
46.MelicapictaC. Koch – Перлівка ряба
47.MiliumeffusumL. – Просянка розлога
48.Moliniacaerulea(L.) Moench – Молінія голуба
49.NardusstrictaL. – Біловус стиснутий, мичка
50.PhleumalpinumL. – Тимофіївка альпійська
51.PhleumprаtenseL. – Тимофіївка лучна
52.Phragmitesaustralis(Cav.) Trin.ex. Steud. – Очерет 
звичайний
53PoaannuaL. – Тонконіг однорічний
54.PoachaixiiVill. – Тонконіг Ше
55.PoacompressaL. – Тонконіг стиснутий
56.PoanemoralisL. – Тонконіг дібровний
57.PoapalustrisL. – Тонконіг болотний
58.PoapratensisL. – Тонконіг лучний
59.PoatrivialisL. – Тонконіг звичайний
60.Puccinelliadistans(Jacq.) Parl. – Покісниця 
розставлена
61.Setariaglauca(L.) P.Beauv. – Мишій сизий
62.Setariaviridis(L.) P.Beauv. – Мишій зелений
63.Sieglingiadecumbens(L.) Bernh. –Зиглінгіялежача
64.Trisetumflavescens(L.) P. Beauv. – Трищетинник 
жовтуватий
Araceae
1.AcoruscalamusL. – Аїр звичайний, лепеха

Lemnaceae
1.LemnaminorL.– Ряска мала
2.LemnatrisulcaL. – Ряска триборозенчаста
3.Spirodelapolyrhуza (L.) Schleid. – Спіроделла 
багатокоріннева

Sparganiaceae
1.SparganiumemersumRehman – Їжача голівка 
дрібноплода
2.SparganiumerectumL. – Їжача голівка пряма

Typhaceae
1.TyphaangustifoliaL. – Рогіз вузьколистий
2.TyphalatifoliaL. – Рогіз широколистий

Примітка: *   за літературними даними.
Жирним шрифтом вказано види, занесені до 
Червоної книги України (2009)
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Додаток 2
Список мохоподібних НПП «Гуцульщина»

Відділ Marchantiophyta (Hepaticae s. str.) - печіночники
Клас Marchantiopsida - маршанцієві печіночники
Порядок Marchantiales

Родина Conocephalaceae Müll.Frib. ex Grolle
Conocephalum conicum (L.) Dumort.

Родина Marchantiaceae(Bisch.) Lindl.
Marchantia polymorphaL.

Клас Jungermanniopsida - юнгерманієві печіночники
Порядок Metzgeriales

Родина Metzgeriaceae H.Klinggr.
Metzgeria conjugata Lindb.
Metzgeria furcata (L.) Dumort. 
Родина Aneuraceae H.Klinggr.
Riccardia latifrons (Lindb.) 
Riccardia palmata (Hedw.) Carruth. 

Родина Pelliaceae H.Klinggr.
Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. 
Pellia epiphylla (L.) Corda  

Порядок Jungermanniales

Родина Lophoziaceae Cavers
Anastrepta orcadensis (Hook.) 
Anastrophyllum michauxii (F.Weber) H.Buch. 
Anastrophyllum minutum (Schreb.) 
Barbilophozia attenuata (Mart.) Loeske 
Jamesoniella autumnalis (DC.) Steph. 
Leiocolea bantriensis (Hook.) Jorg. 
Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. 
Lophozia wenzelii (Nees.) Steph. 
Tritomaria exsecta (Schmidel) Loeske. 

Родина Jungermanniaceae Reichenb.
Jungermannia leiantha Grolle. 
Mylia anomala(Hook.) Gray. 
Mylia taylori (Hook.) Gray. 

Родина Plagiochilaceae (Jörg.)Müll.Frib.
Plagiochila asplenioides (L. emend. Taylor) Dumort. 
Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb. 

Родина Geocalycaceae H.Klinggr.
Chiloscyphus pallescens (Ehrh. ex  Hoffm.) Dumort
Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda. 
Lophocolea bidentata (L.) Dumort. 
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. 

Родина Scapaniaceae Mig.
Diplophyllum  albicans (L.) Dumort. 
Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dumort. 
Scapania aequiloba (Schwägr.) Dumort. 
Scapania curta (Mart.) Dumort. 

Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort. 
Scapania undulata (L.) Dumort. 

Родина Cephaloziellaceae Douin
Cephaloziella rubella(Nees) Warnst. 

Родина Cephaloziaceae Mig.
Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. 
Cephalozia connivens(Dicks.) Lindb. 
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. 

Родина Lepidoziaceae Limpr.
Bazzania tricrenata (Wahlenb.) Lindb. 
Bazzania trilobata (L.) Gray. 
Lepidozia reptans (L.) Dumort. 

Родина Calypogeiaceae (Müll.Frib.) Arnell
Calypogeia azurea Stotler et Crotz. 
Calypogeia neesiana (C. Massal. et Carestia) Müll. Frib. 

Родина Pseudolepicoleaceae Fulford & J.Taylor
Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. 
Родина Ptilidiaceae H.Klinggr.
Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. 

Родина Radulaceae (Dumort.) Müll.Frib.
Radula complanata (L.) Dumort. 

Родина Porellaceae Cavers
Porella arboris-vitae (With.) Grolle. 
Porella platyphylla (L.) Pfeiff. 

Родина Frullaniaceae Lorch

Frullania dilatata (L.) Dumort.  

Відділ Bryophyta – мохи
Клас Sphagnopsida – сфагнові мохи
Порядок Sphagnales

Родина Sphagnaceae Dumort.
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. 
Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. 
Sphagnum flexuosum Dozy et Molk.
Sphagnum girgensohnii Russow
SphagnummagellanicumBrid.
Sphagnum palustre L. 
Sphagnum squarrosum Crome. 

Клас Andreaeopsida – андреєві мохи
Порядок Andreaeales

Родина Andreaeaceae Dumort.
Andreaea rupestris Hedw. 

Клас Polytrichopsida – політрихові мохи
Порядок Polytrichales
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Родина Polytrichaceae Schwägr.
Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv. (A. hausknechtii Jur. & 
Milde
Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv. 
Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv. 
Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm. 
PolytrichumcommuneHedw.
Polytrichum juniperinum Hedw. 
Polytrichum piliferum Hedw. 

Клас Tetraphidopsida – тетрафісові мохи
Порядок Tetraphidales

Родина Tetraphidaceae Schimp.
Tetraphis pellucida Hedw. 

Клас Bryopsida – брієві мохи
Порядок Diphysciales

Родина Diphysciaceae M.Fleisch.
Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr. 
Порядок Encalyptales

Родина Encalyptaceae Schimp.
Encalypta ciliata Hedw. 
Encalypta streptocarpa Hedw. 
Encalypta vulgaris Hedw. 
Порядок Funariales

Родина Funariaceae Schwägr.
Funaria hygrometrica Hedw. 
Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Bruch & Schimp. 

Порядок Grimmiales

Родина Grimmiaceae Arn.
Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. 
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. 
Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. 
Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid. 
Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. 

Родина Seligeriaceae Schimp.
Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp. 
Seligeria recurvata (Hedw.) Bruch & Schimp. 

Порядок Dicranales

Родина Fissidentaceae Schimp.
Fissidens adianthoides Hedw. 
Fissidens bryoides Hedw. 
Fissidens dubius P.Beauv. 
Fissidens gymnandrus Büse. (F. bryoides var. gymnandrus 
(Buse)R.Ruthe).
Fissidens pusillus (Wilson) Milde. 
Fissidens taxifolius Hedw. 

Родина Ditrichaceae Limpr.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 

Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. 
Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh. 
Trichodon cylindricus (Hedw.) Schimp. 

Родина Rhabdoweisiaceae Limpr.
Cynodontiumstrumiferum(Hedw.)Lindb.
Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. 

Родина Schistostegaceae Schimp.
Schistostega pennata (Hedw.) F.Weber & D.Mohr. 

Родина Dicranaceae Schimp.
Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 
Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. 
Dicranum flagellare Hedw. 
Dicranum montanum Hedw. 
Dicranum polysetum Sw. ex anon. 
Dicranum scoparium Hedw. 
Dicranum spurium Hedw. 
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. 
Paraleucobryum longifolium (Hedw.) Loeske. 

Родина Leucobryaceae Schimp.
Dicranodontium denudatum (Brid.) E.Britton. 
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr. 
Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll.Hal. 

Порядок Pottiales

Родина Pottiaceae Schimp.
Aloina ambigua (Bruch & Schimp.) Limpr. 
Aloina rigida (Hedw.) Limpr
Barbula convoluta Hedw. 
Barbula unguiculata Hedw. 
Bryoerythrophyllum recurvirostrum (Hedw.) P.C.Chen. 
Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander. 
Didymodon luridus Hornsch. 
Didymodon rigidulus Hedw. 
Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr. 
Didymodon vinealis (Brid.) R.H.Zander. 
Eucladium verticillatum (With.) Bruch & Schimp. 
Gymnostomum aeruginosum Sm. 
Oxystegus tenuirostris (Hook. & Taylor) A.J.E.Sm. 
Protobryum bryoides (Dicks.) J.Guerra & M.J.Cano. 
Syntrichia papillosa (Wilson) Jur. 
Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr. 
Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra. 
Tortella humilis (Hedw.) Jenn. 
Tortella inclinata (R.Hedw.) Limpr. 
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. 
Tortula muralis Hedw. 
Tortula subulata Hedw. 
Trichostomum brachydontium Bruch. 
Weissia condensa (Voit) Lindb. 
Weissia controversa Hedw. 
Порядок Orthotrichales

Родина Orthotrichaceae Arn.
Orthotrichum anomalum Hedw. 
Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid. 
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Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor. 
Orthotrichum obtusifolium Brid. 
Orthotrichum pumilum Sw. ex anon. 
Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr. 
Orthotrichum speciosum Nees. 
Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid. 
Orthotrichum striatum Hedw. 
Ulota crispa (Hedw.) Brid. 
Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar. 

Порядок Hedwigiales

Родина Hedwigiaceae Schimp.
Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv. 

Порядок Bryales

Родина Bartramiaceae Schwägr.
Bartramia halleriana Hedw. 
Bartramia pomiformis Hedw. 
Philonotis fontana (Hedw.) Brid. 
Philonotis marchica (Hedw.) Brid. 
Plagiopus oederianus (Sw.) H.A.Crum & L.E.Anderson. 

Родина Bryaceae Schwägr.
Bryum argenteum Hedw. 
Bryum bicolor Dicks. 
Bryum caespiticium Hedw. 
Bryum capillare Hedw. (incl. B. moravicum Podp.).
Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr. 
Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P.Gaertn. et al. 
Plagiobryum zieri (Hedw.) Lindb
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. 

Родина Mielichhoferiaceae Schimp.
Pohlia melanodon (Brid.) A.J.Shaw. 
Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. 
Pohlia wahlenbergii (F.Weber & D.Mohr) A.L.Andrews. 

Родина Mniaceae Schwägr.
Mnium stellare Hedw. 

Родина Cinclidiaceae Kindb.
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. 

Родина Plagiomniaceae T.J.Kop.
Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J.Kop. 
Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J.Kop. 
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. 

Порядок Hypnales

Родина Fontinalaceae Schimp.
Fontinalis antipyretica Hedw. 
Fontinalis hypnoides C.Hartm. 

Родина Climaciaceae Kindb.
Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr. 

Родина Amblystegiaceae Kindb.

Amblystegium confervoides (Brid.) Schimp. 
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. 
Anacamptodon splachnoides (Froel. ex Brid.) Brid. 
Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen. 
Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce. 
Drepanocladusaduncus (Hedw.)Warnst.
Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. 
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. 
Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra. 
Palustriella decipiens (De Not.) Ochyra. 
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske. 
Родина Calliergonaceae (Kanda) Vanderp. et al.
Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. 

Родина Leskeaceae Schimp.
Leskea polycarpa Hedw. 
Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm. 

Родина Thuidiaceae Schimp.
Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch. 
Thuidium assimile (Mitt.) A.Jaeger. 
Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp. 
Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. 

Родина Brachytheciaceae Schimp.
Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Hut-
tunen. 
Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. 
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. 
Brachythecium salebrosum (Hoffm. ex F.Weber & D.Mohr) 
Schimp. 
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout. 
Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J.Kop. 
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. 
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. 
Oxyrrhynchium hians (Hedw.) Loeske. 
Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dixon. 
Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp. 
Sciuro-hypnum oedipodium (Mitt.) Ignatov & Huttunen. 
Sciuro-hypnum populeum (Hedw.) Ignatov & Huttunen. 
Sciuro-hypnum reflexum (Starke) Ignatov & Huttunen. 

Родина Hypnaceae Schimp.
Callicladium haldanianum (Grev.) H.A.Crum. 
Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske. 
Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs. 
Campylophyllum calcareum (Crundw. & Nyholm) 
Hedenäs. 
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. 
Hypnum cupressiforme Hedw. 
Hypnum pallescens (Hedw.) P.Beauv. 
Hypnum revolutum (Mitt.) Lindb. 
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 
Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. 
Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad. 

Родина Pterigynandraceae Schimp.
Pterygynandrum filiforme Hedw. 

Родина Hylocomiaceae (Broth.) M.Fleisch.
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Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. 
Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. 
Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. 
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. 

Родина Rhytidiaceae Broth.
Rhytidiumrugosum (Hedw.)Kindb.

Родина Plagiotheciaceae (Broth.) M.Fleisch.
Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats. 
Orthothecium intricatum (Hartm.) Schimp. 
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z.Iwats. 
Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr. 
Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. 
Plagiothecium laetum Schimp. 
Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger. 
Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp. 

Родина Entodontaceae Kindb.
Entodon concinnus (De Not.) Paris. 

Родина Pylaisiadelphaceae Goffinet & W.R.Buck
Platygyrium repens (Brid.) Schimp. 

Родина Leucodontaceae Schimp.
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. 
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. 

Родина Neckeraceae Schimp.
Homalia trichomanoides (Hedw.) Brid. 
Neckera besseri (Lobarz.) Jur. 
Neckera complanata (Hedw.) Huebener. 
Neckera crispa Hedw. 

Родина Lembophyllaceae Broth.
Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. 

Родина Anomodontaceae Kindb.
Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener. 
Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm. 
Anomodon rugelii (Müll.Hal.) Keissl. 
Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor. 

Вид водорості

хребет Каменистий урочище 
«Каменець»

піскови-
ки ґрунти

пісковиковіс-
ланці з вмістом-

вапна
Cyanoprokaryota
Aphanothece sp. +
Gloeocapsasp. 1 +
Gloeocapsasp. 2 +
Leptolyngbyafoveolarum(Rabenh. ex Gomont) Anagn. et Komárek +
L. notata(Schmidle) Anagn. et Komárek + +
Leptolyngbyasp. +
Phormidiumautumnale(С. Agardh) Gomont +
Nostoclinсkia (Roth) Bornet et Flahault +
Chlorophyta
Chlorophyceae
Chlamydomonaschlorococcoides H. Ettl et E.H.L. Schwarz +
Ch. gloeogamaKorschikov +
Ch.macrostellataLund +
Chlamydomonassp. +
Palmellopsissp.1 +
Palmellopsissp.2 +
BracteacoccusaggregatusTereg +
B. grandis B. Bisch. etH.C. Bold +
B. minor (Chodat) Petrová + +
Spongiochloris minorChantan. etH.C. Bold +
ChlorosarcinopsisdissociataHerndon +
RadiosphaeraminutaHerndon +
R. negevensisOcampo-Paus et Friedmann +
Neospongiococcumsp. +
ScotiellaspinosaGeitler +
HalochlorellarubescensP.J.L. Dang. + +
Desmodesmusabundans (Kirchn.) Е. Hegew. +

Додаток 3
Видовий склад водоростей наземних місцезростань

НПП «Гуцульщина»
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Mychonasteshomosphaera (Skuja) Kalina et Punčoch. + +
Mychonastessp. +
Trebouxiophyceae
Asterochlorisirregularis(Hildreth et Ahmadjian) Skaloud et Peksa +
Asterochlorissp. +
“Myrmecia” bisectaReisigl1 + + +
Myrmeciabiatorellae(Tscherm.-Woess et Plessl) J.B. Petersen +
M.incisaReisigl +
Parietochloriscohaerens(Groover et H.C. Bold) Shin Watan et G.L. Floyd +
P.pseudoalveolaris(Deason etH.C. Bold) Shin Watan. et G.L. Floyd +
Desmococcusolivaceus (Pers. ex Ach.) J.R. Laundon + + +
DiplosphaerachodatiiBial. emend. Vischer + +
StichococcusbacillarisNägeli + + +
S.undulatusVinatz. +
“Fottea” stichococcoides Hindák2 +
Chloroidiumellipsoideum(Gerneck) Darienkoetal. +
Dictyochloropsissplendida Geitler + +
“Dictyochloropsis” symbiontica Tscherm.-Woess3 +
Apatococcuslobatus(Chodat) J.B. Petersen +
Pseudococcomyxasimplex (Mainx) Fott + + +
Pseudococcomyxa sp. + +
ElliptochlorisbilobataTscherm.-Woess + + +
E. reniformis(Shin Watan.) H. Ettl et G. Gärtner +
“Elliptochloris” subsphaerica(Reisigl) H. Ettl et G. Gärtner4 +
PabiasigniensisFriedl et O’Kelly +
Coenochlorissp. + + +
Coenobotryscf.gloeobotrydiformis(Reisigl) Kostikov et al. +
Radiococcussigniensis(Broady) Kostikovetal. + +
ChlorellavulgarisBeij. +
Muriellaterrestris J.B. Petersen + +
Ulvophyceae
cf. Pseudendocloniumprintzii (Vischer) Bourr.5 + + +
Trentepohliacf.annulataBrand +
cf. Printzinalagenifera (E.M. Hildebr.) R.H. Thomps. et Wujek6 + +
Streptophyta
InterfilummassjukiaeMikhailyuketal. + +
I. terricolа(J.B. Petersen) Mikhailyuketal. + + +
Interfilumsp. + +
Klebsormidiumcf. flaccidum (Kütz.) P.C. Silva et al.7 + + +
K.cf. nitens(Menegh. inKütz.) Lokhorst8 + + +
Klebsormidium sp.9 +
Xanthophyta
ChloridellacystiformisPascher +
Heterococcus sp. +
Eustigmatophyta
Eustigmatosmagnus (J.B. Petersen) Hibberd + +
Bacillariophyta
Orthoseiraroeseana(Rabenh.) O’Meara +
Luticolamutica (Kütz.) D.G. Mann +
PinnulariaborealisEhrenb. +
Hantzschiaamphioxys (Ehrenb.) Grunow +

Примітка.Відповідно до  молекулярних даних, означені таксони очевидно являють собою: 
1 вид роду LobosphaeraReisigl (Darienkoetal., 2010);  2 вид роду StichococcusNägeli (Виноградова, михайлюк, 2010); 
3 новий рід, близький до Dictyochloropsis(Škaloudetal., 2005); 4 вид роду PseudochlorellaLund (Darienkoetal., 2010).

Через складність систематики даних груп означені таксони вірогідно: 
5 включають кілька видів родів PseudendocloniumWille та DilabifilumTscherm.-Woess (Darienko.Pröschold, 2008); 
6 включають кілька видів родів TrentepohliaMartius та PrintzinaThompsonetWujek (Rindietal., 2009); 
7, 8 входять до молекулярних клад, спільних з цими видами, проте являють собою інші таксони (Rindietal., inpress); 
9 входить до молекулярної клади, що включає K. flaccidum, проте являє собою новий вид (Виноградова, михайлюк, 2010).
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Додаток 4
Список лишайників та ліхенофільних грибів 

НПП «Гуцульщина» 
(станом на квітень 2013 року)

No Назва виду Субстрат
Acarospora cf. Fuscata (Nyl.) Th. Fr. На силікатному камінні
Acarospora cf. veronensis A. Massal. На силікатному камінні і камінні, що містить каль-

цій 
Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. На коріPopulus
Agonimia allobata (Stizenb.) P. James На коріFagus sylvatica
Agonimia cf. repleta Czarnota & Coppins На мохах
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Schneid. На корі(Abies,Acer platanoides, Fagus, Fraxinus, 

hypocastanea, Juglans, Malus, Prunus, Quercus, Salix)
Arthonia epiphyscia Nyl. На лишайникахPhaeophysciaorbicularisта Ph. dubia, 

На корі(Acerplatanoides, Malus, Pyrus)
Arthonia digitatae Hafellner На сланіCladonia digitatae
Arthothelium ruanum (A. Massal.) Körb. На коріFagus
Aspicilia cinerea (L.) Körb. На пісчаниках
Aspicilia calcarea (L.) Körb. На камінні, що містить кальцій
Athelia sp. На сланях лишайникаOxneria ulophyllodes,На 

корі(Fraxinus, Malus, Picea)
Bacidia sp. На мохах
Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal. На корі Quercus
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. На корі Picea
Bryoria cf. bicolor (Ehrh.) Brodo & D. Hawksw. На корі Picea
Bryoriafuscescens(Gyeln.) Brodo&D. Hawksw. На корі Picea
Buellia griseovires (Turner & Borrer ex Sm.) Almb. На корі (Pinus, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, 

Malus)
Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. На корі (Fraxinus, Salix)
Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr. На корі (Juglans, Salix)
Candelaria concolor (Dick.) Stein На корі (Acer negundo, Ginkgo biloba,Juglans 

regia,Malus, Populus, Salix)
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. На камінні, що містить кальцій
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. На пісковикахі на корі дерев (Acer pseudoplatanus, 

Juglans, Fraxinus)
Candelariella xanthostigma (Pers.) Lettau На корі (Abies, Acer platanoides, Fagus, Fraxinus, 

Malus,Prunus, Pyrus, Quercus, Salix)
Catillaria croatica Zahlbr. На корі (Acer pseudoplatanus, Fagus, Fagus Malus, 

Fraxinus)
Cetraria ericetorum Opiz На грунті серед відслонень силікатного каміння
Cetraria islandica (L.) Ach. На пісковиках
Cladonia bacillaris (Ach.) Nyl. На пісковикахта на корі Pinus
Cladonia digitata (L.) Hoffm. На деревині та корі Picea
Cladonia gracilis (L.) Willd. На грунті серед силікатного каміння
Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg. On soil among rocks
Cladonia sp. 1 На корі Picea 
Cladonia sp. 2 На грунті серед силікатного каміння
Collema flaccidum (Ach.) Ach. На пісковиках
Collema subflaccidum Degel. На мохах поверх силікатного каміннята на камінні, 

що містить кальцій
Dibaeis baeomyces (L.f.) Rambold & Hertel На грунті
Eopyrenulaleucoplaca(Wallr.) R.C. Harris На корі дерев (Malus)
Evernia divaricata (L.) Ach. На корі дерев та на гілкахPicea
Evernia prunastri (L.) Ach. На корі дерев(Quercus)
Farnoldia sp. На пісковиках
Flavoparmelia caperata (L.) Hale На корі дерев (Malus, Pyrus, Quercus), На пісковиках
Fuscideacf. kochiana(Hepp) V. Wirth&Vězda На силікатному камінні
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Graphis scripta (L.) Ach. На корі дерев (Abies, Acer pseudoplatanus,Carpinus, 
Fagus)

Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp На корі деревFagus
Haematommaochroleucum(Neck.) J.R. Laundon На корі дерев (Abies,Acerpseudoplatanus, Alnus, 

Quercus, Tilia)
Hypocenomyce scalaris (Ach. Ex Lilj.) M. Choisy На корі дерев Pinus
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. На корі дерев (Betula, Fraxinus, Malus, Quercus, 

Picea,Prunus)
Hypogymniacf. tubulosa(Schaer.) Hav. На корі деревта на гілках Picea
Hypogymnia cf. vittata (Ach.) Parrique На корі деревPicea
Lasallia pustulata (L.) Mérat На пісковиках
Lecanora argentata (Ach.) Malme На деревині та на корі дерев (Acerplatanoides, 

Acerpseudoplatanus,Fagus, Malus, Picea, Salix)
Lecanora carpinea (L.) Vain. На корі дерев (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, 

Fagus, Malus, Quercus), на деревині
Lecanora circumborealis Brodo & Vitik. На гілкахPicea
Lecanora dispersa (Pers.) Röhl. На камінні, що містить кальцій
Lecanora hagenii (Ach.) Ach. На корі дерев (Fraxinus, Malus, Picea, Salix)
Lecanora cf. handelii J. Steiner На силікатному камінні
Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh. На пісковиках
Lecanora polytropa (Ehrh.) Rabenh. На силікатному камінні
Lecidea paupercula Th. Fr. На силікатному камінні
Lecanora subfuscata H. Magn. aggr. На корі дерев Fagus
Lecidea sp. На силікатному камінні
Lecidella euphoria (Flörke) Hertel На корі дерев (Acer platanoides, A.pseudoplatanus, 

Carpinus, Malus, Quercus, Salix)
Lecidella sp. На силікатному камінні
Lepraria lobificans Nyl. На корі дерев (Cerasus avium, Fagus; Pinus, Quercus, 

Tilia)
Lepraria incana (L.) Ach. На корі дерев (Fagus),та на пісковиках
Leprolomavouauxii(Hue) J.R. Laundon На пісковиках
Leproloma membranaceum (Dick.) Vain. На силікатному камінні
Leptogium gelatinosus (With.) J.R. Laundon На мохах поверх силікатного каміння
Lichenoconium sp. 1 on Rhizocarpon gegraphicum
Lichenochora obscuroides (Linds.) Triebel & Rambold На сланях лишайника Phaeophysciaorbicularis
Lichenomphaliahudsoniana(H.S. Jenn.) Redhead, 
Lutzoni, Moncalvo&Vilgalys

На сланях Sphagnum, на рослинних рештках разом 
з Cetrariaericetorumта Cladoniadigitata

Lichenostigma cf. elongata Nav.-Ros. & Haf. На сланях Lobothallia radiosa, Aspicilia calcarea
Lichenostigma sp. На сланях Rhizocarpon geographicum,на силікатному 

камінні
Lichenostigma sp. На слані Fuscidea sp.,на силікатному камінні
Lichenostigma sp. На слані Farnoldia sp.,на силікатному камінні
Lobothallia radiosa (Hoffm.) Hafellner На пісковиках та на камінні, що містить кальцій
Megalaria pulverea (Borrer) Hafellenr & E. Schreiner На пісковиках
Melanelixia fuliginosa ssp. glabratula (Lamy) J.R. 
Laundon

На корі дерев (Quercus)

Melanelixia fuliginosa ssp. fuliginosa На камінні серед мохів
Melanohaleaelegantula(Zahlbr.) O. Blancoetal. На корі дерев (Acerpseudoplatanus, Salix)
Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanko et al. На корі дерев (Acerplatanoides, Fraxinus, Malus)
Melanelia subargentifera (Nyl.) Essl. На корі дерев (Acer platanoides, Fraxinus, Malus, 

Salix)
Micarea cf denigrata (Fr.) Hedl. На корі дерев (Acer platanoides, Fraxinus, Salix), На 

пісковиках
Mycoblastus sanguinarius (L.) Norman На корі дерев Picea
Opegrapha gyrocarpa Flot. На пісковиках
Opegrapha varia Pers. На корі дерев (Pyrus, Malus)
OxneriahuculicaS.Y. Kondr. =Xanthoriafallaxpro parte На корі дерев (Acerplatanoides, Malus, Populus, 

Fraxinus, Hyppocastanea)



344 НАЦІОНАЛЬНий ПРиРОДНий ПАРК «ГУЦУЛЬЩиНА»

Oxneriaulophyllodes(Räsänen) S.Y. Kondr. &Kärnefelt=
XanthoriaulophyllodesRäsänen

На корі дерев (Fraxinus, Ginkgo, Juglans, Malus, 
Populus, Pyrus, Salix)

Pachyphiale fagicola (Hepp) Zwackh На корі дерев (Malus)
Parmelia brittanica D. Hawksw. & P. James На пісковиках
Parmelia saxalitis (L.) Ach. На пісковиках
Parmeliacf.ernstiae Feuerer & A. Thell На корі дерев Picea
Parmeliaompalodes(L.) Ach. На пісковиках
ParmeliasulcataTaylor На корі дерев (Acer pseudoplatanus, Malus, Pyrus, 

Quercus, Salix)
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. На корі дерев (Acerpseudoplatanus, Picea, Juniperus)
Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy На корі дерев Pyrus communis
Peltigera preatextata (Flörke ex Sommerf.) Vain. На пісковиках, soil
Pertrusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner На корі дерев (Malus)
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. На корі дерев (Picea)
Pertusaria rupestris (DC.) Schaer. На пісковиках
Pertusaria corallina (L.) Arnold На пісковиках
Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg На корі дерев (Malus, Populus, Salix)
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg На корі дерев (Acer platanoides, Fagus, Fraxinus, 

Ginkgo,Juglans regia, Malus, Populus, Salix)
Phlyctis argena (Spreng.) Flot. На корі дерев (Acer pseudoplatanus, Fagus, Malus, 

Quercus)
PhomapisutiiS.Y. Kondr., A. Lackovicovaetal. На сланях лишайника Oxneriaulophyllodes
PhysciaascendensBitter На корі дерев (Acer platanoides, Fraxinus, 

Hypocastanea, Malus, Quercus, Salix)
Physcia stellaris (L.) Nyl. На деревині та на корі дерев(Acer platanoides, 

Prunus,Fraxinus, Juglans, Malus)
Physcia tenella (Scop.) DC. На корі дерев (Acer platanoides)
Physcia dubia (Hoffm.) Lettau На корі дерев (Acer platanoides, Pyrus, Malus)
Physconia distorta (With.) J.R. Laundon На корі дерев (Acer platanoides, Fraxinus,Malus, 

Juglans regia, Populus, Salix)
Placyntiella uliginosa На грунті серед відслонень каміння
Platysmatiaglauca(L.) W.L. Culb&C.F. Culb. На корі дерев (Picea, Pinus)
Polyblastia cf. muralis (Hepp) Oxner На пісковиках
Polysporina(=Sargogyne) regularis На камінні, що мітить кальцій
Porinacf. aenea(Wallr.) Zahlbr. На корі дерев (Acerplatanoides, Fagus,Ulmus), На піс-

ковиках
Protoblastenia rupestris
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf На корі дерев (Pinus, Pyrus)
Psilolechia lucida (Ach.)M. Choisy На пісковиках
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog На корі дерев (Quercus, Malus), На пісковиках
Pyrenula nitida (Weigel) Ach. На корі дерев (Fagus)
Ramalina farinacea (L.) Ach. На корі дерев (Malus, Quercus, Salix)
Rhizocarpon alpicola (Wahlenb.) Rabenh. На пісковиках
Rhizocarpon geographicum (L.) DC На пісковиках
Rhizicarpon viridiatrum (Wulfen.) Körb. На пісковиках
Rhizocarpon cf. grande (Flörke ex Flot.) Arnold На пісковиках
Scoliciosporumchlorococcum(GraeweexStenh.) Vézda На деревині та на корі дерев(Abies, 

Acerpseudoplatanus, Betula, Cerasusavium, Malus, 
Pinus, Salix)

Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold На пісковикахта на силікатному камінні
Stigmidium microspilum (Korber) D. Hawksw На сланях лишайника Graphis scripta
Stigmidium sp. 1 На сланях лишайника Cladonia digitataна корі Picea
Stigmidium sp. 2 На сланях лишайника Umbilicaria cylindrica
Strigula stigmatella (Ach.) R.S. Harris На корі деревFagus
Telogalaolivieri(Vouaux) Nik. Hoffm. & Hafellner На слані лишайника Xanthoria parietina,на корі де-

рев (Fraxinus)
Trapelia cf. coarctata (Turner ex Sm.) M. Choisy На силікатному камінні
Trapelia placodioides Coppins & P. James На грунті чи на камінні
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Trapeliopsis cf. viridescens (Schrad.) Coppins & P. 
James

На мертвій деревині

Tremella phaeophysciae Diederich & M.S. Christ. На сланях лишайника Physcia stellaris, На корі дерев 
(Fraxinus)

Tuckermanopsis chlorophylla(Willd.) Hale На корі Picea
Tuckermannopsiscf.oakesiana(Tuck.) Hale На корі дерев Picea
Umbilicaria cylindrica (L.) Delise On silicate rocks
Umbilicaria grisea Hoffm. На пісковиках
Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg. On sandstone
Usnea sp. На корі дерев Pinus
Usnea subfloridana Stirt. На корі дерев Picea
Usnea sp. 1 На корі дерев picea 
Usnea sp. 2 На корі дерев Picea
Verrucaria cf. cataleptoides Nyl.
Verrucaria cf. muralis Ach. На камінні, що містить кальцій
Verrucariasp. 1
VerrucarianigrescensPers. На цементних спорудах та на пісковиках 
Verrucarianigrescensf. sorediosa На пісковиках
Xanthoria parietina (L.) Th, Fr. На корі дерев (Fraxinus Malus; Juglans regia, Salix)
Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Rieber На деревині та на корі дерев (Fraxinus, Prunus, 

Pyrus)
Xanthoparmelia somloensis (Gyeln.) Hale На пісковиках
Xanthoriicola physciae (Kalhbr.) D. Hawksw. На сланях лишайників Xanthoria parietina,на корі 

дерев (Fraxinus, Acer platanoides)

Додаток 5
Видовий склад, терміни плодоношення, розподіл за еколого-біологічними групами 

та їстівністю макроміцетів НПП «Гуцульщина»
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Protozoa

КЛАС: Myxomycetes
Liceales Reticulariaceae Lycogala

L. epidendrum (J.C. Buxb. ex L.) Fr.3

Tubiferaceae Tubifera 
T. ferruginosa var. ferruginosa (Batsch) J.F. Gmel.

Physarales Didymiaceae Mucilago 
M. crustacea var. crustacea P. Micheli ex F.H. 
Wigg.3

Physaraceae Fuligo 
F. septica (L.) F.H. Wigg.4

Fuligo leviderma H. Neubert, Nowotny & K. Bau-
mann6

Protosteliales Ceratiomyxaceae Ceratiomyxa 
C. fruticulosa (O.F. Müll.) T. Macbr.
C. porioides (Alb. & Schwein.) J. Schröt.

Stemonitales Stemonitidaceae Stemonitis 
S. axifera (Bull.) T. Macbr.5*

S. favoginea (Batsch) J.F. Gmel. 5*

Trichiales Trichiaceae Hemitrichia
Hemitrichia calyculata (Speg.) M.L. Far6

Trichia
Trichia decipiens (Pers.) T. Macbr.6
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Fungi
ВІДДІЛ:Ascomycota

КЛАС: Eurotiomycetes
Eurotiales Elaphomycetaceae Elaphomyces

E.granulatus Fr.2 г.с. н ї І-ХІІ
КЛАС: Leotiomycetes

Helotiales Helotiaceae Bisporella
B. citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp.3 ксил н ї ІХ-ХІ

Leotiales Bulgariaceae Bulgaria 
B. inquinans (Pers.) Fr.4 ксил н ї VI-X

КЛАС: Pezizomycetes
Pezizales Caloscyphaceae Caloscypha 

C. fulgens (Pers.) Boud. 4 г.с. н ї IV-V
Discinaceae Gyromitra 

G. gigas (Krombh.) Cooke4 г.с. отр IV-V
Helvellaceae Helvella

H. acetabulum (L.) Quél.6 г.с. н ї V-VІ
H. crispa (Scop.) Fr.6 г.с. у ї VІ-Х
H. elastica Bull.4 г.с. ї VI-X
H. lacunosa Afzel.6 г.с. у ї VІ-Х

Morchellaceae Morchella 
M. conica Krombh. 2 г.с. у ї IV-VI
M. esculenta (L.) Pers. г.с. у ї IV-VI

Pezizaceae Peziza 
P. badia Pers.2 г.с. н ї VII-IX
P. repanda Pers.4 г.с. н ї V-X
P. succosa Berk.6 г.с. н ї V-X
P. vesiculosa Bull.6 г.с. н ї V-X
Sarcosphaera
S. coronaria (Jacq.) J. Schröt.4 г.с. у ї V-VI

Pyronemataceae Geopyxis
G. carbonaria (Alb. & Schwein.) Sacc.6 г.с. н ї VІ-Х
Humaria
H. hemisphaerica (F.H. Wigg.) Fuckel4 г.с. н ї VIIІ-X
Scutellinia
S. scutellata (L.) Lambotte6 ксил н ї VІ-Х

Sarcoscyphaceae Sarcoscypha 
S. coccinea (Gray) Boud.6 ксил н ї VІ-Х

Tuberaceae Choiromyces
Ch. meandriformis Vittad.6 г.с. ї V-VI

КЛАС:Sordariomycetes
Xylariales Xylariaceae Hypoxylon 

H. fragiforme (Pers.) J. Kickx f. 4 ксил н ї I-XII
Daldinia
D. concentrica (Bolton) Ces. & De Not.4 ксил н ї I-XII
Xylaria Nitschke
X. hypoxylon (L.) Grev.2 ксил н ї V-XI
X. longipes Nitschke2 ксил н ї V-XI
X. polymorpha (Pers.) Grev.2 ксил н ї V-XI

ВІДДІЛ: Basidiomycota
КЛАС: Agaricomycetes

Agaricales Agaricaceae Agaricus
A. arvensis Schaeff. г.с. ї VII-IX
A. bisporus (J.E. Lange) Imbach1 г.с. ї VII-IX
A. campestris L. г.с. ї VII-IX
A. placomyces Peck2 п.с отр VIII-IX
A. rusiophyllus Lasch6 г.с. ї VII-IX
A. sylvaticus Schaeff.1 п.с ї VII-IX
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A. silvicolae-similis Bohus & Locsmándi6 г.с. ї V-XI
Bovista
B. plumbea Pers.6 г.с. ї VІ-X
Calvatia
C. gigantea (Batsch) Lloyd г.с. ї VI-IX
C. utriformis (Bull.) Jaap1 г.с. ї V-IX
Coprinus
C. atramentarius (Bull.) Fr. г.с. ї V-X
C. cinereus Beeli1 г.с. н ї VI-IX
C. comatus (O.F. Müll.) Pers. г.с. ї V-IX
C. disseminatus (Pers.) Gray5 ксил
C. domesticus (Bolton) Gray4 ксил н о V-X
C. impatiens (Fr.) Quél.5 п.с н о VIII-XІ
C. lagopus (Fr.) Fr.2 п.с. н ї VI-IX
C. micaceus (Bull.) Fr. ксил н ї VI-VIII
C. picaceus (Bull.) Gray 2 г.с. н ї VI-IX
Crucibulum 
C. laeve (Huds.) Kambly5 ксил н ї VIII-IX
Cyathus
C. striatus (Huds.) Willd.3 ксил н ї VIII-XI
Cystoderma
C.amianthinum (Scop.) Fayod1 п.с н ї ІХ-Х
C. carcharias (Pers.) Fayod4 п.с н ї ІХ-Х
C. granulosum (Batsch) Fayod4 п.с н ї VII-XI
Lepiota
L. castanea Quél.5 п.с отр VIIІ-ІX
L. cristata (Bolton) P. Kumm.2 п.с отр IV-V
L. ventriosospora D.A. Reid4 п.с отр VII-XI
Lycoperdon 
L. echinatum Schaeff.2 мік у ї IX-XI
L. molle Pers.4 г.с. у ї IX-XI
L. perlatum Pers. мік ї VI-X
L. pusillum Batsch4 г.с. н ї IX-X
L. pyriforme Schaeff.1 ксил н ї VII-IX
L. umbrinum Pers.2 мік н ї IX-X
Mycenastrum
M. corium (Guers.) Desv.2 мік ї VII-IX
Vascellum
V. pratense (Pers.) Kreisel5 г.с. ї VI-XI
Macrolepiota
M. excoriata (Schaeff.) Wasser6 г.с. ї VI-XI
M. gracilenta (Krombh.) Wasser2 г.с. ї IV-V
M. mastoidea (Fr.) Singer4 г.с. ї VII-X
M. procera (Scop.) Singer г.с. ї VI-X
M. rachodes (Vittad.) Singer1 г.с. ї VII-X
M. puellaris (Fr.) M.M. Moser4 г.с. ї VI-X

Amanitaceae Amanita
A. alba Lam.6 мік отр VI-X
A. citrina (Schaeff.) Pers. мік н ї VIII-IX
A. excelsa (Fr.) Bertill. мік  ї VIII
A. fulva Fr.1 мік н ї V-X
A. gemmata (Fr.) Bertill2 мік отр VII-XI
A. muscaria (L.) Lam мік отр VII-XI
A. pantherina (DC.) Krombh. мік отр VI-XI
A. phalloides (Vaill. ex Fr.) Link мік отр VII-IX
A. porphyria Alb. & Schwein.4 мік н ї VII-IX
A. regalis (Fr.) Michael5 мік отр VI-XI
A. rubescens Pers. мік н ї VI-XI
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A. spissa (Fr.) P. Kumm4 мік ї VI-X
A. strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill.6 мік ї VI-X
A.vaginata (Bull.) Lam.1 мік ї VI-X
A. verna (Bull.) Lam1 мік отр VI-X
A. virosa Secr. мік отр VII-X

Bolbitiaceae Conocybe 
C. tenera (Schaeff.) Fayod 1 г.с. н ї V-VIII
Bolbitius
B. reticulatus (Pers.) Ricken5 п.с. нев VI-X

Cortinariaceae Cortinarius
C. alboviolaceus (Pers.) Fr.1 мік ї VIII-IX
C. anomalus(Fr.) Fr.2 мік н ї VIII-IX
C. bolaris (Pers.) Fr.5 мік отр VIII-XI
C. camphoratus (Fr.) Fr.2 мік отр IX-X
C. caerulescens (Schaeff.) Fr.2 мік н ї VIII-X
C. hemitrichus (Pers.) Fr.2 мік н ї VII-X
C. mucifluoides Rob. Henry6 мік н ї VI-X
C. mucosus (Bull.) J. Kickx f. мік ї VII-X
C. multiformis (Fr.) Fr мік ї VIII-IX
C. nemorensis (Fr.) J.E. Lange2 мік н ї VII-X
C. pholideus (Lilj.) Fr.2 мік н ї IX-X
C. praestans (Cordier) Gillet2 мік ї VIII-X
C. purpurascens Fr.5 мік ї VIII-X
C. triumphans Fr.2 мік н ї VII-X
C. trivialis J.E. Lange2 мік н ї VII-X
C. varius (Schaeff.) Fr.1 мік ї VIII-IX
C. violaceus (L.) Gray2 мік ї VII-X
Rozites 
R. caperatus (Pers.) P. Karst.1 мік ї VIII-IX

Cyphellaceae Chondrostereum 
Ch. purpureum (Pers.) Pouzar4 ксил. н. ї І-ХІІ

Entolomataceae Clitopilus 
C. prunulus (Scop.) P. Kumm.1 мік ї VIII-X
Entoloma 
E. clypeatum (L.) P. Kumm.1 мік ї IV-VI
E. lampropus (Fr.) Hesler1 г.с.  ї V-VII
E. rhodopolium (Fr.) P. Kumm. мік отр VIII-IX
E. vernum S. Lundell6 мік отр V- VІ

Fistulinaceae Fistulina Bull.
F. hepatica Schaeff.With.1

ксил ї VII-
VIII

Hydnangiaceae Laccaria Cooke
L. amethystina Cooke 1 мік ї VII-IX
L. laccata (Scop.) Cooke1 мік ї V-XI
L. proxima (Boud.) Pat.5 мік ї VII-IX

Hygrophoraceae Hygrocybe
H. conica (Schaeff.) P. Kumm.1 г.с. отр VII-X
H. laeta (Pers.) P. Kumm.2 г.с. н. о VII-X
H. pratensis (Fr.) Murrill4 г.с. н. о VI-X
Hygrophorus 
H. discoxanthus Rea2 мік н. ї IX-X
H.eburneus (Bull.) Fr. мік ї IX-X
H. hypothejus (Fr.) Fr.1 мік ї IX-X
H. russula (Schaeff.) Kauffman1 мік ї IX-X

Inocybaceae Crepidotus
C. applanatus (Pers.) P. Kumm.4 ксил н. ї IX-XI
C. mollis (Schaeff.) Staude1 ксил н. ї VIII-IX
C. variabilis (Pers.) P. Kumm.1 ксил н. ї VIII-X
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Inocybe Quél.
I. geophylla (Fr.) Kumm.5 мік отр VII-X
I. patouillardii Bres.1 мік отр VII-

VIII
Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm.1= fastigiata мік отр VII-X

Lyophyllaceae Calocybe Donk
C. gambosa (Fr.) Donk 1 г.с.  ї V-VI
Lyophyllum Singer
L. connatum (Schumach.) Singer1 г.с.  ї VII-IX
L. decastes (Fr.: Fr.) Singer4 г.с.  ї IX-X
L. fumosum(Pers.) P.D. Orton5 г.с.  ї IX-XІ

Marasmiaceae Connopus
C. acervatus (Fr.) K.W. Hughes, Mather & R.H. 
Petersen6 п.с. ї V-ХI

Gymnopus
G. androsaceus (L.) J.L. Mata & R.H. Petersen5 п.с. н. ї VI-ІX
G. brassicolens (Romagn.) Antonín & Noordel.5 п.с. н. ї VI-ІX
G. butyraceus-trichopus Murrill1 п.с.  ї IX-X
G. dryophilus (Bull.) Murrill1 п.с.  ї VI-IX
G. fuscopurpureus (Pers.) Antonín, Halling & 
Noordel.6 п.с. н. ї VI-X

G. fusipes (Bull.) Gray  1 ксил  ї VIII
G. peronatus (Bolton) Gray1 п.с. н. ї VII-X
G. confluens (Pers.) Antonín, Halling & Noordel.4 п.с. ї IX-X
Macrocystidia (Pers.) Joss.
M. cucumis (Pers.) Joss.1 г.с. н. ї VIII-IX
Marasmiellus (Bull.) Singer
M. ramealis (Bull.) Singer1 ксил н. ї VIII-IX
Marasmius (Jacq.) Fr.
M.alliaceus (Jacq.) Fr. ксил ї VII-XI
M. androsaceus (L.) Fr.5 ксил н. ї VI-XI
M. bulliardii Quél.4 п.с. н. ї VI-X
M. cohaerens(Alb. & Schwein.) Cooke & Quél.5 п.с. н. ї VII-XIІ
M. oreades (Bolton) Fr.1 г.с.  ї VI-X
M. rotula (Scop.) Fr.1 ксил  ї VI-IX
M. scorodonius (Fr.) Fr. ксил ї VII-X
Megacollybia Kotl. & Pouzar
M. platyphylla (Pers.) Kotl. & Pouzar4 ксил ї VI-XI
Micromphale Gray
M. perforans (Hoffm.) Gray1 п.с. ї IX-X
Pleurocybella Singer
P. porrigens (Pers.) Singer4 ксил отр VIII-X
Rhodocollybia
Rh maculata (Alb. & Schwein.) Singer6 п.с. отр VIII-X
R. prolixa var. distorta (Fr.) Antonín, Halling & 
Noordel.4 п.с. н. ї VIII-X

Mycenaceae Mycena Kumm.
M. abramsii (Murrill) Murrill5 ксил н. ї ІII-IX
M. acicula (Schaeff.) P. Kumm.1 г.с. н. ї VII-IX
M. adscendens Maas Geest.6 ксил н. ї VI-X
M. alba (Bres.) Kühner6 ксил н. ї VI-X
M. amicta (Fr.) Quél.5 ксил н. ї VI-ІX
M. aurantiomarginata (Fr.) Quél.5 п.с. н. ї VIІІ-ІX
M. cinerella (P. Karst.) P. Karst.6 г.с. н. ї VI-XІ
M. crocata (Schrad.) P. Kumm3 п.с. н. ї VII-X
M. epipterygia4 ксил н. ї VIII-X
M. galericulata (Scop.) Gray1 ксил н. ї VII-X
M. galopus (Pers.) P. Kumm.5 п.с. ї VI-X
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M. haematopoda (Fr.) Кumm.5 ксил н. ї XІІ-І
M. hiemalis (Osbeck) Quél.5 ксил ї VII-XІ
M. inclinata (Fr.) Quél.1 ксил н. ї IX-X
M. leptocephala (Pers.) Gillet5 г.с. ї VII-XІ
M. pelianthina (Fr.) Quél.5 г.с. отр VI-XІ
M. polygramma (Bull.) Gray1 ксил н. ї IX-X
M. pura (Pers.) P. Kumm.1 п.с. отр VI-X
M. pura var. alba Gillet4 п.с. отр VI-X
M. renati Quél.6 ксил н. ї VI-X
M. rosella (Fr.) P. Kumm.1 п.с. отр VI-X
M. rubromarginata (Fr.) P. Kumm.5 ксил н. ї VI-X
M. sanguinolenta (Alb. & Schwein.) P. Kumm. 5 бр н. ї VIII-X
M. stylobates (Pers.) P. Kumm.5 п.с. н. ї VI-X
M. viridimarginata P. Karst.5 ксил н. ї VI-X
M. vitilis (Fr.) Quél.1 п.с. н. ї IX-X
M. viscosa4 ксил н. ї VIII-X
M. zephirus (Weinm.) Quel.5 г.с. н. ї VI-XІ
Panellus
P. mitis (Pers.) Singer6 ксил н. ї V-X
P. stipticus (Bull.) P. Karst.1 ксил н. ї VII-X
Xeromphalina
X. campanella (Batsch) Maire1 ксил н. ї IX
X. picta (Fr.) A.H. Sm.5 ксил н. ї VI-X

Physalacriaceae Armillaria (Fr.) Lamoure
A. ectypa (Fr.) Lamoure3 ксил ї VIII-IX
A. gallica Marxm. & Romagn.2 ксил ї IX-X
A. imperialis Quél.2 мік ї VI-X
A. mellea (Vahl) P. Kumm. ксил ї IX-XI
A. ostoyae (Romagn.) Herink4 ксил ї IX-XI
Flammulina Singer
F. velutipes (Curtis) Singer ксил ї X-XII
Oudemansiella Boursier
O. longipes (P. Kumm.) Boursier1 ксил н ї VIII-X
O. mucida (Schrad.) Höhn.1 ксил ї VIII-X
Strobilurus (Pers.) Singer
S. tenacellus (Pers.) Singer1 п.с. ї V-VII
Xerula (Relhan) Dörfelt
X. radicata (Relhan) Dörfelt1 ксил ї VII-X

Pleurotaceae Hohenbuehelia (Bull.) Schulzer
H. petaloides (Bull.) Schulzer1 ксил ї VIII-IX
Pleurotus(Fr.) Quél.
P. pulmonarius (Fr.) Quél.4 ксил ї V, IX
P. ostreatus (Jacq.) P. Kumm.3 ксил ї IX-XI

Pluteaceae Pluteus  Fayod
P. atricapillus (Batsch) Fayod1 ксил ї V-X
P. atromarginatus (Konrad) Kühner5 ксил н ї VI-X
P. pellitus (Pers.) P. Kumm.1 ксил ї VI-VII
P. salicinus (Pers.) P. Kumm.4 ксил ї VI-X
Volvariella (Schaeff.) Singer
V. bombycina (Schaeff.) Singer1 ксил ї VI-VII

Psathyrellaceae Coprinellus
C. radians (Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq. John-
son1 ксил н ї VIII

Coprinopsis
C. cinerea (Schaeff.) Redhead, Vilgalys & Mon-
calvo4

ксил н ї IX-X

Lacrymaria 
L. lacrymabunda (Bull.) Pat.4 г.с. ї VI-X
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Psathyrella 
Psathyrella candolleana (Fr.) Maire
P. conopilus (Fr.) A. Pearson & Dennis5 г.с. н ї VІ-X
P. hydrophila (Bull.) Maire1 ксил н ї VІ-XI

Schizophyllaceae Schizophyllum Fr.
S. commune Fr. ксил н ї V-XI

Strophariaceae Agrocybe
A. dura (Bolton) Singer6 г.с. ї V-VI
A. praecox (Pers.) Fayod6 г.с. ї V-VI
Anellaria Pearson & Dennis
A. semiovata (Sowerby) A. Pearson & Dennis1 копр н ї VIII-IX
Galerina (Vahl) Singer
G. unicolor (Vahl) Singer1 ксил ї IX-X
G.paludosa4 бр н ї VII-IX
G. triscopa (Fr.) Kühner5 ксил н. ї VI-X
Gymnopilus (Bull.) Maire
G. hybridus (Bull.) Maire3 мік н ї X-XI
Hebeloma Maire
H. anthracophilum Maire2 карбтр н ї IX-XI
H. crustuliniforme (Bull.) Quél.2 мік отр VI-X
H. radicosum (Bull.) Ricken6 мік н ї VIII -XI
Hypholoma Kumm.
H. capnoides (Fr.) P. Kumm.1 ксил н ї VIII-X
H. fasciculare (Huds.) P. Kumm. ксил отр VI-XI
H. sublateritium (Schaeff.) Quél. ксил отр VII-X
Kuehneromyces Singer & A.H. Sm.
K. mutabilis (Schaeff.) Singer & A.H. Sm. ксил ї VII-

VIII
Naucoria Kühner & Romagn.
N. limulata (Fr.) Kühner & Romagn.1 ксил н ї VIII
Panaeolus (L.) Quél.
P. campanulatus (L.) Quél.1 копр н ї VII-

VIII
P. sphinctrinus (Fr.) Quél.4 копр отр VI-X
Pholiota Kumm.
P. aurivella (Batsch) P. Kumm.1 ксил ї VI-IX
P. flammans (Batsch) P. Kumm.5 ксил н ї VI-IX
P. heteroclita (Fr.) Quél.2 ксил н ї IX-X
P. lucifera (Lasch) Quél.1 ксил н ї VIII-IX
P. squarrosa (Vahl) P. Kumm. ксил у ї IX-X
Protostropharia
P. semiglobata (Batsch) Redhead, Moncalvo, Vil-
galys5

копр н ї VI-IХ

Psilocybe 
P. coprophila (Bull.) P. Kumm.5 копр н ї VI-X
P. inquilina (Fr.) Bres.5 копр н ї ІV-X
Stropharia Quél.
S. aeruginosa (Curtis) Quél.1 копр н  ї VIII-IX
S. caerulea Kreisel2 г.с. отр VIII-IX
S. semiglobata (Batsch) Quél.5 копр н ї V-X

Tricholomataceae Clitocybe Kumm.
C. candicans4 п.с. н о VI-X
C. clavipes (Pers.) P. Kumm.3 мік ї VIII-X
C. dealbata (Sowerby) P. Kumm.2 п.с. отр IX-XI
C. geotropa (Bull.) Quél.1 мік ї VIII-X
C. gibba (Pers.) P. Kumm.1 п.с. ї VII-X
C. nebularis (Batsch) P. Kumm.2 мік ї IX-X
C. odora (Bull.) P. Kumm.2 п.с. ї VI-X
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C. tuba (Fr.) Gillet2 п.с. н. ї IX-XI
Delicatula
D. integrella (Pers.) Fayod5 ксил н ї VI-IX
Lepista (Scop.) Pat.
L. inversa (Scop.) Pat.1 мік отр VIII-X
L. nuda (Bull.) Cooke1 п.с. ї VIIII-X
L. personata (Fr.) Cooke2 г.с. ї IX-X
Leucocortinarius
L. bulbiger(Alb. &Schwein.) Singer5 мік ї IX-X
Leucopaxillus (Quél.) Kotl.
L. gentianeus (Quél.) Kotl.1 г.с. н ї VIII-IX
L. giganteus (Sowerby) Singer1 г.с. ї VII-XI
Omphalina M. Lange
O. ericetorum (Pers.) M. Lange1 бр. н. ї IX
Resupinatus Gray
R. applicatus (Batsch) Gray1 ксил н ї VIII-X
Tricholoma P. Kumm.
T. albobrunneum (Pers.) P. Kumm.2 мік у ї IX-X
T. atrosquamosum Sacc.2 мік.  ї VIII-X
T. flavovirens S. Lundell мік ї IX-XI
T. focale (Fr.) Ricken1 мік н ї VIII-IX
T. imbricatum (Fr.) P. Kumm.1 мік н ї IX-X
T. inamoeum4 мік н ї IX-X
T. populinum J.E. Lange2 мік н. ї IX-X
T. pardinum (Pers.) Quél. мік отр VIII-IX
T. portentosum (Fr.) Quél. мік ї IX-X
T. saponaceum (Fr.) P. Kumm. мік н ї IX-X
T. scalpturatum (Fr.) Quél.2 мік ї VII-X
T. sciodes(Pers.) C. Martín5 мік н ї VI-XІ
T.sulphureum (Bull.) P. Kumm.1 мік отр VIII-X
T. virgatum4 мік н ї X-XI
Tricholomopsis
T. rutilans (Schaeff.) Singer1 ксил у ї VIII-X
T.decora (Fr.) Singer3 мік н ї VI-X

Auriculariales Auriculariaceae Auricularia Quél
auricula-judaeA.  (Bull.) Quél2 ксил ї V-IX

Exidia Fr.
E. glandulosa (Bull.) Fr.5* ксил  ї. VIII-X
E. saccharina Fr.4 ксил н. ї. VIII-X

Boletales Boletaceae Boletus L.
B. appendiculatus Schaeff. мік ї VI-IX
B. badius (Fr.) Fr.2 мік ї VII-X
B. calopus Pers. Н мік н ї XII-IX
B. edulis Rostk мік ї VII-X
B. erythropus Pers. мік у. ї. VII-X
B. fechtneri Velen.1 мік ї VIII
B. ferrugineus Boud.5 мік ї VII-X
B. impolitus Fr. мік ї VII-X
B. luridus Schaeff. мік ї IX-X
B. pinophilus Pilát & Dermek5 мік ї VII-X
B. parasiticusBull.2 пар. ї VIII
B. porosporus Imler ex Bon & G. Moreno4 мік н ї XII-X
B. regius Krombh.4 мік ї VI-VIII
B. reticulatus Schaeff.3 мік ї VI-VII
B. rubrosanguineus Cheype5 мік н ї VI-X
B. satanas Lenz мік отр VII-

VIII
B. subtomentosus J.F. Gmel.2 мік ї VIII-X
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B. subappendiculatus Dermek, Lazebn. & J. Vesel-
ský5

мік ї VIII-ІX

Chalciporus Bataille
C. piperatus (Bull.) Bataille мік ї VII-X
Leccinum S.F. Gray
L. albostipitatum den Bakker & Noordel.5 мік ї VI-X
L. aurantiacum (Bull.) Gray мік ї VI-X
L. crocipodium (Letell.) Watling4 мік ї VI-IX
L. duriusculum (Schulzer ex Kalchbr.) Singer5 мік ї VIІ-XІ
L. melaneum(Smotl.) Pilát & Dermek2 мік ї VII-X
L. piceinum Pilát & Dermek6 мік ї VI-X
L. pseudoscabrum (Kallenb.) Šutara5 мік ї VI-X
L. scabrum (Bull.) Gray мік ї VII-X
L versipelle (Fr. & Hök) Snell2 мік ї VII-X
Strobilomyces
S. strobilaceus(Scop.) Berk.2 мік н ї VII-IX
Phylloporus Quél.
Ph. pelletieri (Lév.) Quél.5 мік н ї VIII-IX
Porphyrellus E.-J. Gilbert
P. porphyrosporus (Fr. &Hök) E.-J. Gilbert5 мік ї VII-X
Tylopilus (Bull.) P. Karst.
T. felleus (Bull.) P. Karst. мік н ї VI-X
T. porphyrosporus (Fr. & Hök) A.H. Sm. & Thiers5 мік н ї VI-X
Xerocomus Quél.
X. chrysenteron (Bull.) Quél. мік ї VII-X
X. rubellus (Krombh.) Quél. мік ї VII-

VIII
Suillaceae Suillus S.F. Gray

S. bovinus (Pers.) Roussel мік ї VII-X
S. elegans (Schumach.) Snell мік ї VI-X
S. granulatus (L.) Roussel1 мік ї VII-X
S. grevillei (Klotzsch) Singer2 мік ї VIII-X
S. luteus (L.) Roussel мік ї V-VIII
S. variegatus (Sw.) Kuntze мік ї VIII-X

Gomphidiaceae Chroogomphus (Schaeff.) O.K.
Ch.rutilus (Schaeff.) O.K.1 мік ї VIII-X
Gomphidius (Fr.) Fr.
G. roseus (Fr.) Fr.2 мік ї VIII-X
G. glutinosus (Schaeff.) Fr.2 мік ї VIII-X

Hygrophorop-
sidaceae

Hygrophoropsis (Wulfen) Maire

H. aurantiaca (Wulfen) Maire ксил ї VII-X
Paxillaceae Paxillus Fr.

P. atrotomentosus (Batsch) Fr.2 ксил у. ї. VI-X
P. filamentosus Fr.4 мік н ї VII-X
P. involutus (Batsch) Fr п.с. н ї VI-X
P.panuoides (Fr.) Fr. ксил у. ї. VII-

VIII
Sclerodermata-
ceae

Scleroderma Pers. ex Sacc.

S. aurantiacum Pers. ex Sacc. мік н ї VI-X
S. verrucosum (Bull.) Pers.5 мік отр IX-X
S. citrinum Pers.2 мік отр VII-X

Serpulaceae Serpula J. Schröt.
S. lacrymans (Wulfen) J. Schröt.1 ксил н ї V-IX

Cantharel-
lales Cantharellaceae Cantharellus

C. amethysteus (Quél.) Sacc.5 г.с. VIII
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C. cibarius Fr. г.с. ї VIII-IX
C. cinereus (Pers.) Fr.2 мік ї VI-XI
C.clavatus (Pers.) Fr.2 мік ї VI-XI
C. pallens Pilát2 п.с. ї VI-XI
C. tubaeformis Fr.2 п.с. ї VIII-IX
Craterellus (Pers.) Pers.
C. cinereus (Pers.) Pers.1 г.с. ї VIII-IX
C. cornucopioides (L.) Pers. г.с. ї VIII-IX
Pseudocraterellus
Pseudocraterellus undulatus (Pers.) Rauschert 2 г.с. ї VIII-IX

Clavulinaceae Clavulina J. Schröt.
C. rugosa (Bull.) J. Schröt.4 г.с. н. ї. VI-X
C. cinerea (Bull.) J. Schröt.4 г.с. н. ї. VIII-X

Hydnaceae Hydnum Alb. & Schwein.
H. aurantiacum (Batsch) Alb. &Schwein.2 г.с. ї VII-IX
H. repandum L г.с. ї VIII-IX
H. rufescens Schaeff.2 г.с. ї VIII-X

Corticiales Corticiaceae Vuilleminia Maire
V. comedens (Nees) Maire1 ксил н. ї. I-XII

Geastrales Geastraceae Geastrum Jungh.
G. triplex Jungh.2 г.с. н. ї. VIII-X
G. fimbriatum Fr.4 г.с. н. ї. VIII-X

Gloeophyl-
lales Gloeophyllaceae Gloeophyllum (Wulfen) Imazeki

G. odoratum (Wulfen) Imazeki5 ксил н. ї. I-XII
G. sepiarium1 ксил н. ї. I-XII

Gomphales Clavariadel-
phaceae

Clavariadelphus (L.) Donk

C. pistillaris (L.) Donk2 п.с. ї VIII-IX
Gomphaceae Ramaria (Schaeff.) Quél.

R. aurea (Schaeff.) Quél.2 г.с. ї VIII-X
R. crispula (Fr.) Quél.2 ксил н. ї. VIII-IX
R. flava (Schaeff.) Quél.1 г.с. ї VIII-IX
R. formosa (Pers.) Quél.1 г.с. ї VIII-IX
R. stricta (Pers.) Quél.2 ксил н. ї. VIII-XI

Hymeno-
chaetales

Hymenochaeta-
ceae

Coltricia Murrill

C. perennis (L.) Murrill1 ксил н. ї. I-XII
Inonotus P. Karst
I. hispidus (Bull.) P. Karst1 ксил н. ї. I-XII
I. obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát1 ксил н. ї. I-XII
Fomitiporia 
F. punctata (Pilát) Murrill5 ксил н. ї. I-XII
Hymenochaete 
H. rubiginosa Dicks.5 ксил н. ї. I-XII
Phellinus (Allesch. & Schnabl) Pat.
Ph. hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat.1 ксил н. ї. I-XII
Ph. igniarius (L.) Quél.1 ксил н. ї. I-XII
Ph. pini (Brot.) Bondartsev & Singer1 ксил н. ї. I-XII
Ph. pomaceus (Pers.) Maire1 ксил н. ї. I-XII
Ph. robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin1 ксил н. ї. I-XII
Ph. tremulae (Bondartsev) Bondartsev & P.N. 
Borisov1 ксил н. ї. I-XII

Rickenellaceae Rickenella 
R. fibula (Bull.) Raithelh.5 бр н. ї. VІІ-ІX

Phallales Phallaceae AnthurusE. Fisch
A. archeri(Berk.) E. Fisch1 г.с. н. ї. V-XII
Mutinus
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M. caninus (Huds.) Fr.6 г.с. н. ї. V-XI
M. ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fisch.7 г.с. н. ї. V-XI
Phallus L.
Ph. impudicus L. мік ї VII-

VIII
Polyporales Fomitopsidaceae Daedalea (Bolton) Pers.

D. confragosa (Bolton) Pers.1 ксил н. ї. I-XII
D. quercina (L.) Pers.1 ксил н. ї. I-XII
Fomitopsis (Sw.) P. Karst.
F. pinicola (Sw.) P. Karst.1 ксил н. ї. I-XII
F. rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst.4 ксил н. ї. I-XII
Laetiporus (Bull.) Murrill
L. sulphureus (Bull.) Murrill1 ксил н. ї. V-VIII
Phaeolus (Fr.) Pat.
Ph. schweinitzii (Fr.) Pat.4 ксил н. ї. V-XI
Piptoporus (Bull.) P. Karst.
P. betulinus (Bull.) P. Karst.1 ксил н. ї. I-XII

Ganodermataceae Ganoderma (Pers.) Pat.
G. applanatum (Pers.) Pat.1 ксил н. ї. I-XII
G. lucidum (Curtis) P. Karst.3 ксил н. о. IV-XI

Meripilaceae Grifola (Pers.) Pilát
G. umbellata (Pers.) Pilát1 ксил ї. VII-IX
Meripilus (Pers.) P. Karst.
M. giganteus (Pers.) P. Karst.4 ксил  ї. VIII-IX

Polyporaceae Bjerkandera
B. adusta (Willd.) P. Karst.5 ксил н. ї. IІІ-XI
Coriolus (Wulfen) Pat.
C. hirsutus (Wulfen) Pat.1 ксил н. ї. I-XII
C. zonatus (Nees) Quél.1 ксил н. ї. I-XII
C. versicolor (L.) Quél.1 ксил н. ї. I-XII
Fomes (L.) J. Kickx f.
F. fomentarius (L.) J. Kickx f.1 ксил н. ї. I-XII
Lenzites (L.) Fr.
L. betulina (L.) Fr.1 ксил н. ї. I-XII
Lentinus (Fr.) Fr.
L. lepideus (Fr.) Fr.1 ксил н. ї. VII-X
L. tigrinus (Bull.) Fr.6 ксил н. ї. VI-X
Polyporus Jungh.
P. arcularius (Batsch) Fr.6 ксил н. ї. VI-X
P. badius Jungh.4 ксил н. ї. VI-X
P. brumalis (Pers.) Fr.4 ксил н. ї. IХ-XІ
P. squamosus (Huds.) Fr.1 ксил н. ї. V-VIII
P. tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr.5 ксил  ї. III-Х
P. varius (Pers.) Fr.4 ксил н. ї. V-X
Pycnoporus. (Fr.) Bondartsev & Singer
P. coccineus (Fr.) Bondartsev & Singer4 ксил н. ї. ХІ-ІІ
Trametes (Pers.) Fr.
T. gibbosa (Pers.) Fr.3 ксил н. ї. I-XII
Trichaptum
T. abietinum (Dicks.) Ryvarden5 ксил н. ї. IІІ-X

Sparassidaceae Sparassis (Wulfen) Fr.
S. crispa (Wulfen) Fr. ксил  ї. IX

Russulales Albatrellaceae Scutiger (Schaeff.) Singer
S. cristatus (Schaeff.) Bondartsev & Singer2 г.с. н. ї. VIII-IX
S. confluens (Alb. & Schwein.) Bondartsev & 
Singer2 г.с. ї. VIII-IX

S. ovinus (Schaeff.) Murrill2 г.с. ї. VIII-IX
Auriscalpiaceae Auriscalpium
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A. vulgare Gray6 ксил н. ї. ІV-XI
Lentinellus (Pers.) P. Karst.
L. cochleatus (Pers.) P. Karst.2 ксил  ї. VIII-IX
Clavicorona (Pers.) Doty
C. pyxidata (Pers.) Doty5 ксил  ї. VIII-XI

Bondarzewiaceae Heterobasidion (Buchanan) Hood
H. annosum var. araucariae (P.K. Buchanan) 
Hood1 ксил н. ї. I-XII

Hericiaceae Hericium Pers.
H. alpestre Pers. ксил  ї. IX-X
H. cirrhatum (Pers.) Nikol.6 ксил  ї. VI-X
H. coralloides (Scop.) Pers.1 ксил  ї. IX-X

Russulaceae Lactarius (Fr.) Fr.
L. acris (Bolton) Gray5 мік н. ї. VI-X
L. blennius (Fr.) Fr.2 мік н. ї. VII-X
L. camphoratus (Bull.) Fr.2 мік ї. IX-X
L. circellatus Fr.5 мік ї VIII-IX
L. cremor Fr.2 мік н. ї. IX-X
L. deliciosus (L.) Gray мік ї. VIII-X
L. deterrimus Gröger4 мік ї VIII-X
L. fuliginosus (Fr.) Fr.5 мік ї VII-X
L. glyciosmus (Fr.) Fr2 мік  ї. VII-X
L. hysginus (Fr.) Fr.2 мік  ї. VII-X
L. quietus (Fr.) Fr.5 мік ї VI-IX
L. lignyotus Fr.5 мік ї VIII-X
L. mitissimus (Fr.) Fr.2 мік ї IX-X
L. necator (Bull.) Pers.2 мік ї VIII-X
L. pallidus Pers.5 мік ї IX-Х
L. piperatus (L.) Pers. мік ї VII-X
L. pyrogalus (Bull.) Fr.5 мік у. ї VIIІ-ІX
L. resimus (Fr.) Fr мік ї VII-IX
L. rufus (Scop.) Fr.1 мік н. ї. VI-IX
L. salmonicolor R. Heim & Leclair5 мік ї IX-X
L. scrobiculatus (Scop.) Fr.1 мік н. ї. VIII
L. subdulcis (Pers.) Gray2 мік н. ї. VI-XI
L. tabidus Fr2 мік ї VI-X
L. torminosus (Schaeff.) Gray мік у. ї VII-IX
L. vellereus (Fr.) Fr.1 мік у. ї VII-X
L. volemus (Fr.) Fr.1 мік ї VIII-IX
Russula (Pers.) Fr.
R. adusta (Pers.) Fr.2 мік у. ї VII-X
R. aeruginea Fr. мік ї VIII-X
R. atropurpurea Peck мік ї VII-X
R. aurea Pers.5 мік ї VIII-IX
R. badia Quél.2 мік н. ї. VIII-IX
R. chloroides (Krombh.) Bres3 мік ї VI-XII
R. claroflava Grove мік ї VIII-IX
R. cyanoxantha (Schaeff.) Fr1 мік ї VIII-IX
R. decolorans (Fr.) Fr.5 мік ї VII-X
R. delica Fr. мік ї VIII-IX
R. densifolia Secr. ex Gillet5 мік у. ї VIIІ-IX
R. emetica (Schaeff.) Pers. мік н. ї. VII-X
R. farinipes Romell2 мік н. ї. VII-X
R. fellea (Fr.) Fr.4 мік ї VI-X
R. foetens Pers. мік н. ї. VII-X
R. fragilis (Fr.) Fr.5 мік ї VI-X
R. grisea Fr.1 мік н. ї. VI-X
R. heterophylla (Fr.) Fr.5 мік ї VI-X
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R. integra (L.) Fr. мік ї VII-X
R. langei Bon5 мік ї VI-XІ
R. lepida Fr.5 мік н. ї. VI-X
R. lutea (Huds.) Gray4 мік ї VII-X
R. maculata Quél.5 мік н. ї. V-XІ
R. mairei Singer5 мік отр VI-X
R. nigricans Fr.1 мік у. ї VII-IX
R. ochroleuca Fr.1 мік н. ї. VI-XI
R. olivacea Pers.2 мік ї VIII-IX
R. puellaris Fr.5 мік ї IХ-X
R. rhodopus Zvára5 мік н. ї. VIII-ІX
R. sardonia Fr.2 мік отр VII-X
R. solaris Ferd. & Winge5 мік у.ї VI-ІX
R. turci Bres.5 мік ї VII-X
R. vesca Fr. мік ї VIII-X
R. vinosa Lindblad5 мік ї VII-X
R. violeipes Quél.5 мік ї VI-VIII
R. virescens (Schaeff.) Fr. мік ї VII-X
R. xerampelina (Schaeff.) Fr. мік ї VII-XI

Stereaceae StereumFr.
S. complicatum (Fr.) Fr.4 ксил н. ї. I-XII
S. fasciatum (Schwein.) Fr.3 ксил н. ї. I-XII
S. frustulosum Fr.1 ксил н. ї. I-XII
S. hirsutum (Willd.) Pers.1 ксил н. ї. I-XII
S. purpureum4 ксил н. ї. I-XII

Thelepho-
rales Bankeraceae Bankera

B. fuligineoalba (J.C. Schmidt) Coker & Beers ex 
Pouzar6  г.с. н. ї. VI-XII

Sarcodon
S. imbricatus (L.) P. Karst.2 п с н ї VIII-X

Thelephoraceae ThelephoraFr.
Th. terrestris Ehrh. ксил н. ї. XI-XII

КЛАС:Dacrymycetes
Dacrymyc-
etales Dacrymycetaceae Calocera Fr.

C. cornea (Batsch) Fr.4 ксил н. ї. IX-XI
C. furcata (Fr.) Fr.6 ксил н. ї. V-VI
C. viscosa (Pers.) Fr.4 ксил н. ї. IX-XI

КЛАС: Pucciniomycetes
Pucciniales Pucciniaceae Gymnosporangium

G. clavariiforme (Wulfen) DC.6 ксил н. ї. IX-XI
КЛАС:Tremellomycetes

Tremellales Tremellataceae Pseudohydnum (Scop.)
P. gelatinosum (Scop.) P. Karst.2 ксил  ї. VIII-X

Умовні позначення:  
без індексу – види визначені Л. Держипільським (2003 р.), 
1 – види визначені І. Базюк, 
2 – види визначені Л. Держипільським і С. Фокшей (2010 р), 
3 – види визначені С. Фокшей (2011 р), 
4 – види визначені С. Фокшей (2012 р), 
5 – види визначені  В. маланюком (2012 р.),
6 – види визначені С. Фокшей (2013 р.); 
г.с. – гумусові сапротрофи, п.с. – підстилкові сапротрофи, карбтр – карботрофи, ксил. – ксилотрофи,  копр. – копро-

трофи, бр. – бріотрофи, мікотр. – мікотрофи, мік. – мікосимбіотрофи;
 ї. – їстівні, н.ї. – неїстівні, у.ї. – умовноїстівні, отр. – отруйні

Жирним шрифтом вказано види, занесені до Червоної книги України (2009)



358 НАЦІОНАЛЬНий ПРиРОДНий ПАРК «ГУЦУЛЬЩиНА»

�

Ö
óö

óë
èí

Êåðëèáàãà

Ë
þ

÷ê
à

Ëþ÷êà

Ðóø³ð

Ðàòóíçÿâà

Àêðà

Àêðà

Áàãíºíêà

Àííäîìèð

Ð³÷êà

Ñò
óäåíèé

Ð
èá

íè
öÿ

Á
àá

èí

×
åð

ëå
íÿ

ê

Âåðõí³é Àðäàí
Ðèáíèöÿ

Ðîæåí Âåëèêèé

×
åð

åì
îø

×åðåìîø

Ï
³ñ

ò
èí

üê
à

Ï³ñòèíüêà

Ï
³ñò

èíüêà

Ñòàâí
èê

Áðó
ñò

óð
êà

Áðóñ
òóð

êà

Ëóíãà

Ñóõèé

Ð
óø

îðåöü

Êîðîâ’ÿê

Âðëîâåöü

Õ³ì÷èí

Ìåëüíèöÿ

Òàðíîâåöü

Ê
îø

åë³âêà

Áåð
åç

³âê
à

Æ
îðíà

Ãíèëè
öÿ

Êàìåíåöü

Íèæíº-Ñ
åðåäí³é

Âåðõíº-Ñ
åðåäí³é

Ìëèíñüêèé

Ìàëîðîæåíêà

Âîëèöÿ

Âîëèöÿ

Öóõàí³â

Íàçàðàò

Êðàñíèê

Ì
åäâåæ

èé 

Ë
àñêóíêà

–

�

�

Ëþ÷êè 

Áàíÿ-Áåðåç³â

Âåðõí³é 
Áåðåç³â

Ñåðåäí³é 
Áåðåç³â

Íèæí³é Áåðåç³â

Òåêó÷à

Àêðåøîðè

Ëþ÷à

Ñòîï÷àò³â

Óòîðîïè

Êîñìà÷ 

Ïðîêóðàâà Øåøîðè

Ï³ñòèíü

Áðóñòóðè

Øåï³ò

Ð³÷êà

ßâîð³â

Ñîêîë³âêà

Ìèêèòèíö³

Ãóöóë³âêà
Òðà÷

Öóöóëèí

Êîðîñòè

Õ³ì÷èí

Ðîæí³â

Ðèáíå

Êîáàêè

Ñëîá³äêà

Âåðáîâåöü

Ñìîäíà

Ãîðîä

Áàáèí

×åðãàí³âêà

Ñòàð³ Êóòè

Òþä³â

Ìàëèé Ðîæèí

Âåëèêèé Ðîæèí

Ðîçòîêè

ßÁËÓÍ²Â Êðèâîáðîäè

ÊÓÒÈ

ÊÎÑ²Â

626 Клифа

Ð³÷êè
Ãîëîâí³ âåðøèíè, 
¿õ âèñîòè òà íàçâè

Ã³ðñüê³ õðåáòè:

Âèñîòà á³ëüøå 1000 ì
Âèñîòà 700 - 1000 ì
Âèñîòà ìåíøå 700 ì
Òåðèòîð³ÿ íàö³îíàëüíîãî 
ïðèðîäíîãî ïàðêó 
“Ãóöóëüùèíà”

Діл

Рожет

Дубова

Рокета Мала

Ротундул

Штав’єра

Суропатул

Лисина   Космацька

Прокіреці

Версалем
Грегіт

Брустурський 
Буковець

Буковець-Річка

Скільч

Лебедин

Вивози

Клифа

Михалків

Черлени

Олексіївська

Спенсова

Лисинка

Куратул

Мунчели

Камінь

Клева

Радул
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Чихавка язиколиста (Ptarmica lingulata)
Леукорхіс білуватий
(Leucorchis albida)
Зозулинець прикрашений
(Orchis signifera)
Скрученик спіральний
(Spiranthes spiralis)

Цибуля ведмежа (Allium ursinum)
Коральковець тричінадрізаний
(Corallorhiza tri�da)
Тирлич безстеблевий
(Gentiana acaulis)
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Ð³÷êè
Ãîëîâí³ âåðøèíè, 
¿õ âèñîòè òà íàçâè

Ã³ðñüê³ õðåáòè:

Âèñîòà á³ëüøå 1000 ì
Âèñîòà 700 - 1000 ì
Âèñîòà ìåíøå 700 ì
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Беладонна звичайна (Atropa bella-donna) 
Гронянка півмісяцева 
(Botrychium lunaria)

Осока затінкова (Carex umbrosa) 
Тирлия роздільний 
(Gentiana laciniata)
Гудайєра повзуча 
(Goodyera repens)

Пізньоцвіт осінній
(Colchicum autumnale)

Коручка пурпурова (Epipactis purpurata)

Додаток 6
Поширення локалітетів видів флори, занесених до Червоної книги України (2009) 

на території НПП «Гуцульщина»
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Ãîëîâí³ âåðøèíè, 
¿õ âèñîòè òà íàçâè

Ã³ðñüê³ õðåáòè:

Âèñîòà á³ëüøå 1000 ì
Âèñîòà 700 - 1000 ì
Âèñîòà ìåíøå 700 ì
Òåðèòîð³ÿ íàö³îíàëüíîãî 
ïðèðîäíîãî ïàðêó 
“Ãóöóëüùèíà”
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Волошка карпатська
(Centaurea carpatica)

Лунарія оживаюча 
(Lunaria rediviva)

Булатка довголиста
(Cephalanthera longifolia)
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626 Клифа

Ð³÷êè
Ãîëîâí³ âåðøèíè, 
¿õ âèñîòè òà íàçâè

Ã³ðñüê³ õðåáòè:

Âèñîòà á³ëüøå 1000 ì
Âèñîòà 700 - 1000 ì
Âèñîòà ìåíøå 700 ì
Òåðèòîð³ÿ íàö³îíàëüíîãî 
ïðèðîäíîãî ïàðêó 
“Ãóöóëüùèíà”

Діл

Рожет

Дубова

Рокета Мала

Ротундул

Штав’єра

Суропатул

Лисина   Космацька

Прокіреці

Версалем
Грегіт

Брустурський 
Буковець

Буковець-Річка

Скільч

Лебедин

Вивози

Клифа

Михалків

Черлени

Олексіївська

Спенсова

Лисинка

Куратул

Мунчели

Камінь

Клева

Радул
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Шафран Гейфеля 
(Crocus heu�elianus)

Любка дволиста
(Platanthera bifolia)
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Ð³÷êè
Ãîëîâí³ âåðøèíè, 
¿õ âèñîòè òà íàçâè

Ã³ðñüê³ õðåáòè:

Âèñîòà á³ëüøå 1000 ì
Âèñîòà 700 - 1000 ì
Âèñîòà ìåíøå 700 ì
Òåðèòîð³ÿ íàö³îíàëüíîãî 
ïðèðîäíîãî ïàðêó 
“Ãóöóëüùèíà”
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Пальчатокорінник Фукса 
(Dactylorhiza fuchsii)

Пальчатокорінник бузиновий
(Dactylorhiza sambucina)

Зозулинець обпалений 
(Orchis ustulata) 
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Ð³÷êè
Ãîëîâí³ âåðøèíè, 
¿õ âèñîòè òà íàçâè

Ã³ðñüê³ õðåáòè:

Âèñîòà á³ëüøå 1000 ì
Âèñîòà 700 - 1000 ì
Âèñîòà ìåíøå 700 ì
Òåðèòîð³ÿ íàö³îíàëüíîãî 
ïðèðîäíîãî ïàðêó 
“Ãóöóëüùèíà”

Діл

Рожет
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Рокета Мала

Ротундул

Штав’єра
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Лисина   Космацька
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Версалем
Грегіт

Брустурський 
Буковець

Буковець-Річка

Скільч

Лебедин

Вивози

Клифа

Михалків

Черлени

Олексіївська

Спенсова

Лисинка

Куратул

Мунчели

Камінь
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Коручка широколиста 
(Epipactis helleborine)

Коручка болотна 
(Epipactis palustris) 

Білоцвіт весняний 
(Leucojum vernum) 
Сосна кедрова європейська 
(Pinus cembra) 

Малаксис однолистий 
(Malaxis monophyllos)
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Ð³÷êè
Ãîëîâí³ âåðøèíè, 
¿õ âèñîòè òà íàçâè

Ã³ðñüê³ õðåáòè:

Âèñîòà á³ëüøå 1000 ì
Âèñîòà 700 - 1000 ì
Âèñîòà ìåíøå 700 ì
Òåðèòîð³ÿ íàö³îíàëüíîãî 
ïðèðîäíîãî ïàðêó 
“Ãóöóëüùèíà”
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Скільч

Лебедин
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Клифа

Михалків

Черлени

Олексіївська

Спенсова

Лисинка
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Мунчели
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Підсніжник білосніжний
(Galanthus nivalis)

Билинець найзапашніший
(Gymnadenia odoratissima)
Зозулинець салеповий
(Orchis morio)

Билинець комарниковий
(Gymnadenia conopsea)

Билинець густоквітковий
(Gymnadenia densi�ora)
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626 Клифа

Ð³÷êè
Ãîëîâí³ âåðøèíè, 
¿õ âèñîòè òà íàçâè

Ã³ðñüê³ õðåáòè:

Âèñîòà á³ëüøå 1000 ì
Âèñîòà 700 - 1000 ì
Âèñîòà ìåíøå 700 ì
Òåðèòîð³ÿ íàö³îíàëüíîãî 
ïðèðîäíîãî ïàðêó 
“Ãóöóëüùèíà”

Діл

Рожет

Дубова

Рокета Мала

Ротундул

Штав’єра

Суропатул

Лисина   Космацька

Прокіреці

Версалем
Грегіт

Брустурський 
Буковець

Буковець-Річка

Скільч

Лебедин

Вивози

Клифа

Михалків

Черлени

Олексіївська

Спенсова

Лисинка

Куратул

Мунчели

Камінь

Клева

Радул
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Баранець звичайний 
(Huperzia selago) 

Лілія лісова
(Lilium martagon)
Зозулині сльози яйцевидні
(Listera ovata)

Пальчатокорінник травневий 
(Dactylorhiza majalis) 
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Плаун колючий 
(Lycopodium annotinum) 

Траунштейнера куляста 
(Traunsteinera globosa) 
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Âèñîòà á³ëüøå 1000 ì
Âèñîòà 700 - 1000 ì
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Гніздівка звичайна
(Neottia nidus-avis)

Пальчитокорінник плямистий 
(Dactylorhiza maculata)
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Додаток 7
Синтаксономічна схема рослинності НПП «Гуцульщина»

Asplenieteatrichomanis (Br.-Bl. inMeieretBr.-Bl. 
1934) Oberd. 1977

AsplenietaliaseptentrionalisOberd.et al. 1967 
HypnoPolypodion vulgaris Mucina 1993 

HypnoPolypodietumJurkoetPeciar 1963
Aspleniotrichomanesbivalens
PoetumnemoralisBoscain (1970) 1971

PotentilletaliacaulescentisBr.Bl. inBr.Bl. etJenny 1926 
PotentillioncaulescentisBr.Bl. inBr.Bl. etJenny 1926 

Asplenietumtrichomanorutaemurariae (Kuhn 1937) 
R.Tx. 1937

CystopteridionRichard 1972 
Asplenio viridisCystopteridetum fragilis Oberd. 
(1936) 1949

ChareteaF. FukarekexKrausch 1964 
Charetaliahispidae Sauer exKrausch 1964 

CharionfragilisKrausch 1964 
CharetumfragilisCorillion 1957
CharetumvulgarisCorillion 1957

LemneteaO. BolòsetMasclans 1955 
Lemnetalia minoris O. de Bolòs et Masclans 1955 

Lemnion minoris O. de Bolòs et Masclans 1955 
LemnetumminorisTh. Müller etGörs 1960

RicciofluitantisLemniontrisulcaeR.Tx. etA.
Schwabe1974 inR.Tx. 1974

Lemnetumtrisulcae Knapp et Staffers 1962
UtricularionDenHartogetSegal 1964 

LemnoUtricularietumvulgarisSoó (1928) 1938

PotameteaKlikainKlikaetNovák 1941 
PotametaliaKoch 1926

Ceratophyllion demersi Den Hartog et Segal ex 
Passarge 1996

Ceratophylletum demersi Hild. 1956
Elodeetum canadensis (Pignatti 1953) Passarge 1964

Potamion (Koch 1926) Libbert 1931 
Myriophylletum spicati Soó 1927
Potametum pectinati Carstensen 1955
Potametum nodosi (Soó 1960) Segal 1964

Nymphaeion albae Oberd. 1957 
Potametum natantis Soó 1923

CallitrichoBatrachietaliaPassarge 1978
RanunculionaquatilisPassarge 1964

BatrachiotrichophylliCallitrichetumcophocarpaeSoó 
(1927) 1960

Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novák 1941 
Phragmitetalia communis Koch 1926 

Phragmition communis Koch 1926 
Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 1939
Typhetum angustifoliaea (Allorge 1922) Soó 1927
Typhetum latifoliae Soó 1927
Sparganietum erecti Roll 1938
Eleocharitetum palustris Sennikov 1919
Equisetetum fluviatilis Steffen 1931
Scirpetum maritimi (Br.Bl. 1931) R.Tx. 1937

NasturtioGlycerietalia Pignatti 1953
GlycerioSparganion Br.Bl. et Sissingh in Boer 1942 

Glycerietum fluitans Wilczek 1935
SagittarioSpargametum emersi R. Tx. 1953

OenanthionaquaticaeHejny ex Neuhausl 1959

Butometumumbellati (Konczak 1968) Philippi 1973
CariciRumicionhydrolapathiPassarge 1964

CicutoCaricetum pseudocyperi Boer et Sissing in 
Boer 1942

Montio-Cardaminetea Br.-Bl. et Tx. ex Klika et Hadač 1944
CardaminoChrysosplenietalia Hinterlang 1992

Caricion remotae Kästner 1941 
CardaminoChrysosplenietumalternifoliiMass 1959

Isoeto-Nano-JunceteaBr.-Bl. etTx. exBr.-Bl. etal. 1952 
NanocyperetaliaKlika 1935 

EleocharitionsoloniensisPhilippi 1968
JuncetumbufoniiFelföldy 1942

Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tx. 1937 
Caricetalia davallianae Br.Bl. 1949 

Caricion davallianae Klika 1934 
ValerianoCaricetum flavae Pawłowski (1949 n.n.) 
1960

AstereteatripoliumWesthoffetBeeftink in Beeftink 1962
GlaucoPuccinellielaliaWesthoffetBeeftink in Beeftink 
1962

Puccinellionmaritimae (Christiansen 1927) R. Tx. 1937
PuccinellioSpergularietumsalinae (Feekes 1936) 
TüxenetVolk 1937

ThlaspietearotundifoliiBr.-Bl. 1948 
EpilobietaliafleischeriMoor 1958 

SalicionincanaeAichinger 1933 
TussilagoCalamagrostidetumpseudophragmitesPaw
łowskietWallas 1949 cor. MalinovskyetKricsfalusy 
2001

Molinio-ArrhenathereteaTx. 1937 
MolinietaliaKoch 1926 

MolinioncaeruleaeKoch 1926 
MolinietumcaeruleaeW. Koch 1926
JuncoMolinietumPrsg 1951

CalthionpalustrisTx. 1937 
LythroFilipenduletumulmariaeHadač etal. 1997 
CirsietumrivularisNowiński 1927 
ScirpetumsylvaticiRalski 1931 
EpilobioJuncetumeffusiOberd. 1957 

DeschampsioncespitosaeHorvatić 1930 
Deschampsietumcaespitosae (Horvatić 1930) Grynia 
1961

TrifoliofragiferaeAgrostietaliastoloniferaeR.Tx. 1970
AgropyroRumicioncrispiNordhagen 1940 em. R.Tx. 
1950

MentholongifoliaeJuncetuminflexiLohmeyer 1953 
ArrhenatheretaliaPawłowski et al. 1928 

ArrhenatherionelatiorisLuquet 1926 
Arrhenatheretumelatioris Br.Bl. ex Scherrer 1925

CynosurioncristatiTx. 1947 
LolioCynosurenionJurko 1974

LolioCynosuretumR.Tx. 1937
PolygaloCynosurenionJurko 1974

AnthoxanthoAgrostietumSillinger 1933 em.Jurko 
1969
CentaureoTrifolietumpannonici ass.nova prov.
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Calluno-UliceteaBr.-Bl. etTx. exKlikaetHadač 1944 
NardetaliastrictaePreising 1950

NardoAgrostiontenuisSillinger 1933 
HypochoeridiunifloraeNardetumstrictaePalcz. 1962
Com. DeschampsiacaespitosaNardusstricta

Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962
Origanetalia Th. Müller 1962

Geranionsanguinei R. Tx. in Th. Müller 1962
TrifolioAstragaletumciceri Reichhoff in Hilbig et al. 
1982

TrifolionmediiTh. Müller 1962
AgrimonioTrifolienionmedii R. Knapp 1976

TrifolioMelampyretumnemorosi (Passarge 1967) 
Dierschke 1973

ranunculetosumacrisBrzeg 2005
trifolietosumalpestrisBrzeg 2005

Trifolio mediiTeucrienion scorodoniae R. Knapp 1976
Veronico officinalisHieracietum murorum Klauck 
1992

Epilobietea angustifolii Tx. et Preising ex von Rochow 
1951 

Atropetalia Vlieger 1937
Epilobion angustifolii Oberd. 1957

Epilobietum angustifolii Rübel 1930 em. Oberd. 
1973

Sambucetalia Oberd. 1957
SambucoSalicion capreae Tx. et Neumann in Tx. 1950

Rubetum idaei Oberd. 1978 

Galio-Urticetea PassargeexKopecký 1969
GalioAlliarietaliaOberd. inGörsetT. Müller 1969

AegopodionpodagrariaeTx. 1967
PhalaridoPetasitetumhybridiSchwickerath 1933
ElytrigiorepentisAegopodietumpodagrariaeTüxen 
1967

GeoAlliarionLohmeyeretOberdorferinGörsetT. Müller 
1969

ChaerophylletumaromaticiGutte 1963
SambucetumebuliFelföldy1942
Dipsacetumpilosi R. Tx. 1942 ex Oberd. 1957 

CircaeolutetianaeStachyetaliasylvaticaePassarge 1967
Impatientinolitangere
StachyionsylvaticaeGörsexMucina 1993

Stachyo sylvaticaeImpatientetum nolitangere Hilbig 
1972

ConvolvuletaliasepiumTx. exMucina 1993
SenecionionfluviatilisTüxenexMoor 1958

CalystegioEpilobietumhirsutiHilbig, 
HeinrichetNiemann 1972

Polygono arenastri-Poëtea annuae Rivas-Martinez et al. 
1991

Plantaginetalia majoris R.Tx. (1943) 1950
Polygonion avicularis Br.Bl. 1931 ex. Aichinger 1933

PrunelloPlantaginetum Falinski 1963
Juncetum tenuis Schwickerath 1944 em. R.Tx. 1950
LolioPolygonetum arenastri Br.Bl. 1930 em. 
Lohmeyer 1973

Salicetea purpureae Moor 1958 
Salicetalia purpurea Moor 1958

Salicion eleagni Moor 1958 
SaliciMyricarietum Moor 1958

Salicion albae Tx. ex Moor 1958
Salicetum triandroviminalis Lohmeyer 1952
Salicetum albofragilis R. Tx. 1955

Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946 
Salicetalia auritae Doing ex Krausch 1968 

Salicion cinereae T. Müller et Görs ex Passarge 1961 
Salicetum pentandrocinerea Passarge 1961

Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. in Vlieg. 1937 
Fagetalia sylvaticae Pawłowski et al. ex Tx. 1937

Alnion incanae Pawłowski et al. 1928 
FraxinoAlnetum W. Matuszkiewicz 1952
Carici remotaeFraxinetum Koch 1926
Alnetum incanae Lüdi 1921
CalthoAlnetum Zarzycki 1963

Carpinion betuli Issler 1931 
Carici pilosaeCarpinetum Neuhaüsl et Neuchauslova 
1964 

Tilio platyphylliAcerion Klika 1955 
LunarioAceretum Gruneberg et Schlüter 1957

Symphyto cordatiFagion (Vida 1963) Täuber 1982 
Symphyto cordatiFagetum Vida 1959 

typium
allietosum ursini

LuzuloFagion Lohmeyer et Tx. in Tx. 1954 
Luzulo nemorosaeFagetum Meusel 1937 

typicum
luzuletosum sylvaticae

Quercetea roboris Br.-Bl. ex Oberd. 1957
Quercetalia roboris Tx. 1931 

Quercion roboripetraeae Br.BI. 1932
com. Quercus roburCarex brizoides
com. QuercusroburVacciniummyrtillus
LuzuloluzuloidisQuercetumpetraeaeHilitzer 1932

genistetosum
typicum

Vaccinio-PiceeteaBr.-Bl. inBr.-Bl. etal. 1939 
PiceetaliaexcelsaePawłowskietal. 1928 

Piceion excelsae Pawłowski et al. 1928 
LuzulosylvaticaePiceetumWraber 1963

calamagrostietosumvillosae
var. typicum
var. Doronicum austriacum

com. Picea abies – Vaccinium vitisidaea
JuniperoPinetalia mugo Boşcaiu 1971

Pinion mugo Pawłowski in Pawłowski et al. 1928
Vaccinio myrtilliPinetum mughi Sill. 1933
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Додаток 8
Систематичний список тварин (анімаліа) НПП «Гуцульщина»

Царство AnimaliaLinnaeus, 1758 – Тварини
Тип MolluscaLinnaeus, 1758 – молюски
Клас BivalviaLinnaeus, 1758 – Двостулкові млюски
Ряд UnionoidaStoliczka, 1871 – Справжні пластинчатозяброві
Родина MargaritiferidaeHaas, 1940 – Перлівницеві

Margaritifera margaritifera1. (Linnaeus, 1758)– Перлівниця 
прісноводна

Клас GastropodaCuvier, 1795 – Черевоногі молюски 
Ряд PulmonataCuvier,1817 – Легеневі молюски
Родина Cochlicopidae Pilsbry, 1900 (1879)– Агатівки.

Cochlicopa lubrica1.  (Muller, 1774) – Агатівка звичайна

Родина Valloniidae Morse 1864 – Равлики дернові
Acanthinula aculeata2. (Muller, 1774) – Равлик дерновий 

колючий
Vallonia pulchella3.  (Muller, 1774) – Равлик дерновий гла-

денький

Родина Pupillidae Turton 1831 – Равлики мохові
Pupilla muscorum4.  (Linnaeus, 1758) – Равлик моховий 

звичайний 

Родина VertiginidaeFitzinger, 1833 – Равлики – завитки
Vertigo pusilla5.  (Muller, 1774) – Завиток малий
Columella edentula6.  (Draparnaud, 1805) – Завиток беззубий

Родина ClausiliidaeMörch 1864 – Равлики замкнені
Cochlodina orthostoma7.  (Menke, 1830) – Равлик замкнений 

пряморотий

Родина Discidae Thiele 1931 – Равлики дискові
Discus ruderatus8.  (Ferussac, 1821) – Равликдисковийзвичайний

РодинаArionidae J. Gray 1840 – Слизнякишляхові.
Arion subfuscus9.  (Draparnaud, 1805) – Слизнякшляховий-

рудий
Arion silvaticus10.  (Lohmander, 1937) – Слизнякшляховий-

лісовий

РодинаLimacidae Refinesque 1815 – Слизнякивеликі.
Limax maximus11.  (Linnaeus, 1758) – Слизняквеликийзви-

чайний
Limax cinereoniger12.  (Wolf, 1803) – Слизняквеликийчорний
Lehmannia marginata13.  (Muller 1774) – Слизнякдеревнийз-

вичайний
Bielzia coerulans14.  (M. Bielz, 1851) – Слизняквеликийсиній

РодинаAgriolimacidae H. Wagner 1935 – Слизнякипольові.
Deroceras reticulatum (Muller, 1774) – Слизнякпольовийсіт-
частий
Родина LymnaeidaeRafinesque 1815 – Ставковики

Lymnaea stagnalis15. (Linnaeus, 1758) – Ставковик звичайний

Родина Planorbidae Rafinesque, 1815
Planorbis16.  sp.

Родина Helicidae Rafinesque 1815 – Равлики справжні
Helix pomatia17.  (Linnaeus, 1758) – Равлик виноградний

Тип Annelida Lamarck, 1809 – Кільчасті черви
Клас Hirudinea Lamarck, 1818 – П’явки

Ряд Arhynchobdellida Blanchard, 1894 – П’явки безхоботні
Родина Hirudinidae Whitman, 1886 – П’явки справжні

Hirudo medicinalis1. Linnaeus, 1758 – П’явка медична

КласClitellataMichaelsen, 1919 – Пояскові черви
Ряд CrassiclitellataJamieson, 1988
Родина LumbricidaeClaus, 1876 – Дощові черв’яки

Lumbricusterestris1.  (Linnaeus, 1758) – Черв’як дощовий зви-
чайний

Lumbricus rubellus2.  Hoffmeister, 1843
Helodriluscernosvitovianus3.  (Zicsi, 1967) 
Allolobophorasturanyi4. Rosa, 1895
Allolobophoracarpathica5. Cognetti, 1927
Octolasionlacteum6.  (Orley, 1885)
Octolasiontranspadanum7.  (Rosa, 1884)

Octolasionlissaense8.  (Michaelsen, 1891)
Aporrectodeacaliginosa9.  (Savigny, 1826)
Aporrectodearosea10.  (Savigny, 1826)
Dendrobaenaoctaedra11.  (Savigny, 1826)
Dendrobaenaalpina12.  (Rosa, 1884)
Dendrobaenaattemsi13.  Michaelsen, 1903
Eisenia lucens14.  (Waga, 1857)

Тип ArthropodaLatreille,1829 – Членистоногі
Підтип CrustaceaBrünnich,1772 – Ракоподібні
Клас BranchiopodaLatreille, 1817 – Зяброногі ракоподібні
Підклас PhyllopodaPreuss, 1951 – Листоногі ракоподібні
Ряд CladoceraLatreille, 1829 – гіллястовусі ракоподібні
Родина DaphniidaeStraus, 1820 – Дафнії

Daphnia pulex1. Linneus, 1758 – Дафнія звичайна

Клас MalacostracaLatreille,1802 – Вищі ракоподібні
Ряд DecapodaLatreille,1802 – Десятиногі ракоподібні
Родина AstacidaeLatreille,1802-1803 – Справжні раки

Astacus astacus1. Linneus, 1758 – Рак широкопалий
Astacus leptodactylus2. Linneus, 1758 – Рак вузькопалий

Ряд Amphipoda Latreille, 1816 – Різноногі ракоподібні
РодинаGammaridae Leach, 1813 – Бокоплави

Gammarus1.  sp.

Ряд Isopoda Latreille, 1817 – Рівноногі ракоподібні
Родина Asellidae Latreille, 1802 – Водяні ослики

Asellusaquaticus2. Linnaeus, 1758 – Ослик водяний звичайний

Підтип TracheataHaeckel, 1866 – Трахейні
НадкласMyriapodaLatreille, 1802 – Багатоніжки
Клас Diplopoda De Blainville in Gervais, 1844 – Двопарноногі
Ряд Polydesmida Pocock, 1887 – Багатозв’язи
Родина PolydesmidaеLeach, 1815 – Багатозв’язи

Polydesmusmontanus1. Daday, 1889 – Багатозв’яз гірський укра-
їнський

НадкласHexapodaLatreille, 1825 – Шестиногі
Клас CollembolaLubbock, 1870 – Ногохвістки
Ряд PoduromorphaLatreille, 1804– Подуроморфи
Родина OnychiuridaeLubbock, 1867 – Оніхіуріди

Tetradontophorabielanensis1. (Waga, 1842) Dungler, 1961 – Те-
традонтофора блакитна

Клас Insecta Linneus, 1758 – Комахи
Підклас Pterygota – Крилаті комахи
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Ряд EphemeropteraHyutt&Arms, 1891 – Одноденки
Родина BaetidaeLeach, 1815

Baetisvernus1.  Curtis 1834 – Одноденка-бетіс весняна
Baetisrhodani2. (Pictet 1843) – Одноденка-бетіс Родана
Cloeon dipterum 3. (Linnaeus, 1761) – Одноденка двокрила

Родина EphemeridaeLatreille, 1810
Ephemera danica4.  Muller, 1776 – Одноденка датська

Родина HeptageniidaeNeedham, 1901
Electrogena lateralis 5. (Curtis, 1834) – Одноденка-електрогена 

латеральна

Ряд Odonata Fabricius, 1792 – Бабки
Підряд Zygoptera Selys, 1840 – Рівнокрилі бабки
Надродина Calopterygoidea Selys, 1850 – Красуневі
Родина Calopterygidae Selys, 1850 – Красуні

Calopteryx virgo1.  (Linnaeus, 1758) – Красуня діва
Calopteryx splendens2.  (Harris, 1782) – Красуня блискуча

Надродина Coenagrionoidea Kirby, 1890 – Стрілкові
Родина Platycnemididae Tillyard, 1917 – Плосконіжки

Platycnemis pennipes 3. (Pallas, 1771) – Плосконіжка звичайна

Родина Coenagrionidae Kirby, 1890 – Стрілкові
Coenagrion puella 4. (Linnaeus, 1758) – Стрілка-дівчина

Coenagrion pulchellum 5. (Vander Linden, 1825) – Стрілка 
красива

Ischnura elegans 6. (Vander Linden, 1820) – Тонкохвіст еле-
гантний

Ischnura pumilio 7. (Charpentier, 1825) – Тонкохвіст маленький
Enallagma cyathigerum 8. (Charpentier, 1840) – Еналягма 

чашоносна
Erythromma najas 9. (Hansemann, 1823) – Червоноочка-наяда
Erythromma viridulum 10. (Charpentier, 1840) – Червоноочка 

зелена

Надродина Lestoidea Calvert, 1901 – Люткові
Родина Lestidae Calvert, 1901 – Лютки

Lestes barbarus 11. (Fabricius, 1798) – Лютка повільна
Lestes sponsa 12. (Hansemann, 1823) – Лютка наречена
Sympecma fusca 13. (Vander Linden, 1820) – Сіролютка руда

Підряд Anisoptera Selys, 1834 – Різнокрилі бабки
Надродина Aeshnoidea Rambur, 1842 – Коромислові
РодинаGomphidae Rambur, 1842 – Дідки

Ophiogomphus cecilia14.  (Fourcroy 1785) – Офіогомфус рогатий

Родина Aeshnidae Rambur, 1842 – Коромисла
Anax imperator 15. Leach, 1815 – Дозорець-імператор 
Aeshna grandis 16. (Linnaeus, 1758) – Коромисло велике
Aeshna viridis 17. Eversmann, 1836 – Коромисло зелене
Aeshna cyanea 18. (Muller, 1764) – Коромисло синє
Aeshna mixta 19. Latreille, 1805 – Коромисло мале
Anaciaeschna isoceles 20. (Muller, 1767) – Коромисло руде

Надродина Cordulegastroidea Leach, 1815 – Кордулегастрові
Родина Cordulegastridae Leach, 1815 – Кордулегастериди

Cordulegaster 21. bidentatusSelys, 1843 – Кордулегастер дво-
зубчастий

Надродина Libelluloidea Rambur, 1842 – Бабки справжні
Родина Corduliidae Selys, 1871 – Кордуліїди

Cordulia aenea 22. (Linnaeus, 1758) – Кордулія бронзова
Epitheca bimaculata 23. (Charpentier, 1825) – Епітека дво-

плямиста

Родина Libellulidae Rambur, 1842 – Бабки справжні
Libellula depressa 24. Linnaeus, 1758 – Бабка плоска
Libellula quadrimaculata 25. Linnaeus, 1758 – Бабка чотири-

плямиста
Orthetrum brunneum 26. (Fonscolombe,1837)– Рівночеревець 

коричневий
Orthetrum coerulescensanceps27.  (Schneider, 1845) – Рівно-

черевець синіючий
Orthetrum cancellatum 28. (Linnaeus, 1758) – Рівночеревець 

решітчастий
Orthetrum albistylum 29. (Selys, 1848) – Рівночеревець біло-

хвостий
Sympetrum vulgatum 30. (Linnaeus, 1758) – Тонкочеревець 

звичайний
Sympetrum striolatum 31. (Charpentier, 1840) – Тонкочере-

вець смугастий
Sympetrum sanguineum 32. (Muller, 1764) – Тонкочеревець 

криваво-червоний
Sympetrum fonscolombei 33. Selys, 1840 – Тонкочеревець Фон-

сколомба
Sympetrum meridionale 34. (Selys, 1841) – Тонкочеревецьпів-

денний
Sympetrum pedemontanum 35. (Muller in Allioni, 1766) – Тон-

кочеревець перев’язаний

Ряд Plecoptera Burmeister, 1839 – Веснянки
Родина NemouridaeNewman, 1853 – Веснянки-немуріди

Nemoura cinerea1.  Linnaeus, 1758 – Веснянка сіра

Ряд DermapteraLinnaeus, 1758 – Шкірястокрилі
РодинаForficulidaeLinnaeus, 1758– Щипавки

Forficula auricularia 1. (Linnaeus, 1758) – Щипавка звичайна

Ряд Orthoptera Latreille, 1793 – Прямокрилі
Надродина GrylloideaBolívar, 1878 – Цвіркунові
РодинаGryllidae Bolívar, 1878 – Цвіркуни

Gryllus campestris1. Linnaeus, 1758 – Цвіркун польовий

Родина Gryllotalpidae Saussure, 1870 – Вовчки
Gryllotalpa gryllotalpa2. (Linnaeus, 1758) – Вовчок звичайний

НадродинаTettigonioidea Krauss, 1902 – Коникові
РодинаTettigoniidaeKrauss, 1902 – Коники

Tettigonia viridissima3. (Linnaeus, 1758) – Коник зелений
Tettigonia cantans4.  (Linnaeus, 1758) – Коник співочий
Decticus verrucivorus5. (Linnaeus, 1758) – Коник сірий

Ряд Homoptera Linnaeus, 1758 – Рівнокрилі хоботні
Надродина AphidoideaLatreille, 1802 – Справжні попелиці
Родина AphididaeLatreille, 1802 – Попелиці

Aphis pomi 1. DeGeer, 1773 – Попелиця яблунева
Aphis grossulariae 2. Kaltenbach, 1843 – Попелиця агрусова
Aphis idaei 3. Van der Goot 1912 – Попелиця малинова
Dysaphis mali 4. (Ferrari, 1872) – Попелиця яблунево-

подорожникова
Dysaphis devecta 5. (Walker, 1849) – Попелиця червоногало-

ва або сіра яблунева 
Dysaphis reaumuri 6. (Mordvilko, 1928) – Попелиця листокрутка
Brachycaudus cardui 7. (Linnaeus, 1758) – Попелиця будякова
Hyalopterus arundinis 8. Fabricius, 1775 – Попелиця сливова
Myzus cerasi 9. Fabricius, 1775 – Попелиця вишнева

Надродина CoccoideaHandlirsch,1903 – Кокциди
Родина DiaspididaeTargioni Tozzetti, 1868 – Щитівки

Lepidosaphesulmi10.  (Linnaeus, 1758) – Щитівка комоподібна 
яблунева
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Надродина PsylloideaLatreille, 1807 – Листоблішкові
Родина PsyllidaeLatreille, 1807 – Листоблішки

Psylla mali11. (Schmidberger, 1836) – Листоблішка яблунева
Psylla pyri12.  (Linnaeus, 1758) – Листоблішка грушева

Ряд HemipteraLinnaeus, 1758 – Напівтвердокрилі або клопи
ПідрядNepomorpha Miyamoto 1961
Надродина NepoideaLatreille, 1802
Родина Nepidae Latreille, 1802 – Водяні скорпіони

Nepacinerea1. Linnaeus, 1758 – Водяний скорпіон звичайний

Надродина CorixoideaLeach, 1815 
Родина CorixidaeLeach, 1815 – гребляки

Corixa2.  sp.

Родина Pleidae Fieber, 1817 – Плеїди
Plea3.  sp.

НадродинаGerroidea Leach, 1815 
Родина Gerridae Leach, 1815– Водомірки

Gerris4.  sp. 1
Gerris5.  sp. 2

Підряд PentatomomorphaLeston et al. 1954
Надродина MiroideaHahn, 1833 – Сліпнякові
Родина MiridaeHahn, 1833 – Сліпняки

Lygus rugulipennis 6. Poppius, 1911
Lygus pratensis 7. (Linnaeus, 1758) – Сліпняк польовий
Calocoris biclavatus 8. (Herrich-Schäffer, 1835)

Надродина CoreoideaLeach,1815 – Крайовикові
Родина CoreidaeAmyot&Serville, 1843 – Крайовики

Coreus marginatus9.  (Linnaeus, 1758) – Крайовик щавлевий
Надродина PentatomoideaReuter,1910 – Щитникові
Родина PentatomidaeLeach,1815 – Щитники

Pentatoma rufipes10. (Linnaeus, 1758)– Щитник звичайний
Holcostethus vernalis11.  (Wolff, 1804) – Щитник весняний
Graphosoma lineatum12. (Linnaeus, 1758)– Щитник смугастий
Dolycoris baccarum13. (Linnaeus, 1758)– Щитник ягідний

Ряд ColeopteraLinnaeus, 1758 – Твердокрилі або жуки
Підряд AdephagaSchellenberg, 1806 – Хижі жуки
Надродина CaraboideaLatreille, 1802 – Турунові
Родина CarabidaeLatreille, 1802 – Туруни
Підродина CicindelinaeLatreille, 1802 – Стрибуни

Cicindela campestris1. (Linnaeus, 1758) – Стрибун польовий
Cicindela germaniсa2. (Linnaeus, 1758) – Стрибун германський
Cicindelasylvicola3. LatreilleetDejean 1822 – Стрибун сильвікола
Cicindelahybrida 4. (Linnaeus, 1758) – Стрибун гібридний

ПідродинаOmophroninae Bonelli, 1810
Omophron limbatus 5. (Fabricius, 1792)

ПідродинаCarabinaeLatreille, 1802 – Туруни
Leistus piceum 6. Frolich, 1799
Leistus rufomarginatus 7. (Duftschmid, 1812)
Leistus terminatus 8. (Hellwig in Panzer, 1793)
Nebria brevicollis 9. (Fabricius, 1792)

Nebria jockschii 10. (Sturm, 1815)
Nebria picicornis 11. (Fabricius, 1801)
Notiophilius biguttatus 12. (Fabricius, 1779)
Notiophilius palustris 13. (Duftschmid, 1812)
Calosoma inguisitor14. (Linnaeus, 1758) – Красотіл інквізитор
Calosomasycophanta15. (Linnaeus, 1758) – Красотіл пахучий
Carabus arvensis 16. Herbst, 1784 – Турун польовий
Carabus ulrichi 17. Germar, 1824 – Турун Ульриха
Carabus obsoletus 18. Sturm, 1815 – Турун темний
Carabus auronitens escheri 19. Palliardi, 1825 – Турун 

золотисто-блискучий Ешера
Carabus intricatus 20. Linnaeus, 1761 – Турун зморшкуватий

Carabus cancellatus 21. Illiger, 1798 – Турун решітчастий
Carabus granulatus 22. Linnaeus, 1758 – Турун гранульова-

ний
Carabus coriaceus23.  Linnaeus, 1758  – Турун шкірястий
Carabus glabratus 24. Paykull, 1790 – Турун гладкий
Carabus variolosus25.  Fabricius, 1787 – Турун мінливий
Carabus linnei26.  Panzer, 1812 – Турун Ліннея
Carabus violaceus27.  Linnaeus, 1758 – Турун фіолетовий
Carabus zawadzkii28.  Kraatz, 1854 – Турун Завадського
Carabus scabriusculus 29. Olivier, 1795 – Турун темний
Cychrus caraboides30.  (Linnaeus, 1758) – Цихрус туруно-

подібний
Cychrus semigranosus31.  Palliardi, 1825 – Цихрус семігранозус
Clivina collaris 32. (Herbst, 1784)
Clivina fossor 33. (Linnaeus, 1758)
Dyschirius angustatus 34. (Ahrens, 1830)
Dyschirius nitidus 35. Dejean, 1825
Dyschirius aeneus 36. Dejean, 1825
Broscus cephalotes37. (Linnaeus, 1758) – Турун головатий
Perileptus areolatus38.  (Creutzer, 1799)
Thalassophilus longicornis39.  (Sturm, 1825)
Trechoblemus micros 40. (Herbst, 1784)
Blemus discus 41. (Fabricius, 1792)
Epaphius secalis 42. (Paykull, 1790)
Trechus carpaticus 43. Rybinski, 1902
Trechus latus 44. Putzeys, 1847
Trechus pulchellus 45. Putzeys, 1846
Trechus pulpani 46. Reska, 1965
Trechus quadristriatus 47. (Schrank, 1781)
Trechus rubens 48. (Fabricius, 1792)
Tachys bistriatus49.  (Duftschmid, 1812)
Elaphropus quadrisignatus 50. (Duftschmid, 1812)
Tachyta nana 51. (Gyllenhal, 1810)
Asaphidion caraboides 52. (Schrank, 1781)
Asaphidion flavipes 53. (Linnaeus, 1761)
Asaphidion pallipes54.  (Duftschmid, 1812)
Bembidion andreae55.  (Fabricius, 1787)
Bembidion articulatum 56. (Panzer, 1796)
Bembidion ascendens 57. K. Daniel, 1902
Bembidion atroviolaceum 58. (Dufour, 1820)
Bembidion azurescens 59. (DallaTorre, 1877)
Bembidion conforme 60. (Dejean, 1831)
Bembidion decorum 61. (Zenker in Panzer, 1801)
Bembidion deletum 62. Serville, 1821
Bembidion fluviatile 63. Dejean, 1831
Bembidion guttula 64. (Fabricius, 1792)
Bembidion geniculatum 65. Heer, 1837
Bembidion lampros 66. (Herbst, 1784)
Bembidion millerianum 67. Heyden, 1883
Bembidion modestum 68. (Fabricius, 1801)
Bembidion monticola 69. Sturm, 1825
Bembidion punctulatum 70. Drapiez, 1820
Bembidion quadrimaculatum 71. (Linnaeus, 1761)
Bembidion ruficorne 72. Sturm, 1825
Bembidion scapulare lomnickii73.  Netolitzky, 1916
Bembidion stephensii 74. Crotch, 1866
Bembidion tenellum 75. Erichson, 1837
Bembidion testaceum 76. Duftschmid, 1812
Bembidion tetracolum 77. Say, 1823
Bembidion tibiale 78. (Duftschmid, 1812)
Bembidion varicolor 79. (Fabricius, 1803)
Patrobus atrorufus80.  (Ström 1768)
Stomis pumicatus 81. (Panzer, 1796)
Poecilus cupreus 82. (Linnaeus, 1758)
Poecilus versicolor 83. (Sturm, 1824)
Pterostichus aethiops 84. (Panzer, 1797) – Птеростих ефіоп
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Pterostichus vernalis85.  (Panzer, 1796)
Pterostichus anthracinus 86. (Illiger, 1798)
Pterostichus cordatus 87. Letzner, 1842
Pterostichus fovelatus 88. Duftschmid, 1812
Pterostichus jurinei 89. (Panzer, 1805)
Pterostichus niger 90. (Schaller, 1783) – Птеростих чорний
Pterostichus nigrita 91. (Paykull, 1790)
Pterostichus strenuus 92. (Panzer, 1797)
Pterostichus oblongopunctatus 93. (Fabricius, 1787)
Pterostichus pilosus 94. (Host, 1789)
Pterostichus unctulatus 95. (Duftschmid, 1812)
Abax carinatus 96. (Duftschmid, 1812)
Abax parallelopipedus 97. (PilleretMitterpacher, 1783)
Abax parallelus 98. (Duftschmid, 1812)
Molops piceus 99. (Panzer, 1793)
Laemostenus terricola 100. (Herbst, 1783) – Лeмостенус террікола
Agonum sexpunctatum 101. (Linnaeus, 1758)
Agonum micans 102. Nicolai, 1822
Platynus assimile 103. (Paykull, 1790)
Paranchus albipes 104. (Fabricius, 1796)
Synuchus vivalis 105. (Illiger, 1798)
Amara aenea 106. (De Geer, 1774)
Amara bifrons 107. (Gyllenchal, 1810)
Amara erratica 108. (Duftschmid, 1812)
Amara apricaria 109. (Paykull, 1790)
Curtonotus aulicus 110. (Panzer, 1797)
Anisodactylus binotatus 111. (Fabricius, 1787)
Bradycellus harpalinus 112. (Serville, 1821)
Bradycellus verbasci 113. (Duftschmid, 1812)
Stenolophus teutonus114.  (Schrank, 1781)
Acupalpus meridianus 115. (Linnaeus, 1767)
Trichotichnus laevicollis 116. (Duftschmid, 1812)
Harpalus griseus117. (Panzer, 1797)
Harpalus rufipes 118. (DeGeer, 1774) – Турун волосистий
Ophonus puncticeps 119. (Stephens, 1828)
Ophonus rupicola 120. (Sturm, 1818)
Chlaenius vestitus121.  (Paykull, 1790)
Chlaenius nigrìcornis122.  (Fabricius, 1787)
Chlaenius nitidulus 123. (Schrank, 1781)
Badister bullatus124.  (Schrank, 1798)
Badister lacertosus125.  Sturm 1815
Badister peltatus126.  (Panzer, 1796)
Paradromius linearis 127. (Olivier, 1795)
Paradromius notatus 128. (Stephens, 1827)
Microlestes maurus129.  (Sturm, 1827)
Cymindis humeralis 130. (Fourcroy, 1785)
Drypta dentata 131. (Rossi, 1790)

НадродинаGyrinoidea, Latreille, 1810 – Вертячкові
Родина GyrinidaeLatreille, 1810 – Вертячки

Orectochilus villosus132. (Müller, 1776) – Вертячка сутінкова

НадродинаHaliploideaAubé,1836 – Плавунчикові
РодинаHaliplidaeAubé,1836– Плавунчики

Peltodytes caesus133. (Duftschmid, 1805)
Haliplus lineatocollis134.  (Mrsham, 1802)
Haliplusruficollis135.  (De Geer, 1774)
Haliplus flavicollis 136. Sturm, 1814
Haliplus laminatus 137. (Schaller, 1783)

НадродинаDytiscoideaLeach,1815 – Плавунцеві
Родина NoteridaeC. G. Thomson, 1860 – Товстовуси

Noterus crassicornis 138. (O. F. Muller, 1776)
Noterus clavicornis 139. (De Geer, 1774)

РодинаDytiscidaeLeach, 1815 – Плавунці

Hygrotus inaequalis 140. (Fabricius, 1777)
Oreodytes borealis 141. (Gyllenhal, 1827) – Ореодит бореальний
Porhydrus linaetus 142. (Fabricius, 1787)
Scarodytes halensis 143. (Fabricius, 1787)
Copelatus haemorrhoidalis 144. (Fabricius, 1775)
Platambusmaculatus145. (Linnaeus, 1758)
Ilybius ater 146. (De Geer, 1774)
Ilybius subaeneus 147. Erichson, 1837
Ilybius guttiger 148. (Gyllenhal, 1808)
Ilybius fuliginosus 149. (Fabricius, 1792)
Rhantus pulverosus 150. (Stephens, 1828)
Rhantus frontalis151.  (Marsham, 1802)(= Rhantus notatus F.)
Rhantus suturellus 152. (Harris, 1828)
Rhantus bistriatus 153. (Bergsträsser, 1778)
Rhantus exsoletus154.  (Forster, 1771)
Colymbetes fuscus 155. (Linnaeus, 1758)
Hydaticus continentalis156. J.Balfour-Browne, 1944(= stagnalis F.)
Hydaticus seminiger 157. (De Geer, 1774)
Hydaticus transversalis 158. (Pontoppidan, 1763)
Acilius canaliculatus 159. (Nicolai, 1822)
Acilius sulcatus 160. (Linnaeus, 1758)
Dytiscus circumcinctus 161. Ahrens, 1811 – Плавунець об-

лямівчастий

Підряд PolyphagaEmery,1886 – Різноїдні жуки
Надродина HydrophiloideaLatreille, 1802 – Водолюбові
РодинаHydraenidaeMulsant, 1844 – Водобродки

Ochtebius minimus162.  (Fabricius, 1792) (= impressus Marsh.)
Limnebius papposus 163. Mulsant, 1844

РодинаHydrophilidaeLatreille, 1802 – Водолюби
Helophorus nubilus 164. Fabricius, 1775
Helophorus aquaticus 165. Linnaeus, 1758
Helophorus granularis 166. (Linnaeus, 1761)
Laccobius minutus 167. (Linnaeus, 1758)
Helochares lividus 168. Forster 1771
Helochares griseus 169. (Fabricius, 1792)
Enochrus testaceus 170. (Fabricius 1801)
Hydrochara caraboides 171. (Linnaeus, 1758)
Hydrochara flavipes 172. (Steven, 1808)
Hydrous piceus 173. (Linnaeus, 1758) – Водолюб великий
Berosus signaticollis 174. (Charpentier, 1825)
Berosus luridus 175. (Linnaeus, 1758)
Hydrobius fuscipes 176. (Linnaeus, 1758)
Cymbiodyta marginellus 177. (Fabricius, 1792)
Megasternum boletophagum 178. (Marsham, 1802)
Cryptopleurum minutum 179. (Fabricius, 1792)
Cercyon ustulatus 180. (Preyssler, 1790)
Cercyon melanocephalus 181. (Linnaeus, 1758)
Cercyon pygmaeus 182. (Illiger, 1801)
Cercyon unipunctatus 183. (Linnaeus, 1758)
Cercyon quisquilius 184. (Linnaeus, 1758)
Cyclonotum orbiculare185. Fabricius, 1775

Надродина HisteroideaGyllenhal, 1808– Карапузикові
Родина HisteridaeGyllenhal, 1808– Карапузики

Platysomacompressum186. Herbst, 1783
Platysomafrontale 187. (Payk., 1798)
Hister striola 188. Sahlberg, 1819
Hister unicolor 189. (Linnaeus, 1758)
Hister merdarius 190. Hoffmann, 1803
Hister quadrinotatus 191. L. G. Scriba, 1790
Hister impressus 192. Fabricius, 1798
Hister bissexstriatus 193. Fabricius, 1798
Hister bipustulatus 194. Schrank, 1781
Hister stercorarius 195. Herbst, 1783
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Hister purpurascens 196. Herbst, 1783
Hister carbonarius 197. Hoffmann, 1803
Hister corvinus 198. Germar, 1817
Hister duodecimstriatus 199. Schrank, 1781
Hister bimaculatus 200. (Linnaeus, 1758)
Gnathoncus buyssoni 201. Auzat, 1917
Saprinus semistriatus 202. (Scriba, 1790)
Saprinus virescens 203. (Paykull, 1798)
Saprinus immundus 204. (Gyllenhal, 1827)
Saprinus aeneus 205. Fabricius, 1798
Chalcionellus amoenus 206. (Erichson, 1834)
Chalcionellus decemstriatus 207. (Rossi, 1792)
Hypocaccus rugifrons 208. (Paykull, 1798)
Hypocaccus metallicus 209. Herbst, 1783
Paromalus parallelopipedus 210. Herbst, 1783
Paromalus flavicornis 211. Herbst, 1783
Dendrophilus punctatus 212. Herbst, 1783
Hetaerius ferrugineus 213. (Olivier, 1789)

Надродина StaphylinoideaLatreille, 1802 – Стафіліноїдні
Родина Leiodidae Fleming, 1821 – Лейодіди

Catops coriacinus 214. Kellner, 1846
Catops nigrita 215. Erichson, 1837
Catops tristis 216. (Panzer, 1793)
Catops fuliginosus217.  Erichson, 1837
Leiodes oblonga 218. (Erichson, 1845)

Родина SilphidaeLatreille, 1807 – мертвоїди
Nicrophorus humator 219. (Gleditsch, 1767)
Nicrophorus vespillo 220. (Linnaeus, 1758)
Nicrophorus vespilloides 221. Herbst, 1784
Nicrophorus vestigator 222. Herschel, 1807
Nicrophorus fossor 223. (Erichson, 1837)
Nicrophorus investigator 224. Zetterstedt 1824
Oiceoptoma thoracica 225. (Linnaeus, 1758)
Xylodrepa quadripunctata 226. (Linnaeus, 1758)
Phosphuga atrata 227. (Linnaeus, 1758)
Tranatophilus rugosus 228. (Linnaeus, 1758)
Tranatophilus sinuatus 229. (Fabricius, 1775)
Silpha carinata 230. Herbst, 1783
Silpha obscura 231. (Linnaeus, 1758)

РодинаPtiliidaeHeer, 1843 – Перокрилки
Millidium minutissimum232. (Ljungh, 1804)

РодинаStaphylinidae Latreille, 1802 – Стафіліни
Підродина Aleocharinae Fleming, 1821

Atheta crassicornis 233. (Fabricius, 1792)
Aleochara haemoptera234.  Kraatz, 1858
Tachyusa coarctata235.  Erichson, 1837
Ischnopoda umbratica236.  (Erichson, 1837)
Parocyusa rubicunda237.  (Erichson, 1837) 
Oxypoda brevicornis 238. (Stephens, 1832)
Oxypoda togata 239. Erichson, 1837
Plataraea brunnea240.  (Fabricius, 1798)

Підродина Omaliinae MacLeay, 1825
Elonium striatulus 241. Fabricius, 1792
Anthobiumatrocephalum242. (Gyllenhal, 1827)
Amphichroum canaliculatum243. (Erichson, 1840)
Olophrum assimile 244. (Paykull, 1800)
Omalium rivulare245. (Paykull, 1789)
Omalium rugatum 246. (Mulsant & Rey, 1880)
Geodromicus plagiatus247.  (Fabricius, 1798)

Підродина Staphilininae Latreille, 1802
Euryporus picipes 248. (Paykull, 1800)
Heterothops dissimilis 249. (Gravenhorst, 1802)

Staphylinus erythropterus250.  Linnaeus 1758
Staphylinus251. sp.
Quedius ventralis 252. (Aragona, 1830)
Quedius lateralis 253. (Gravenhorst, 1802)
Quedius paradisianus254.  Heer, 1839
Quedius fulgidus 255. (Fabricius, 1793)
Ocypus nitens 256. (Schrank, 1781)
Quedius sp. 257. 
Ocypus biharicus 258. (J. Müller, 1926)
Ocypus macrocephalus 259. (Gravenhorst, 1802)
Ocypus ormayi 260. (Reitter, 1887)
Ocypus olens 261. (Muller O. F., 1764)
Ocypus compressus 262. Marsham, 1802
Othius punctulatus 263. (Goeze, 1777)
Philonthus decorus 264. (Gravenhorst, 1802)
Philonthus rotundicollis265.  (Menetries, 1832)
Philonthus atratus 266. (Gravenhorst, 1802)
Philonthus umbratilis 267. (Gravenhorst, 1802)
Philonthus carbonarius 268. (Gravenhorst, 1802)
Philonthus ebeninus269.  (Gravenhorst, 1802)
Philonthus debilis270.  (Gravenhorst, 1802)
Philonthus rubripennis271.  Stephens, 1832
Philonthus nigritulus272.  (Gravenhorst, 1802)
Gabrius osseticus273.  (Kolenati, 1846) 
Bisnius fimetarius274.  (Gravenhorst, 1802)
Erichsonius cinerascens 275. (Gravenhorst, 1802)
Neobisniusprolixus276.  (Erichson, 1840)
Gyrohypnus punctulatus277.  (Paykull, 1789)
Gyrohypnus angustatus278.  Stephens, 1833
Xantholinus longiventris 279. Heer, 1839 
Xantholinus linearis 280. (Olivier, 1795) 
Leptacinus batychrus281. (Gyllenhal, 1827)
Emus hirtus 282. (Linnaeus, 1758) – Стафілін волохатий

Підродина Paederinae Fleming, 1821
Paederus rubrothoracicus283.  (Goeze, 1777)
Paederus ruficollis 284. Fabricius, 1781
Paederus littoralis 285. Gravenhorst, 1802
Paederus riparius 286. (Linnaeus, 1758)
Paederus fuscipes 287. Curtis, 1840
Paederus limnophilus 288. Erichson, 1840
Paederidus rubrothoracicus289.  (Goeze, 1777)
Lathrobium brunnipes 290. (Fabricius, 1793)
Lathrobium elongatum 291. (Linné, 1767)
Lathrobium fulvipenne 292. (Gravenhorst, 1806)
Lobrathiummultipunctum293.  (Gravenhorst, 1802)
Platydomene angusticollis 294. (Lacordaire, 1835)
Domenescabricollis 295. (Erichson, 1840)
Rugilusrufipes296. (Germar, 1836)
Rugilussimilis297. (Erichson, 1839)
Scopaeus laevigatus 298. (Gyllenhal, 1827)
Medon fusculus299.  (Mannerheim, 1830)

Підродина Steninae MacLeay, 1825
Dianous coerulescens 300. (Gyllenhal, 1810)
Stenus comma 301. LeConte, 1863
Stenus asphaltinus 302. Erichson, 1840
Stenus incrassatus 303. Erichson, 1839
Stenus clavicornis304.  Scopoli, 1863 
Stenus humilis 305. Erichson, 1839
Stenus fuscipes 306. Gravenhorst, 1802
Stenus opticus 307. Gravenhorst, 1806
Stenus ochropus308.  Kiesenwetter, 1858
Stenus tarsalis 309. Ljungh, 1810
Stenus cicindeloides 310. (Schaller, 1783)

Підродина OxytelinaeFleming, 1821
Anotylus complanatus 311. (Erichson, 1839)
Bledius erraticus312.  Erichson, 1839
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Aploderus caesus 313. (Erichson, 1839)
Thinodromus dilatatus 314. (Erichson, 1839)
Carpelimus bilineatus315.  Stephens, 1834 
Ochthephilus omalinus 316. (Erichson, 1840)

ПідродинаTachyporinae MacLeay, 1825
Lordithon trimaculatus 317. (Paykull, 1800)
Lordithon exoletus 318. (Erichson, 1837)
Tachinus laticollis319.  Gravenhorst, 1802 
Tachinus corticinus320.  Gravenhorst, 1802
Tachyporus obtusus321.  (Linnaeus, 1767) 
Tachyporus abdominalis322.  (Fabricius, 1781), 
Tachyporus solutus323.  Erichson, 1839
Tachyporus chrysomelinus324.  (Linnaeus, 1758)
Tachyporus hypnorum325.  (Fabricius, 1775)
Tachyporus pusillus326.  Gravenhorst, 1806
Tachyporus nitidulus327.  (Fabricius, 1781) 
Coproporus scitulus328.  (Weise, 1877)
Sepedophilus littoreus329.  (Linnaeus, 1758)

Підродина Pselaphinae Lattreille, 1802 – Ощупники
Bythinus nigripennis 330. Motschulsky 1845
Bythinus reitteri 331. (Saulcy, 1875)
Bythinus carpathicus332.  Saulcy, 1875
Bryaxis rutenus 333. Saulcy, 1877
Bryaxis longicornis 334. Leach, 1817
Bryocharis inclinans335.  (Gravenhorst, 1806)
Trimium brevicorne 336. (Reichenbach, 1816)

Підродина Scaphidiinae Lattreille, 1802 – Човновидки
Scaphidium guadrimaculatum 337. Olivier, 1790

НадродинаScarabaeoideaLatreille, 1802 – Пластинчастовусі
Родина LucanidaeLatreille, 1804 – Рогачі

Platycerus caraboides 338. (Linnaeus, 1758) – Рогач синій
Lucanus cervus339. (Linnaeus, 1758) – Жук-олень
Sinodendroncylindricum340. (Linnaeus, 1758) – Рогач одно-

рогий циліндричний
Dorcus parallelopipedus 341. (Linnaeus, 1758) – Оленьок зви-

чайний

Родина Geotrupidae Latreille, 1802 – гнойовики
Geotrupes stercorarius 342. (Linnaeus, 1758) – гнойовик звичайний
Anoplotrupes stercorosus 343. (Scriba, 1791) – гнойовик лісовий

Родина ScarabaeidaeLatreille, 1802 – Пластинчастовусі
Підродина ScarabaeinaeLatreille, 1802 – Пластинчастовусі

Copris lunaris 344. (Linnaeus, 1758) – Копр місячний
Onthophagus 345. (s. str.) taurus (Schreber, 1759)– Калоїд-бик
Onthophagus 346. (s. str.) illyricus (Scopoli, 1763)
Onthophagus {Palaeonthophagus) gibbulus 347. (Pallas, 1781)
Onthophagus {Palaeonthophagus) nuchicornis 348. (Linnaeus, 

1758) – Калоїд короткорогий
Onthophagus {Palaeonthophagus) vacca 349. (Linnaeus, 1767) 

– Калоїд-корова
Onthophagus {Palaeonthophagus) fracticornis 350. (Preyssler, 1790)
Onthophagus {Palaeonthophagus) coenobita 351. (Herbst, 1783)
Caccobius schreberi 352. (Linnaeus, 1767) – гнойовик шребера
Euoniticellus fulvus 353. (Goeze, 1777)

ПідродинаAphodiinae Leach, 1815 – Афодіїни (гнойовички)
Oxyomus sylvestris 354. (Scopoli, 1763)– гнойовичок лісовий
Aphodius (Acrossus) luridus 355. (Fabricius, 1775)
Aphodius (Acrossus) depressus 356. (Kugelann, 1792)– гнойо-

вичок сплющений
Aphodius (Acrossus) rufipes 357. (Linnaeus, 1758)
Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis 358. (Linnaeus, 1758) 
Aphodius (Colobopterus) erraticus 359. (Linnaeus, 1758)
Aphodius {Teuchestes) fossor 360. (Linnaeus, 1758)– гнойови-

чок копач

Aphodius (Eupleurus) subterraneus 361. (Linnaeus, 1758)
Aphodius (Chilothorax) melanostictus 362. W. Schmidt, 1840 
Aphodius (Coprimorphus) scrutator 363. (Herbst, 1789)
Aphodius (Volinus) sticticus 364. (Panzer, 1798)
Aphodius {Melinopterus) prodromus 365. (Brahm, 1790)
Aphodius {Melinopterus) sphacelatus 366. (Panzer, 1798)
Aphodius (Parammoecius) corvinus 367. Erichson, 1848– гно-

йовичок воронячий
Aphodius (Esymus) pusillus 368. (Herbst, 1789)
Aphodius (Eudolus) quadriguttatus 369. (Herbst, 1783)
Aphodius 370. (s. str.) fimetarius (Linnaeus, 1758)– гнойови-

чок звичайний
Aphodius 371. (s. str.) foetens (Fabricius, 1787)
Aphodius {Agrilinus) ater 372. (DeGeer, 1774)
Aphodius {Agrilinus) rufus 373. (Moll, 1782) = scybalarius 

(Fabricius, 1781) – гнойовичокрудий
Aphodius (Limarus) maculatus 374. Sturm, 1800
Aphodius (Nialus) varians 375. Duftschmidt, 1805
Aphodius (Calamosternus) granarius 376. (Linnaeus, 1767)
Ammoecius brevis377. Erichson 1848

Підродина MelolonthinaeSamouelle, 1819 – Хрущі
Melolontha378. (s. str.) melolontha(Linnaeus, 1758) – Хрущ 

травневий західний
Amphimallon solstitialis 379. (Linnaeus, 1758) – Хрущ червневий
Serica brunnea380. (Linnaeus, 1758) – Шовковик рудий

Підродина RutelinaeMacLeay, 1819 – Хрущики
Anomala dubia 381. (Scopoli, 1763) – Хрущик лучний
Phylloperta horticola 382. (Linnaeus, 1758) – Хрущик садовий

Підродина DynastinaeMacLeay, 1819 – Дупловики
Oryctes nasicornis 383. (Linnaeus, 1758) – Жук-носоріг

ПідродинаValginaeMulsant,1842 – Пістряки
Valgus hemipterus 384. (Linnaeus, 1758) – пістряк кородко-

надкрилий
ПідродинаTrichiinaeLatreille, 1802

Osmoderma barnabita 385. (Motschulsky, 1845) – Жук-самітник
Trichius fasciatus 386. (Linnaeus, 1758) – Восковик перев’язаний

Підродина CetoniinaeLeach, 1815 – Бронзівки
Oxythyrea funesta 387. (Poda, 1761) – Бронзівка смердюча
Cetonia aurata 388. (Linnaeus, 1758) – Бронзівка золотиста
Protaetia lugubris 389. (Herbst, 1786)– Бронзівка мармурова
Protaetia cuprea 390. (Fabricius, 1775) – Бронзівка мідна

Родина TrogidaeMacLeay, 1819 – Трогіди
Trox hispidus 391. (Pontoppidan, 1763)

НадродинаDascilloideaGuérin-Méneville, 1843 – Лопатникові
Родина DascillidaeGuérin-Méneville, 1843 – Лопатники

Dascillus cervinus 392. (Linnaeus, 1758)

Надродина Scirtoidea Fleming, 1821 – Трясовинникові
Родина Scirtidae Fleming, 1821 – Трясовинники

Cyphon variabilis 393. (Thunberg 1787)
Cyphon coarctatus394. Paykull 1799
Hydrocyphon deflexicollis395. (P. W. J. Muller 1821)

НадродинаBuprestoidea Leach, 1815 – Златкові
РодинаBuprestidae Leach, 1815 – Златки
Підродина BuprestinaeLeach, 1815 – Златки справжні
Триба BuprestiniLeach, 1815
Підтриба BuprestinaLeach, 1815

Buprestis haemorrhoidalis396.  Herbst, 1780 – Златка геморо-
їдальна
Підтриба Melanophilina Bedel, 

Phaenops cyanea397.  (Fabricius, 1775) – Златка згарищна
Підтриба Anthaxiina Gory & Laporte, 1839

Anthaxia helvetica398.  Stierlin, 1868 – Антаксія ялицева або 
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гельветська
Anthaxia morio399.  (Fabricius, 1792) – Антаксія моріо
Anthaxia nitidula signaticollis400.  Krynicky, 1832 – Антаксія 

сигнатіколліс
Anthaxia quadripunctata401.  (Linnaeus, 1758) – Антаксія 

чотирикрапкова
Триба Chrysobothrini Gory & Laporte, 1838

Chrysobothris affinis402.  (Fabricius, 1794) – Златка дубова 
бронзова

Chrysobothris chrysostigma403.  (Linnaeus, 1758) – Златка зо-
лотистоямчаста
Підродина Agrilinae Laporte, 1835 – Златки вузькотілі
Триба Agrilini Laporte, 1835
Підтриба Agrilina Laporte, 1835

Agrilus angustulus404.  (Illiger, 1803) – Златка вузькотіла ду-
бова вершинна

Agrilus auricollis405.  Kiesenwetter, 1857 – Златка вузькотіла 
в’язова

Agrilus biguttatus406.  (Fabricius, 1777) – Златка вузькотіла 
двоплямиста

Agrilus laticornis407.  (Illiger, 1803) – Златка вузькотіла ши-
роковуса

Agrilus sulcicollis408.  Lacordaire, 1835 – Златка вузькотіла 
дубова видовжена

Agrilus viridis409.  (Linnaeus, 1758) – Златка вузькотіла зелена
Триба Trachydini Laporte, 1835
Підтриба Trachydina Laporte, 1835

Trachys minuta410.  (Linnaeus, 1758) – Златка мінуюча

НадродинаByrrhoideaLatreille, 1804 – Пилюльникові
РодинаByrrhidaeLatreille, 1804 – Пилюльники

Сytilus sericeus 411. (Forster 1771)
Simplocaria (Trinaria) carpathica412. Hampe 1853 
Lamprobyrrhulus nitidus413. (Schaller 1783)
Byrrhus pilula414. (Linnaeus, 1758)
Byrrhus pustulatus 415. (Forster, 1771)

РодинаLimnichidaeErichson, 1846 – Псевдопилюльники
Limnichus sericeus416. (Duftschmidt, 1825)

Родина Dryopidae Billberg, 1820 – Причіпники
Dryops auriculatus 417. (Geoffroy 1785)
Dryops lutulentus418.  (Erichson, 1847)
Dryops vienensis419.  (Laporte de Castelnau, 1840)
Dryops striatopunctatus420.  (Heer, 1841)

Надродина ElateroideaLeach, 1815 – Коваликові
РодинаElateridaeLeach, 1815 – Ковалики

Adelocera fasciata 421. (Linnaeus, 1758)
Agriotes ustulatus 422. (Schaller, 1783)
Anostirus castaneus 423. (Linnaeus, 1758)
Athous carpathicus 424. Reitter, 1889
Athous haemorrhoidalis425.  (Fabricius, 1801)
Athous jejunus 426. Kiesenwetter, 1858
Athous mollis 427. Reitter, 1889
Athous niger 428. (Linnaeus, 1758)
Athous subfuscus 429. (Muller O. F., 1764)
Athous vittatus430.  (Fabricius, 1792)
Cidnopus pilosus431. (Leske, 1785) 
Corymbites cupreus 432. (ab.aeruginosus) Fabricius, 1781
Corymbites pectinicornis 433. (Linnaeus, 1758)
Corymbites sjaelandicus 434. (Mueller, 1764)
Corymbites virens 435. (Schrank, 1781)
Cryptohypnus maritimus 436. (Curtis, 1840)
Denticollis linearis 437. (Linnaeus, 1758)
Denticollis rubens 438. Piller & Mitterpacher, 1783

Drasterius bimaculatus439.  (Rossi 1790)
Lacon murinus 440. (Linnaeus, 1758) – Ковалик сірий
Limonius aeroginosus 441. (Linnaeus, 1758)
Limonius parvulus 442. Panzer, 1799
Limonius pilosus 443. LeConte, 1853
Selatosomus aeneus 444. (Linnaeus, 1758) – Ковалик блискучий
Selatosomus latus 445. (Fabricius, 1801)
Selatosomus melancholicus 446. (Fabricius, 1798)
Zorochros quadriguttatus447. (Laporte de Castelnau 1840)
Cryptohypnus lapidicola448. Germar, 1844

РодинаThroscidae Laporte, 1840 – Псевдоковалики
Trixagus obtusus449. (Curtis, 1827)

Надродина CantharoideaLeach, 1815 – м’якотілкові
Родина LampyridaeLatreille, 1817 – Світляки

 Lampyris noctiluca 450. (Linnaeus, 1758)– Світляк звичай-
ний

Phosphaenus hemipterus 451. (Goeze, 1777)

РодинаCantharidaeLeach, 1815 – м’якотілки
Dictyoptera aurora 452. (Herbst, 1874)
Platycis cosnardi 453. (Chevrolat, 1839)
Rhagnycha fulva 454. (Scopoli, 1763)
Rhagonycha nigriceps 455. (Waltl, 1838)
Rhagonycha testacea 456. (Linnaeus, 1758)
Rhagonycha nigripes457.  Redtenbacher 1842
Rhagonycha atra 458. (Linnaeus, 1758)
Cantharis fusca 459. (Linnaeus, 1758)– м’якотілка темна
Cantharis annularis460.  Menetriez 1836 (= oculata Gebler, 1827)
Cantharispellucida461.  Fabricius 1792
Cantharis livida rufipes 462. Herbst,
Cantharis rufa 463. (Linnaeus, 1758)
Cantharis nigra464.  (De Geer 1774) (= bicolor Herbst, 1784)
Cantharisflavilabris465.  Fallen 1807( = fulvicollis Fabricius 1792)
Cantharis paludosa 466. Fallen, 1807
Cantharis erichsoni 467. Bach, 1854
Cantharis nigricans468.  Mueller O. F., 1776
Cantharis obscura 469. (Linnaeus, 1758)
Cantharis quadripunctata 470. (Müller O. F., 1776)
Cantharis rustica 471. Fallen, 1807
Cantharis violacea 472. (Paykull, 1798)
Absidia pilosa 473. (Paykull, 1798)
Lygistopterus sanguineus 474. (Linnaeus, 1758)
Malthinus flaveolus 475. (Herbst, 1786)

Надродина LymexyloideaFleming, 1921 – Лімексилоїди
Родина LymexylidaeFleming, 1921 – Свердлики

Elateroides dermestoides 476. (Linnaeus, 1758)– Свердлик листяний
Lymexylon navale 477. (Linnaeus, 1758) – Свердлик корабельний

НадродинаCleroidea Latreille, 1802 – Пістрякові
РодинаCleridae Latreille, 1802 – Пістряки

Trichodes apiarius 478. (Linnaeus, 1758) – Бджоложук зви-
чайний

Thanasimus formicarius479. (Linnaeus 1758) – мурахожук
Korynetes caeruleus480. (De Geer 1775)
Necrobia rufipes481. (De Geer 1775)

Родина MelyridaeLeach, 1815– малашки
Dasytes niger 482. (Linnaeus, 1758)
Malachius bipustulatus 483. (Linnaeus, 1758)

Родина TrogossitidaeLatreille, 1802 – Щитовидки
Ostoma ferrugineum 484. (Linnaeus, 1758)
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Надродина Cucujoidea Latreille, 1802 – Плоскотілкові
РодинаCucujidaeLatreille, 1802 – Плоскотілки

Uleiota planata 485. (Linnaeus, 1758)

Родина MonotomidaeLaporte, 1840 – монотоміди
Rhizophagus bipustulatus 486. (Fabricius 1792)

РодинаPhalacridae Leach, 1815 – гладуни
Stilbus testaceus487.  Panzer, 1797
Olibrus piceus488. Boheman 1858

РодинаEndomychidae Leach, 1815 – Пліснеїди
Mycetaea subterranea489. (Fabricius 1801)

РодинаCryptophagidaeKirby, 1826 – Скритноїди
Atomaria nana490. Erichson, 1846
Atomaria umbrina491. (Gyllenhal, 1827)
Atomaria linearis492. Stephens 1830 – Бурякова крихітка
Atomaria analis493. Erichson 1846
Ephistemus globulus494. (Paykull 1798)

РодинаLatridiidae Erichson, 1842 – Скритники
Stephostethus angusticollis495. (Gyllenhal 1827)
Corticaria fuscula496. (Gyllenhal, 1827)
Corticaria gibbosa497.  (Herbst, 1793)

РодинаErotylidae Latreille, 1802 – грибовики
Tritoma bipustulata 498. Fabricius, 1775 – грибовик двопля-

мистий

РодинаByturidae Jacquelin du Val, 1858 – малинники
Byturus tomentosus 499. (De Geer, 1774) – Жук-малинник

РодинаCoccinellidaeLatreille, 1807 – Сонечка
Coccinella septempunctata500. (Linnaeus, 1758)– Сонечко 

семикрапкове
Coccinella quinquepunctata501. Linnaeus, 1758
Anatis ocellata502. (Linnaeus, 1758)
Chilocorus renipustulatus 503. (Linnaeus, 1758)
Hippodamia tredecimpunctata 504. (Linnaeus, 1758)
Adalia bipunctata 505. (Linnaeus, 1758)
Adalia conglomerata 506. (Linnaeus, 1758)
Propylaea quatuordecimpunctata 507. (Linnaeus, 1758)
Harmodia axyridis 508. Pallas, 1753
Calvia decemguttata509.  (Linnaeus, 1758)
Halyzia sedecimguttata510.  (Linnaeus, 1758)
Psyllobora vigintiduopunctata511.  (Linnaeus, 1758)

НадродинаBostrichoideaLatreille, 1802
Родина Dermestidae Latreille, 1804 – Шкіроїди

Trinodes hirtus512.  (Fabricius 1781)

Родина Anobiidae Fleming, 1821 (=Ptinidae Latreille, 1802) – 
Точильники

Ptinus fur513.  (Linnaeus 1758)
Hadrobregmus pertinax514.  (Linnaeus, 1758) – Точило хатній
Stegobium paniceum515.  Linnaeus, 1758 – Точило хлібний
Anobium punctatum516.  De Geer, 1774 – Точиломеблевий
Anobium nitidum517.  Fabricius, 1792

НадродинаTenebrionoideaLatreille,1802 – Тенебріоноїди
Родина Mordellidae Latreille, 1802 – горбатки

Tomoxia biguttata 518. (Gyllenhal, 1827)
Mordellistena brevicauda 519. (Bohemann, 1849)

РодинаTenebrionidae Latreille, 1802 – Чорниші

Підродина Tenebrioninae Latreille, 1802 – Чорниші 
Tenebrio molitor 520. (Linnaeus, 1758) – мучний хрущак
Blaps lethifera521.  Marsham, 1802 – Чорниш великий
Opatrum sabulosum522. (Linnaeus, 1761) – Чорниш піщаний

Підродина Diaperinae Latreille, 1802
Crypticus quisquilius523.  (Linnaeus 1761) – Чорниш зерновий

Підродина Lagriinae Latreille, 1825 (1820)– мохнатки
Lagria hirta 524. (Linnaeus, 1758)

РодинаOedemeridae Latreille, 1810 – Вузьконадкрилки
Oedemera virescens 525. (Linnaeus, 1758)
Oedemera flavescens 526. (Linnaeus, 1758)
Chrysanthia viridis 527. DeGeer, 1775
Anogcodesferrugineus528. (Schrank, 1776)

Родина MeloidaeGyllenhal, 1810 – Наривники
Meloe violaceus529. Marsham,1802– майка фіолетова

РодинаAnthicidae Latreille, 1819 – Скоровики
Anthicus antherinus 530. (Linnaeus, 1758)

НадродинаChrysomeloideaLatreille, 1802 – Листоїдові
Родина ChrysomelidaeLatreille, 1802 – Листоїди

Agelastica alni 531. (Linnaeus, 1758)
Altica oleracea532. (Linnaeus 1758)
Aphthona cyparissiae 533. (Koch 1803)
Aphthona nigriscutis 534. Foudras in Mulsant, 1860
Aphthona pallida 535. (Bach, 1856)
Bromius obscurus536. (Linnaeus 1758)
Bruchus viciae537. Olivier 1795
Cassida nebulosa538. (Linnaeus, 1758)
Cassida vibex 539. Linnaeus, 1767
Crepidodera aurata540.  (Marsham, 1802)
Chalcoides lamina 541. Bedel, 1901
Chrysolina fastuosa 542. (Scopoli, 1763)
Chrysolina herbacea543.  (Duftschmid, 1825)
Chrysolina polita544. (Linnaeus 1758)
Chrysolina varians545.  (Schaller, 1783)
Chrysomela haemoptera 546. (Linnaeus, 1758)
Chrysomela mentrhastri 547. Suffrian 1851
Chrysomela staphylea 548. (Linnaeus, 1758)
Chrysomela tremulae549. Fabricius 1787
Clytra laeviuscula550. Ratzeburg 1837
Clytra quadripunctata 551. (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus aureolus 552. Suffrian, 1847
Cryptocephalus bipunctatus 553. (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus bilineatus554.  (Linnaeus, 1767)
Cryptocephalus coerulescens 555. C. R. Sahlberg, 1839
Cryptocephalus connexus 556. Olivier, 1808
Cryptocephalus cristula 557. Dufour, 1843
Cryptocephalus decimmaculatus 558. (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus flavipes 559. Fabricius, 1781
Cryptocephalus frenatus 560. Laicharting, 1781
Cryptocephalus hypochoeridis 561. (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus moraei 562. (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus nitidulus563. Fabricius, 1787
Cryptocephalus ocellatus 564. Drapiez, 1819
Cryptocephalus ochroleucus 565. Fairmaire, 1859
Cryptocephalus octopunctatus 566. (Scopoli, 1763)
Cryptocephalus parvulus 567. Müller, 1776
Cryptocephalus punctiger 568. Paykull, 1799
Cryptocephalus pygmaeus 569. Fabricius, 1792
Cryptocephalus rufipes 570. (Goeze, 1777)
Cryptocephalus sericeus 571. (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus sexpunctatus 572. (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus signatus 573. Laicharting, 1781
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Cryptocephalus variegatus 574. Fabricius, 1781
Cryptocephalus violaceus 575. Laicharting, 1781
Cryptocephalus vittatus 576. Fabricius, 1775
Donacia simplex577. Fabricius, 1775
Galeruca tanaceti578.  (Linnaeus, 1758)
Gastroidea viridula 579. (De Geer, 1775)
Labidostomis longimana 580. (Linnaeus, 1761)
Leptinotarsa decemlineata 581. (Say1824) – Жук картопляний 

або колорадський
Lochmaea caprea 582. (Linnaeus, 1758)
Longitarsus anchusae583. (Paykull 1799)
Longitarsus pellucidus 584. (Foudras, 1860)
Melasoma aenea 585. (Linnaeus, 1758)
Melasomapopuli 586. (Linnaeus, 1758)
Melasoma vigintipunctata 587. Scopoli 1763
Neocrepidodera ferruginea 588. (Scopoli, 1763)
Orsodacne lineola589.  (Panzer, 1795)
Oulema melanopus590.  (Linnaeus, 1758)
Phyllodecta atrovirens 591. Cornelius, 1857
Phyllotreta cruciferae592. (Goeze 1777)
Phyllotreta nemorum593. (Linnaeus 1758)
Phyllotreta striolata594. (Fabricius 1803)
Phyllotreta undulata595. Kutschera 1860
Phyllotreta vittula 596. (Redtenbacher, 1849)
Phytodecta rufipes 597. (De Geer, 1775)
Phytodecta viminalis 598. (Linnaeus, 1758)
Plateumaris discolor599. (Panzer 1795)
Plateumaris sericea 600. (Linnaeus, 1761)
Psylliodes attenuatus601. (Koch, 1803)
Smaragdina salicina602.  (Scopoli, 1763)
Sphaeroderma rubidum603.  (Graells, 1858)
Sphaeroderma testaceum604.  (Fabricius, 1775)
Timarcha goettingensis605. (Linnaeus 1758)
Timarcha rugulosa 606. Herrich-Schäffer, 1838
Zeugophora flavicollis607. (Marsham 1802)

Надродина Cerambycoidea Latreille, 1802 – Вусачеві
Родина CerambycidaeLatreille, 1802 – Вусачі
Підродина Prioninae Latreille, 1802

Prionus coriarius 608. (Linnaeus, 1758) – Вусач-шкіряник
Підродина Lepturinae Latreille, 1802

Oxymirus cursor 609. (Linnaeus, 1758) – Вусач бігун смугастий
Rhagium sycophanta610.  (Schrank, 1781) – Рагій дубовий
Rhagiuminquisitor 611. (Linnaeus, 1758) – Рагій інквізитор
Rhagium mordax 612. (De Geer, 1775) – Рагій корозійний
Pachyta quadrimaculata613.  (Linnaeus, 1758) – Вусач-пахита 

чотириплямий
Brachytodes clathratus614. (Fabricius, 1792) – Вусач клітчастий
Carilia virginea 615. (Linnaeus, 1758) – Вусач дівич
Dinopteracollaris 616. (Linnaeus, 1758) – Вусач нашийниковий
Alosterna tabacicolor 617. (De Geer, 1775) – Вусач бурий
Pseudovadonia livida618.  (Fabricius, 1775) – Лептура жовта
Paracorymbia maculicornis 619. (De Geer, 1775) – Лептура-

плямистовуса
Anoploderasexguttata 620. (Fabricius, 1775) – Лептура шести-

плямиста
Stictoleptura621. (Corymbia)rubra(Linnaeus, 1758) – Лептура 

червона
Stictoleptura 622. (Corymbia) scutellata (Fabricius, 1781) – 

Лептура чорна
Anastrangalia sanguinolenta 623. (Linnaeus, 1758) – Лептура 

кров’яно-червона
Anastrangalia dubia624.  (Scopoli, 1763) – Лептура дубія
Lepturobosca virens625.  (Linnaeus, 1758) – Лептура зелена
Pachytodescerambyciformis 626. Schrank, 1781 – Пахітодес 

вусачеподібний

Pachytodeserraticus 627. Dalman, 1817– Пахітодес ератікус
Leptura quadrifasciata 628. (Linnaeus, 1758) – Лептура чоти-

рисмуга
Leptura annularis629.  Fabricius, 1801(= arcuata (Panzer, 

1793)) – Лептура кривонога
Leptura aethiops 630. Poda, 1761 – Лептура ефіопка
Strangalia attenuata 631. (Linnaeus, 1758) – Странгалія від-

тягнута
Rutpela maculata 632. Poda, 1761 – Лептура плямиста
Stenurella melanura 633. (Linnaeus, 1758) – Лептура темна

Підродина CerambycinaeLatreille, 1802
Cerambyx scopolii634.  Fuessly, 1775 – Вусач дубовий малий
Aromia moschata 635. (Linnaeus, 1758) – Вусач мускусний
Rosaliaalpina636. (Linnaeus, 1758) – Вусач альпійський
Hylotrupes bajulus637.  (Linnaeus, 1758) – Вусач хатній сірий
Rhopalopusmacropus638. Germar, 1824 – Вусач-булавоніг 

чорний
Plagionotus detritus639.  (Linnaeus, 1758)– Кліт північний
Chlorophorus figuratus640.  (Scopoli, 1763) – Кліт фігурний
Clytus arietis641. (Linnaeus, 1758) – Кліт багатоїдний

Підродина Lamiinae Latreille, 1802
Monochamus sutor 642. (Linnaeus, 1758) – Вусач ялиновий 

малий
Monochamus sartor643.  (Fabricius, 1787) – Вусач ялиновий-

великийзахідний
Pogonocherus decoratus 644. (Fairmaire, 1855)– Вусач деко-

рований
Acanthocinus griseus 645.  (Fabricius, 1792) – Вусач-довговус 

малий сірий
Leiopus nebulosus646. (Linnaeus, 1758) – Вусач сірий кленовий
Saperda carcharias647.  (Linnaeus, 1758) – Скрипун осиковий
Saperdascalaris648.  Linnaeus, 1758 – Скрипун мармуровий
Oberea linearis649. (Linnaeus, 1758) – Вусач ліщиновий
Agapanthia villosoviridescens650.  (De Geer, 1775) – Вусач 

стебловий
Musaria affinis651.  (Harrer, 1784) – Фітеція споріднена
Phytoecia pustulata652.  Schrank, 1776– Фітеція постулата
Phytoecia cylindrica653. (Linnaeus 1758)– Фітеція циліндрична
Phytoecia coerulescens654. (Scopoli, 1763)– Фітеція синювата

НадродинаCurculionoideaLatreille, 1802 – Довгоносикоподібні
РодинаAttelabidaeBillberg, 1820 – Трубкокрути

Lasiorhynchites cavifrons 655. (Gyllenhal, 1813)
Attelabus nitens 656. (Scopoli, 1763)

РодинаCurculionidaeLatreille, 1802 – Довгоносики
Otiorhynchus scaber 657. (Linnaeus, 1758)
Otiorhynchus hungaricus 658. Germar, 1824
Otiorhynchus obsidianus 659. Boheman, 1843
Anthonomus pomorum 660. (Linnaeus, 1758)
Anthonomus rubi 661. (Herbst 1795)
Strophosoma malanogrammus662.  (Forster, 1771)
Polydrosus tereticollis 663. Bedel, 1883
Poludrosus amoenus 664. Daniel, 1898
Poludrosus corruscus 665. Germar, 1824
Poludrosus flavipes 666. Dejean, 1821
Poludrosus impar 667. Gozis, 1882
Poludrosus mollis668.  (Stroem, 1768)
Poludrosus pterygomalis 669. Boheman, 1840
Poludrosus ruficornis 670. (Bonsdorf, 1785)
Bryodaemon boroveci 671. Podlussany, 1998
Furcipes rectirostris 672. (Linnaeus, 1758)
Acalles camelus 673. Dejean, 1836
Acalles commutatus 674. Dieckmann, 1982
Sciaphilus asperatus675.  (Bonsdorff, 1785)
Phyllobius argentatus 676. (Linnaeus, 1758)
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Phyllobius pyri 677. (Linnaeus, 1758)
Phyllobius calcaratus 678. (Fabricius, 1792)
Rhynchaenus fagi 679. (Linnaeus, 1758)
Plinthus tischeri680. Germar, 1824
Hylobius transversovittatus681.  Goeze, 1777
Hylobius pinastri682. (Gyllenhal, 1813)
Hylobius abietis 683. (Linnaeus, 1758)
Chloebius immeritus 684. Schoenherr, 1834
Chlorophanus graminicola685. Schoenherr, 1832
Chlorophanus viridis 686. (Linnaeus, 1758)
Tanymecus palliatus 687. (Fabricius, 1787)
Rhamphus pulicarius 688. (Herbst, 1795)
Lepyrus colon 689. (Linnaeus, 1771)
Liparus glabrirostris 690. Kuster, 1849
Pissodes piceae 691. (Illiger, 1807)
Squamapionflavimanum692. (Gyllenhal, 1833) 
Ceuthorrhynchus napi693.  (Gyllenhal, 1833)
Magdalis cerasi 694. (Linnaeus, 1758)
Lymantor coryli 695. (Perris, 1855)
Sitona sulcifrons696.  (Thunberg 1798)
Sitona macularius697.  (Marsham 1802)
Sitona puncticollis698.  Stephens 1831
Sitona lepidus699.  Gyllenhal 1834
Sitona humeralis700.  Stephens 1831
Sitona lineatus701.  (Linnaeus 1758)
Sitona inops702.  Gyllenhal 1832
Sitona hispidulus703.  (Fabricius 1776)
Polydrusus tereticollis704.  (De Geer 1775)
Liophloeus tessulatus705.  (Müller, 1776)
Trachyphloeus spinimanus706. Germar 1824
Trachyphloeus alternans707. Gyllenhal 1834
Coeliodes guttula708. Schoenherr, 1837
Rutidosoma globulus709. (Herbst 1795)
Dryophthorus corticalis710. (Paykull 1792)

РодинаScolytidaeLatreille, 1807 – Короїди
Anisandrus dispar 711. (Fabricius, 1792)
Cryphalus asperatus 712. (Gyllenhal, 1813) 
Cryphalus piceae 713. (Ratzeburg, 1837)
Crypturgus cinereus 714. (Herbst, 1793)
Crypturgus pusillus 715. (Gyllenhal, 1813) 
Dryocoetesautographus716. (Ratzeburg, 1837)
Dryocoetes aIni 717. (Georg, 1856)
Dryocoetes hectographus 718. Reiner, 1913
Emoporicus fagi 719. (Fabricius, 1798) 
Ernoporus tiliae 720. (Panzer, 1793)
Hylastes ater 721. (Faykull, 1800)
Hylesinus fraxini 722. Panzer, 1799
Hylesinus toranio 723. (Danthoine, 1788)
Hylurgops palliatus 724. (Gyllenhal, 1813)
Ips amitinus 725. (Eichhoff, 1871)
Ips duplicates 726. (Sahlberg, 1836)
Ips typographus 727. (Linnaeus, 1758)
Orthotomicus laricis 728. (Fabricius, 1792)
Orthotomicus proximus729. Wood & Bright, 1992
Phloeosinus thujae 730. (Perris, 1855)
Pityogenes chalcographus 731. (Linnaeus, 1761)
Pityogenes conjunctus 732. (Reitter, 1887)
Pityokteines spinidens 733. (Reitter, 1894)
Pityophthorus pityographus pityographus 734. (Ratzeburg, 1837) 
Polygraphus grandiclava 735. (Thomson, 1886)
Polygraphus poligraphus 736. (Linnaeus, 1758)
Scolytus mali 737. Bechstein, 1805
Scolytus rugulosus 738. (Muller, 1818)
Taphrorychus bicolor 739. (Herbst, 1793)
Trypodendron lineatum 740. (Olivier, 1795)

Xyleborinus saxesenii 741. (Ratzeburg, 1837)
Xyleborus monographus 742. (Fabricius, 1792)

РядNeuroptera Linnaeus, 1758 – Сітчастокрилі
Родина Chrysopidae Schneider, 1851 – Золотоочки

Chrysoperla carnea1. (Stephens, 1836) – Золотоочка звичайна
Chrysopa sp.2. 

Родина Hemerobiidae Latreille, 1803 – Серпокрили
Drepanepteryx phalaenoides3. (Linnaeus, 1758) – Серпокрил 

сітчастокрилий

Ряд Trichoptera Kirby, 1813 – Волохокрилі
Родина Hydropsychidae Curtis, 1835 – Волохокрильці

Hydropsyche1.  sp.

РядLepidoptera(Linnaeus, 1758)–Лускокрилі
Підряд Glossata(Fabricius, 1775) – Хоботкові
НадродинаHepialoideaStephens, 1829 – Тонкопрядові
РодинаHepialidaeStephens, 1829 – Тонкопряди

Hepialus humuli1.  (Linnaeus, 1758) – Тонкопряд хмелевий
Pharmacisfusconebulosa2.  (DeGeer, 1778) – Тонкопряд 

фусконебулоза
Phymatopus hecta3.  (Linnaeus, 1758) – Тонкопряд гектор
Triodia sylvina4.  (Linnaeus, 1761) – Тонкопряд лісовий
Korscheltellus lupulinus5.  (Linnaeus, 1758) – Тонкопряд 

лупулин

НадродинаYponomeutoidea Stephens, 1829 – молі горностаєві 
РодинаYponomeutidae Stephens, 1829 – молі горностаєві 

Yponomeuta malinellus 6. (Zeller, 1838) – міль горностає-
ва яблунева

Yponomeuta evonymellus 7. (Linnaeus, 1758) – міль гор-
ностаєва черемшинова

НадродинаGelechioidea Fracker, 1915 – молі виїмчастокрилі
РодинаGelechiidaeFracker, 1915 – молі виїмчастокрилі

Chimabacchefagella8. ([Denis&Schiffermuller], 1775) – міль 
виїмчастокрила весняна букова

Надродина TortricoideaLatreille, 1803 – Листовійкові
Родина TortricidaeLatreille, 1803 – Листовійки

Tortrixviridana9.  (Linnaeus, 1758) – Листовійка дубова зелена
Pandemiscerasana10.  (Hübner, 1786)(= ribeana (Hübner, 

[1796-1799])) – Листовійка кривовуса смородинова
Acleris variegana11.  ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Лис-

товійка плоска різнобарвна
Archips podanus12.  (Scopoli, 1763) – Листовійка-товстунка 

всеїдна
Aphelia paleana13.  (Hubner, 1793) – Листовійка трав’яна
Celypha striana 14. ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Листо-

війка кульбабова
Syricorislacunana 15. ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Лис-

товійка різнобарвна ямчаста
Enarmonia formosana16. (Scopoli, 1763) – Листовійка підкірна
Spilonota ocellana 17. ([Denis & Schiffermuller], 1775) – Лис-

товійка брунькова
Epinotia subocellana18.  (Donovan, 1806) – Епінотія строка-

товічкова
Epinotiatedella19.  (Clerck, 1759) – Листовійка-голкоїд ялинова
Grapholita (Aspila) funebrana20.  (Treitschke, 1835) – Плодо-

жерка сливова
Laspeyresia pomonella 21. (Linnaeus, 1758) – Плодожерка 

яблунева
Dichrorampha petiverella 22. (Linnaeus, 1758) – міль дихро-

рамфа
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НадродинаPyraloidea Latreille, 1802 – Вогнівкові
РодинаPyralidae Latreille, 1802 – Вогнівки справжні
ПідродинаGalleriinae Zeller, 1848 – Вогнівки воскові

Aphoniasociella23. (Linnaeus 1758) – Вогнівка воскова мала
Galleriamellonella24.  (Linnaeus, 1758) – Вогнівка воскова 

велика
ПідродинаPyralinae Latreille, 1802 – Вогнівки справжні

Pyralisfarinalis25. (Linnaeus 1758) – Вогнівка мучна
Pyralis regalis26. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Вогнівка 

королівська
Hypsopygia costalis 27. (Fabricius, 1775) – Вогнівка сінна

Родина Crambidae Latreille, 1810 – Трав’янки
Підродина Crambinae Latreille, 1810 – Трав’янки справжні

Crambus inquinatellus28. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 
Трав’янка злакова

Crambus pauperellus 29. (Treitschke, 1832) – Трав’янка скромна
Crambus pinellus 30. (Linnaeus 1758) – Трав’янка борова
Crambus falsellus31. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

Трав’янка несправжня
Crambus hortuellus32.  (Hübner, 1796) – Трав’янка городня
Crambus33.  pascuellus (Linnaeus 1758) – Трав’янка пасовищна
Crambus pratellus 34. (Linnaeus 1758) – Трав’янка чагарникова
Crambus perlellus 35. (Scopoli, 1763) – Трав’янка перлова
Agriphila tristella36.  ([Denis et Schiffermuller], 1775) – 

Трав’янка сумна
Catoptria permutatella37.  (Herrich-Schaffer, 1848) – 

Трав’янка мінлива
ПідродинаPyraustinae Meyrick, 1890 – Лучні метелики

Pyraustapurpuralis38. (Linnaeus 1758) – Лучний метелик 
пурпуровий

Evergestis extimalis39. (Scopoli, 1763) – Лучний метелик 
обпалений

E. aenealis 40. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Лучний 
метелик бронзовий

E. pallidata 41. (Hufnagel, 1766) – Лучний метелик сінокісний
Phlyctaenia coronata 42. (Hufnagel, 1766) – Лучний метелик 

бузиновий
Diasemia reticularis 43. (Linnaeus 1758) – Лучний метелик 

клітчастий
Ostrinia nubilalis44.  (Hubner, 1796) – Лучний метелик сте-

бловий
Eurrhypara hortulata 45. (Linnaeus 1758) – Лучний метелик 

городній
Eurrhypara urticata 46. (Linnaeus 1758) – Лучний метелик 

кропив’яний
Pleuroptya ruralis47.  (Scopoli, 1763) – Вогнівка кропив’яна

Надродина ZygaenoideaLatreille, 1809 – Строкаткові
РодинаLimacodidae Latreille, 1809 – Слизневидки

Apodalimacodes48.  (Hufnagel, 1766) – Слизневидка звичайна

РодинаZygaenidaeLatreille, 1809 – Строкатки
ПідродинаProcridinaeBoisduval, 1828 – Строкатки-
прокридини

Adscita statices 49. (Linnaeus, 1758) – Строкатка зелена
ПідродинаZygaeninaeLatreille, 1809 – Строкатки справжні

Zygaena purpuralis50. (Brunnich, 1763) – Строкатка пурпурова
Zygaena filipendulae51. (Linnaeus,1758) – Строкатка таволгова
Zygaena lonicerae52. (Scheven, 1777) – Строкатка жимолостева

НадродинаCossoideaLeach, [1815] – Червицеві
РодинаCossidae Leach, [1815] – Червиці
ПідродинаCossinae Leach, 1830 – Червиці справжні

Cossus cossus 53. (Linnaeus, 1758) – Червиця пахуча

ПідродинаZeuzerinae Latreille, 1804 – Червиці-зеузерини
Zeuzera pyrina 54. (Linnaeus, 1758) – Червиця в‘їдлива
Phragmatecia castaneae 55. (Hübner, [1870]) – Червиця оче-

ретова

НадродинаLasiocampoidea Harris, 1841 – Коконопрядові
РодинаLasiocampidae Harris, 1841 – Коконопряди
ПідродинаPoecilocampinae Tutt, 1902 – Коконопряди-
пецілокампіни

Poecilocampapopuli56. (Linnaeus, 1758) – Коконопряд то-
полевий

Trichiuracrataegi57. (Linnaeus, 1758) – Коконопряд глодовий
ПідродинаMelacosomatinae – Коконопряди-мелакосоматіни

Malacosomaneustria58. (Linnaeus, 1758) – Коконопряд 
кільчастий
ПідродинаLasiocampinae Harris, 1841 – Коконопряди справжні

Lasiocampa trifolii 59. ([Denis & Schiffermüller], 1775)– Ко-
конопряд конюшиновий

Lasiocampa quercus 60. (Linnaeus, 1758)– Коконопряд дубовий
Macrothylacia rubi 61. (Linnaeus, 1758) – Коконопряд ма-

линовий
ПідродинаPinarinaeKirby, 1892 – Коконопряди-пінарини

Euthrix potatoria 62. (Linnaeus, 1758) – Коконопряд 
трав’яний

Cosmotriche lobulina 63. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 
Коконопряд смерековий

Gastropacha quercifolia 64. (Linnaeus, 1758) – Коконопряд 
дуболистий

Gastropacha populifolia 65. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 
Коконопряд тополеволистий

Dendrolimuspinimontana66. Staudinger, 1871 – Коконопряд 
сосновий гірський

Odonestispruni67. (Linnaeus, 1758) – Коконопряд сливовий

Надродина Bombycoidea Latreille, 1802 – Шовкопрядові
Родина Endromidae Boisduval, 1828 – Шовкопряди березові
Підродина Endrominae Boisduval, 1828 – Шовкопряди березові

Endromisversicolora68. (Linnaeus, 1758) – Шовкопряд бере-
зовий або ендроміс

Родина SaturniidaeBoisduval, [1837] – Павиноочки або сатурнії
Підродина Agliinae Packard,1893 – Агліїни

Agliatau69. (Linnaeus, 1758) – Павиноочка руда
ПідродинаSaturniinaeBoisduval, [1837] – Сатурніїни

Saturnia pavonia 70. (Linnaeus, 1758) – Павиноочка мала

РодинаSphingidae Latreille,1802 – Бражники
ПідродинаSphinginae Latreille,1802 – Бражники справжні

Acherontiaatropos71. (Linnaeus, 1758) – Бражник “мертва 
голова”

Agrius convolvuli 72. (Linnaeus, 1758) – Бражник березковий
Sphinx ligustri 73. Linnaeus, 1758 – Бражник бузковий
Hyloicus pinastri 74. (Linnaeus, 1758) – Бражник сосновий

ПідродинаSmerinthinae Grote & Robinson, 1865 – 
Бражники-зубниці

Mimas tiliae 75. (Linnaeus, 1758) – Бражник липовий
Smerinthus ocellata 76. (Linnaeus, 1758)– Бражник очкатий
Laothoe populi 77. (Linnaeus, 1758) – Бражник тополевий

ПідродинаMacroglossinae (Harris, 1839) – Бражники-
макроглосини

Macroglossum stellatarum 78. (Linnaeus, 1758) – Бражник-язикан
Proserpinus proserpina 79. (Pallas, 1772) – Бражник Прозерпіна
Hyles euphorbiae 80. (Linnaeus, 1758) – Бражник молочайний
Hyles galii 81. (Rottemburg, 1775) – Бражник підмарениковий
Hyles livornica 82. (Esper, 1779)– Бражник лінійчастий
Deilephila elpenor 83. (Linnaeus, 1758) – Бражник винний середній
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Deilephila porcellus 84. (Linnaeus, 1758) – Бражник винний 
малий

НадродинаNoctuoidea Latreille, 1809 – Нічницеві або Совкові
РодинаNotodontidaeStephens, 1829 – Зубниці
Підродина CerurinaeButler, 1881 – Вилохвости

Cerura vinula 85. (Linnaeus, 1758) – Вилохвіст великий
Cerura erminea 86. (Esper, 1783) – Вилохвіст білий
Furcula furcula 87. (Clerck, 1759) – Вилохвіст малий
Furcula bicuspis 88. (Borkhausen, 1790) – Вилохвіст бікуспис
Furcula bifida 89. (Brahm, 1787) – Вилохвіст тополевий

ПідродинаDicranurinae Duponchel, 1845 – Вилохвости-
дикранурини

Harpyia milhauseri 90. (Fabricius, 1775) – Вилохвіст міль-
хаузера

Stauropus fagi 91. (Linnaeus, 1758) – Вилохвіст буковий
ПідродинаNotodontinae Stephens, 1829 – Зубниці справжні

Drymonia dodonaea 92. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 
Дримонія Додонея

Drymonia ruficornis 93. (Hufnagel, 1766) – Дримонія рудовуса
Drymonia obliterata 94. (Esper, 1785) –Дримонія потерта
Drymonia querna 95. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Дри-

монія дубова
Notodonta dromedarius 96. (Linnaeus, 1758) – Зубниця дро-

медарій
Notodonta torva 97. (Hübner, 1803) – Зубниця похмура
Notodonta tritophus 98. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

Зубниця феба
Notodonta ziczac 99. (Linnaeus, 1758) – Зубниця -зигзаг
Peridea anceps 100. (Goeze, 1781) – Зубниця дубова
Pheosia tremula 101. (Clerck, 1759)– Зубниця осикова
Pheosia gnoma 102. (Fabricius, 1776)– Зубниця гнома
Leucodonta bicoloria 103. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

Зубниця двоколірна
ПідродинаPtilodontinae Packard, 1864 – Зубниці птилодонтини

Pterostoma palpina 104. (Clerck, 1759) – Зубниця носата
Ptilodon capucina 105. (Linnaeus, 1758) – Зубниця верблюд
Ptilodon cucullina 106. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Зуб-

ниця каптурниця
Odontosia carmelita 107. (Esper, 1799)– Зубниця кармеліта
Ptilophora plumigera 108. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

Зубниця перистовуса
ПідродинаPhalerinae Butler, 1886 – Лунки

Phalera bucephala 109. (Linnaeus, 1758) – Лунка срібляста
ПідродинаPigaerinae Duponchel, 1845 – Кісточниці

Spatalia argentina 110. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Зуб-
ниця посріблена

Gluphisia crenata 111. (Esper, 1785) – глуфизія крената
Clostera pigra 112. (Hufnagel, 1766) – Кісточниця ледача
Clostera curtula 113. (Linnaeus, 1758) – Кісточниця куртула
Clostera anachoreta 114. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

Кісточниця-відлюдник
Clostera anastomosis 115. (Linnaeus, 1758) – Кісточниця 

анастомозис

РодинаNolidae Bruand, 1846 – Прядки карлуваті
ПідродинаNolinae Bruand, 1846 – Прядки карлуваті

Meganola strigula 116. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 
Прядка карлувата стрігула

Meganola albula 117. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Пряд-
ка карлувата білувата

Nola aerugula 118. (Hübner, 1793) – Прядка карлувата за-
здрісна

Nola confusalis 119. (Herrich-Schäffer, 1847)– Прядка карлу-
вата змішана

Nolacristatula 120. (Hübner, 1793) – Прядка карлувата гре-

бінчаста або м’ятна
Nola cucullatella121. (Linnaeus, 1758) – Прядка карлувата 

каптурниця
ПідродинаChloephorinae Stainton, 1859 – Човнянки
Триба Chloephorini Stainton, 1859 – Човнянки справжні

Веnа bicolorana122. (Fuessly, 1775) – Човнянка дубова
Pseudoips prasinana123. (Linnaeus, 1758) – Човнянка букова

Триба Sarrhotripini Hampson, 1894 – Ніктеоліни
Nycteolarevayana124. (Scopoli, 1772) – Ніктеола сіра
Nycteola asiatica125. (Krulikovsky, 1904) – Ніктеола азіатська

Триба Earidini Hampson, 1912 – Еаріаси
Earias clorana126. (Linnaeus, 1761) – Еаріас вербовий

РодинаErebidae Leach, [1815] – Стрічкарки
Підродина ScoliopteryginaeHerrich-Schäffer, [1852] – Сколі-
оптеригіни

Scoliopteryx libatrix127. (Linnaeus, 1758) – Сколіоптерикс 
зубчастокрилий
Підродина RivulinaeGrote, 1895 – Рівулі

Rivula sericealis128. (Scopoli, 1763) – Рівуля малоросла
Підродина Hypeninae Herrich-Schäffer, [1852] – Вусатки

Hypena proboscidalis129. (Linnaeus, 1758) – Вусатка звичайна
Hypena rostralis130. (Linnaeus, 1758) – Вусатка хмелева
Bomolocha crassalis131. (Fabricius, 1787) – Вусатка скоморох

ПідродинаLymantriinae Hampson, [1893] – Хвилянки
Триба Lymantriini Hampson, [1893] – Хвилянки справжні
Підтриба Arctornithina Holloway, 1999 – Хвилянки-
аркторнітини

Arctornis l-nigrum 132. (Müller, 1764) – Хвилянка l-чорне
Підтриба Leucomina Grote, 1895 – Хвилянки-левкоміни

Leucoma salicis 133. (Linnaeus, 1758) – Хвилянка вербова
Підтриба LymantriinaHampson, [1893] – Хвилянки справжні

Porthetria dispar 134. (Linnaeus, 1758) – Шовкопряд-Недопарка
Lymantria monacha 135. (Linnaeus, 1758) – Шовкопряд-

монашка
Триба Orgyiini Wallengren, 1861 – Хвилянки-оргиїни
Підтриба Nygmiina Holloway, 1999 – Хвилянки-нигміїни

Euproctis chrysorrhoea 136. (Linnaeus, 1758) – Золотогуз
Sphrageidus similis 137. (Fuessly, 1775) – Жовтогуз

Підтриба Orgyiina Wallengren, 1861 – Хвилянки-оргиїни
Calliteara pudibunda 138. (Linnaeus, 1758) – Червонохвіст
Orgyia antiqua 139. (Linnaeus, 1758) – Хвилянка антична

ПідродинаArctiinae Leach, [1815] – Ведмедиці
Триба Arctiini Leach, [1815] – Ведмедиці
Підтриба Spilosomatina Seitz, 1910 – Ведмедиці-
спілосоматини

Spilarctia lutea 140. (Hufnagel, 1766) – Ведмедиця жовта
Spilosoma lubricipeda 141. (Linnaeus, 1758) – Ведмедиця біла 

або м’ятна
Spilosoma urticae 142. (Esper, 1789) – Ведмедиця кропив’яна
Diaphora mendica 143. (Clerck, 1759) – Ведмедиця жебрачка
Diacrisia sannio 144. (Linnaeus, 1758) – Ведмедиця лучна

Підтриба Arctiina Leach, [1815] – Ведмедиці справжні
Phragmatobia fuliginosa 145. (Linnaeus, 1758) – Ведмедиця бура
Parasemia plantaginis 146. (Linnaeus, 1758) – Ведмедиця по-

дорожникова
Arctia caja 147. (Linnaeus, 1758) – Ведмедиця кайя
Pericallia matronula 148. (Linnaeus, 1758) – Ведмедиця велика

ПідтрибаCallimorphinaWalker, 1865 – Ведмедиці каліморфіни
Callimorpha dominula149. (Linnaeus, 1758) – Ведмедиця 

господиня
Euplagia quadripunctaria150. (Poda, 1761) – Ведмедиця гера

Триба Lithosiini Billberg, 1820 – Лишайниці
ПідтрибаNudariinaWalker, [1865] – Лишайниці-нударіїни

Miltochrista miniata 151. (Forster, 1771) – Лишайниця рожева
Thumatha senex 152. (Hübner, [1808]) – Тумата стара
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Підтриба Lithosiina Billberg, 1820 – Лишайниці справжні
Cybosia mesomella 153. (Linnaeus, 1758) – Лишайниця мезо-

мелла
Pelosia muscerda 154. (Hufnagel, 1766) – Лишайниця мохова
Pelosiaobtusa155. (Herrich-Schäffer, [1852]) – Лишайниця 

обтуза
Lithosia quadra 156. (Linnaeus, 1758) – Лишайниця велика
Atolmis rubricollis 157. (Linnaeus, 1758) – Лишайниця оший-

никова
Eilema griseola 158. (Hübner, [1803]) – Лишайниця сірувата
Eilema depressa 159. (Esper, [1787]) – Лишайниця сплющена
Eilema lurideola 160. (Zincken, 1817) – Лишайниця луріде-

ола
Eilema complana 161. (Linnaeus, 1758) – Лишайниця звичайна
Eilema sororcula 162. (Hufnagel, 1766) – Лишайниця золотиста

Підродина Herminiinae Leach, [1815] – гермініїни
Idia calvaria163. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Ідія спря-

жена
Paracolax tristalis164. (Fabricius, 1794) – Параколакс жовтий
Herminia tarsipennalis165. Treitschke, 1835 – гермінія довго-

полапкова
Herminia tarsicrinalis166. (Knoch, 1782) – гермінія тарсікрі-

наліс
Herminia grisealis167. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – гер-

мінія сірувата
Polypogon tentacularia168. (Linnaeus, 1758) – Поліпогон по-

лапчастий
Pechipogo strigilata169. (Linnaeus, 1758) – Поліпогон вусатий
Zanclognatha lunalis170. (Scopoli, 1763) – Занклогната бурувата

Підродина Hypenodinae Forbes, 1954 – гіпенодіни
ТрибаHypenodini Forbes, 1954 – гіпенодіни

Schrankiataenialis171. (Hübner, [1809]) – Шранкія бура
Підродина ToxocampinaeGuenée, 1852 – Токсокампіни

Lygephila pastinum172. (Treitschke, 1826) – Лігефіла сіра
Lygephila viciae173. (Hübner, [1822]) – Лігефіла жовто-сіра
Lygephila craccae174. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Ліге-

філа буро-сіра
Підродина Boletobiinae Grote, 1895 – Болетобіїни
ТрибаBoletobiini Grote, 1895 – Болетобіїни

Parascotia fuliginaria175. (Linnaeus, 1761) – Параскотія тру-
товикова
ТрибаPhytometrini Hampson, 1913 – Фітометрини

Phytometraviridaria176. (Clerck, 1759) – Фітометра червоно-
зелена

Colobochyla salicalis177. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 
Колобохіла вербова
ТрибаAventiini Tutt, 1896 – Авентіїни

Laspeyriaflexula178. ([Denis&Schiffermüller], 1775) – Ласпей-
рія лишайникова

Trisateles emortualis179. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 
Трісателес сіруватий
ТрибаEublemmini Forbes, 1954 – Евблемміни

Eublemma purpurina180. ([Denis & Schiffermüller],1775) – 
Евблемма пурпурова
ПідродинаErebinae Leach, [1815] – Стрічкарки
ТрибаCatocalini Boisduval, [1828] – Стрічкарки справжні

Catocala fulminea181. (Scopoli, 1763) – Стрічкарка жовта
Catocala fraxini182. (Linnaeus, 1758) – Стрічкарка блакитна
Catocala nupta183. (Linnaeus, 1767) – Стрічкарка червона
Catocala electa184. (Vieweg, 1790) – Стрічкарка вербова
Catocala sponsa185. (Linnaeus, 1767) – Стрічкарка малинова
Catocala promissa186. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

Стрічкарка довга 
ТрибаEuclidiini Guenée, 1852 – Евклідіїни

Euclidiaglyphica187. (Linnaeus, 1758) – Евклідія конюшино-
ва руда

Euclidia188. (Callistege)mi(Clerck, 1759) – Евклідія конюши-
нова сіра
ТрибаOphiusiniGuenée, 1837 – Офіузини

Minucialunaris189. ([Denis&Schiffermüller], 1775) – мінуція 
дубова або ниркувата

Родина NoctuidaeLatreille, 1809 – Нічниці або совки
Підродина PlusiinaeBoisduval, [1828] – Совки металовидки
Триба AbrostoliniEichlin&Cunningham, 1978 – Совки мета-
ловидки абростоліни

Abrostola tripartita190. (Hufnagel, 1766) – Абростоля сіра
Abrostola asclepiadis191. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

Абростоля ластівнева
Abrostola triplasia192. (Linnaeus, 1758) – Абростоля бура

Триба Plusiini Boisduval, [1828] – Совки металовидки плю-
зиїни
Підтриба Autoplusiina Kitching, 1987 – Совки металовидки 
автоплюзини

Macdunnoughia confusa 193. (Stephens, 1850) – металовидка 
крапля

Diachrysia chryson 194. (Esper, 1789) – металовидка шавліє-
ва або хризон

Diachrysia chrysitis 195. (Linnaeus, 1758) – металовидка золота
Diachrysia stenochrysis 196. (Warren, 1913) – металовидка 

стенохризис
Підтриба Euchalciina Chou & Lu, 1979 – Совки металовидки 
евхальціїни

Euchalcia variabilis 197. (Piller & Mitterpacher, 1783) – Ев-
хальція різнобарвна

Euchalcia modestoides 198. Poole, 1989 –Евхальція скромна
Підтриба Plusiina Boisduval, [1828] – Совки металовидки 
плюзиїни

Autographa gamma 199. (Linnaeus, 1758) – металовидка гамма
Autographa pulchrina 200. (Haworth, 1809) – металовидка 

гарна
Autographa buraetica 201. (Staudinger, 1892) – металовидка 

бурятська
Autographa jota 202. (Linnaeus, 1758) – металовидка йота
Autographa bractea 203. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

металовидка позолочена
Plusia festucae 204. (Linnaeus, 1758) – металовидка злакова

Підродина Eustrotiinae Grote, 1882 – Совки-листовійки
Protodeltotepygarga205. (Hufnagel, 1766) – Совка-листовійка 

темно-сіра
Deltotebankiana206. (Fabricius, 1775) – Совка-листовійка 

срібляста
Підродина AcontiinaeGuenée, 1837 – Совки аконтіїни
Триба AcontiiniGuenée, 1837 – Совки аконтіїни

Emmelia trabealis 207. (Scopoli, 1763) – Совка березкова
Триба Aedini Beck, 1960 – Совки-едіни

Aedia funesta 208. (Esper, 1766) – Едія жалібна
Підродина PantheinaeSmith, 1898 – Совки пантеїни

Panthea coenobita 209. (Esper, 1785) – Пантея плямиста
Colocasia coryli 210. (Linnaeus, 1758) – Совка ліщинова

Підродина DilobinaeAurivillius, 1889 – Совки подвійки
Diloba caeruleocephala 211. (Linnaeus, 1758) – Подвійка си-

ньоголова
Підродина AcronictinaeHeinemann, 1859 – Совки-
стрільниці

Мотаalpium 212. (Osbeck, 1778) –Стрільниця-лишайниця
Simyra albovenosa 213. (Goeze, 1781) – Стрільниця біло-

жилкова
Acronicta 214. (Jocheaera) alni (Linnaeus, 1767) – Стрільниця 

вільхова
Acronicta 215. (Triaena) cuspis (Hübner, [1813]) – Стрільниця 

вилоносець
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Acronicta 216. (Triaena) tridens ([Denis & Schiffermüller], 
1775) – Стрільниця тризуба

Acronicta 217. (Triaena) psi (Linnaeus, 1758) – Стрільниця-псі
Acronicta 218. (Hyboma) strigosa ([Denis & Schiffermüller], 

1775) – Стрільниця мала
Acronicta 219. (Viminia) auricoma ([Denis & Schiffermüller], 

1775) – Стрільниця бурувато-сіра
Acronicta 220. (Viminia) rumicis (Linnaeus, 1758) – Стрільни-

ця щавлева
Acronicta aceris 221. (Linnaeus, 1758) – Стрільниця кленова
Acronicta leporina 222. (Linnaeus, 1758) – Стрільниця-зайчик
Acronicta223.  (Subacronicta) megacephala ([Denis & 

Schiffermüller], 1775) – Стрільниця великоголова
Craniophora ligustri 224. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

Стрільниця бирючинова
Підродина Metoponinae Herrich-Schäffer, [1851] – Совки 
метопоніни

Panemeria tenebrata 225. (Scopoli, 1763) – Панемерія роговикова
Tyta luctuosa 226. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка 

темноплямиста
Підродина Cuculliinae Herrich-Schäffer, [1850] – Совки-
каптурниці

Cucullia lactucae 227. ([Denis &Schiffermüller], 1775) – Кап-
турниця салатна

Cucullia lucifuga 228. ([Denis &Schiffermüller], 1775) – Кап-
турниця будякова

Cucullia umbratica 229. (Linnaeus, 1758) – Каптурниця сіра
Schargacucullia prenanthis 230. (Boisduval, 1840) – Каптурни-

ця ранникова
Підродина Oncocnemidinae Forbes & Franclemont, 1954 – 
Совки короткокрилі

Calophasialunula231. (Hufnagel, 1766) – Совка короткокри-
ла бура
Підродина AmphipyrinaeGuenée, 1837 – Совки гладенькі

Amphipyrapyramidea232. (Linnaeus, 1758) – Совка гладенька 
пірамідальна

Amphipyraberbera233. Rungs, 1949 – Совка гладенька бербера
Amphipyraperflua234. (Fabricius, 1787) – Совка гладенька 

буро-сіра
Amphipyra livida 235. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Со-

вка гладенька чорна
Amphipyra tragopoginis 236. (Clerck, 1759) – Совка гладенька 

козельцева
Підродина Psaphidinae Grote, 1896 – Совки псафідини
Триба Psaphidini Grote, 1896 – Совки псафідини

Asteroscopus sphinx 237. (Hufnagel, 1766) – Совка сфінкс
Brachionycha nubeculosa 238. (Esper, 1785) – Совка деревна

ТрибаAllophyini Beck, 1996 – Совки кистевусі
Allophyesoxyacanthae239. (Linnaeus, 1758) – Совка кистевуса 

глодова
Підродина HeliothinaeBoisduval, [1828] – Совки геліотіни

Pyrrhia umbra 240. (Hufnagel, 1766) – Совка геранієва
Protoshiniascutosa241. ([Denis&Schiffermüller], 1775) – Со-

вка соняшникова
Heliothis peltigera 242. ([Denis &Schiffermüller], 1775) – Со-

вка шавлієва
Heliothis viriplaca 243. (Hufnagel, 1766) – Совка люцернова
Heliothis adaucta244.  Butler, 1878 – Совка буркунова
Helicoverpa armigera 245. (Hübner, [1808]) – Совка бавов-

никова
Підродина CondicinaePoole, 1995 – Совки кондицини
Триба Leuconyctini Poole, 1995 – Совки левконектини

Eucarta amethystina 246. (Hübner, [1803]) – Совка аметистова
Eucarta virgo 247. (Treitschke, 1835) – Совка дівоча

Підродина Eriopinae Herrich-Schäffer, [1851] – Совки еріопіни
Callopistria juventina 248. (Stoll, 1782) – Совка пухнастонога 

червонувата
Підродина Bryophilinae Guenée, 1852 – Совки бріофіліни

Cryphia fraudatricula 249. (Hübner, [1803]) – Совка фрауда-
трикула

Cryphia 250. (Euthales) algae (Fabricius, 1775) – Совка алге
Підродина Xyleninae Guenée, 1837 – Совки ксиленини
ТрибаPseudeustrotiini Beck, 1996 – Совки псевдоеустротини

Pseudeustrotiacandidula251. ([Denis&Schiffermüller], 1775) – 
Совка-листовійка біло-сіра
Триба ElaphriiniBeck, 1996 – Совки елафрини

Elaphriavenustula252. (Hübner, 1790) – Совка-листовійка мала
Триба CaradrininiBoisduval, 1840 – Совки наземні
Підтриба CaradrininaBoisduval, 1840 – Совки наземні

Caradrinamorpheus253. (Hufnagel, 1766) – Совка наземна 
салатна

Caradrina254. (Paradrina) clavipalpis(Scopoli, 1763) – Совка 
наземна чотирикрапкова

Caradrina 255. (Platyperigea) montana Bremer, 1861 – Совка 
наземна гірська

Hoplodrina octogenaria 256. (Goeze, 1781) – Совка наземна 
кропивна

Hoplodrina blanda 257. ([Denis &Schiffermüller], 1775) – Со-
вка наземна червоно-бура

Hoplodrina ambigua 258. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 
Совка наземна бурувато-сіра

Atypha pulmonaris 259. (Esper, [1790]) – Совка наземна 
іржаво-жовта

Charanyca trigrammica 260. (Hufnagel, 1766) – Совка тупокрила
Rusina ferruginea 261. (Esper, [1785]) – Совка гравілатова

ТрибаDypterygiiniForbes, 1954 – Совки диптеригіни
Dypterygiascabriuscula262. (Linnaeus, 1758) – Совка трав’яна 

бура
Mormomaura263. (Linnaeus, 1758)– Совка велика похмура
Tracheaatriplicis264. (Linnaeus, 1758) – Совка лутигова велика
Talpophila matura 265. (Hufnagel, 1766) – Совка похмура

Триба Actinotiini Beck, 1996 – Совки актинотини
Actinotiapolyodon266. (Clerck, 1759) – Совка звіробійна бура

ТрибаPhlogophorini Hampson, 1918 – Совки-флогофоріни
Phlogophora meticulosa 267. (Linnaeus, 1758) – Совка агатова
Phlogophora scita 268. (Hübner, 1790) – Совка агатова зелена
Euplexia lucipara 269. (Linnaeus, 1758) – Совка малинова

ТрибаApameini Boiduval, 1828 – мармурівки
ПідтрибаApameina Boiduval, 1828 – мармурівки

Gortynaflavago270. ([Denis&Schiffermüller], 1775)– Совка 
серцевинна звичайна

Hydraecia micacea 271. (Esper, [1789]) – Совка картопляна
Hydraecia ultima 272. Hoist, 1965 – Совка ультима
Hydraecia petasitis 273. Doubleday, 1847 – Совка кременова
Amphipoea fucosa 274. (Freyer, 1830) – Совка ярова
Amphipoea oculea 275. (Linnaeus, 1761) – Совка зорка
Luperina testacea 276. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Со-

вка лучна жовто-бура
Rhizedra lutosa 277. (Hübner, [1803]) – Совка коренева очеретяна
Nonagria typhae 278. (Thunberg, 1784) – Совка рогозова 

велика
Denticuculluspygmina 279. (Haworth, 1809) – Совка стеблова 

осокова
Photedes fluxa 280. (Hübner, [1809]) – Совка стеблова 

бурувато-сіра
Photedes minima 281. (Haworth, 1809) – Совка стеблова мала
Globiasparganii 282. (Esper, [1790]) – Совка очеретяна бліда
Apamea remissa 283. (Hübner, [1808]) – мармурівка польова 

сіро-бура
Apamea epomidion 284. (Haworth, 1809) – мармурівка по-

льова печінкова
Apamea crenata 285. (Hufnagel, 1766) – мармурівка польова 
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сільська
Apamea anceps 286. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – мар-

мурівка зернова сіра
Apamea sordens 287. (Hufnagel, 1766) – мармурівка зернова 

звичайна
Apamea scolopacina 288. (Esper, [1788]) – мармурівка по-

льова бекасинова
Apamea monoglypha 289. (Hufnagel, 1766) – мармурівка 

польова велика
Apamea lithoxylaea 290. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

мармурівка польова жовтувата
Apamea lateritia 291. (Hufnagel, 1766) – мармурівка по-

льова руда
Leucapamea ophiogramma292.  (Esper, [1794]) – мармурівка 

злакова бурувато-сіра
Mesapamea secalis 293. (Linnaeus, 1758) – мармурівка стеблова
Mesoligia furuncula 294. ([Denis et Schiffermuller, 1775]) – 

Совка злакова двоколірна
Oligia strigilis 295. (Linnaeus, 1758) – Совка злакова світло-бура
Oligia latruncula 296. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Со-

вка злакова шашкова
Oligia versicolor 297. (Borkhausen, 1792) – Совка злакова 

різноколірна
Триба Xylenini Guenée, 1837 – Совки ксиленіни
Підтриба Xylenina Guenée, 1837 – Совки ксиленіни

Hyppa rectilinea 298. (Esper, [1788]) – Совка прямолінійна
Brachylomia viminalis 299. (Fabricius, 1777) – Совка листова 

вербова
Apterogenum ypsillon 300. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

Совка короткоголова вербова
Atethmia centrago 301. (Haworth, 1809) – Совка центральна
Tiliacea citrago 302. (Linnaeus, 1758) – Совка золотиста липова
Tiliacea aurago 303. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка 

золотиста
Xanthiatogata304. (Esper, [1788]) – Совка золотиста подо-

рожникова
Cirrhiaicteritia305. (Hufnagel, 1766) – Совка золотиста малинова
Cirrhiaocellaris306. (Borkhausen, 1792) – Совка золотисто-сіра
Mesogonaoxalina307. (Hübner, [1803]) – Совка широкоспин-

на вільхова
Sunira circellaris308.  (Hufnagel, 1766) – Совка пухонога руда
Agrochola309. (Anthoscelis)litura(Linnaeus, 1758) – Совка 

пухонога темно-бура
Agrochola310. (Anthoscelis)helvola(Linnaeus, 1758) – Совка 

пухонога жовто-червона
Agrochola311. (Leptologia)lota(Clerck, 1759) – Совка пухоно-

га вербова
Agrochola312.  (Leptologia)macilenta(Hübner, [1809]) – Совка 

пухонога жовто-бура
Conistravaccinii313. (Linnaeus, 1761) – Совка плоскотіла 

чорнична
Conistra rubiginea 314. ([Denis & Schiffermuller, 1775]) – Со-

вка плоскотіла жовта
Lithophane socia 315. (Hufnagel, 1766) – Совка корева 

жовто-бура
Lithophane ornitopus 316. (Hufnagel, 1766) – Совка корева 

світло-сіра
Lithophane furcifera 317. (Hufnagel, 1766) – Совка корева 

темна
Lithophane consocia 318. (Borkhausen, 1792) – Совка корева 

сіра
Eupsilia transversa 319. (Hufnagel, 1766) – Совка хижа

Підтриба Cosmiina Guenée, 1852 – Соки космііни
Enargiapaleacea320. (Esper, [1788]) – Совка листяна бліда
Ipimorpharetusa321. (Linnaeus, 1761) – Совка гострокрила 

вербова

Ipimorpha subtusa 322. ([Denis&Schiffermüller], 1775) – Со-
вка гострокрила тополева

Cosmia 323. (Ulmia) affinis (Linnaeus, 1767) – Совка в‘язова 
темна

Cosmia 324. (Calymnia) trapezina (Linnaeus, 1758)– Совка 
грушова

Cosmia 325. (Nemus) pyralina ([Denis & Schiffermüller], 1775) 
– Совка в’язова бура
Підтриба Antitypina Forbes & Franclemont, 1954 – Совки 
антитипіни

Griposiaaprilina326. (Linnaeus, 1758) – Совка осіння зелена
Antitype chi 327. (Linnaeus, 1758) – Совка кам’яна
Mniotype adusta 328. (Esper, [1790]) – Совка обпалена
Mniotype satura 329. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка 

порфірова
Підродина Hadeninae Guenée, 1837 – Совки насіннєві
Триба Orthosiini Guenée, 1837 – Совки ранні

Orthosia incerta 330. (Hufnagel, 1766) – Совка рання непевна
Orthosia331.  (Monima) cerasi (Fabricius, 1775) – Совка ран-

ня садова
Orthosia332.  (Monima) cruda ([Denis & Schiffermüller], 

1775) – Совка рання опорошка
Orthosia333.  (Monima) populeti (Fabricius, 1781) – Совка 

рання тополева
Orthosia 334. (Cororthosia) gracilis ([Denis & Schiffermüller], 

1775) – Совка рання ставна
Orthosia 335. (Semiophora) gothica (Linnaeus, 1758) – Совка 

рання переметка
Anorthoa munda 336. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Со-

вка ранньовесняна
Egira conspicillaris 337. (Linnaeus, 1758) – Совка широкоплеча

Триба TholeriniBeck, 1996 – Совки пажитницеві
Tholeracespitis338. ([Denis&Schiffermüller], 1775) – Совка 

пажитницева темно-бура
Tholeradecimalis339. (Poda, 1761) – Совка пажитницева бі-

лосмугаста
Cerapteryx graminis 340. (Linnaeus, 1758) – Совка лучна

Триба Hadenini Guenée, 1837 – Совки насіннєві
Anarta341. (Calocestra) trifolii(Hufnagel, 1766) – Совка коню-

шинова
Poliabombycina342. (Hufnagel, 1766) – Совка садова вовчу-

гова
Polia hepatica 343. (Clerck, 1759) – Совка чорнична
Polia nebulosa 344. (Hufnagel, 1766) – Совка мутно-сіра
Pachetra sagittigera 345. (Hufnagel, 1766) – Совка садова 

світло-сіра
Lacanobia w-latinum 346. (Hufnagel, 1766) – Совка дрокова
Lacanobia 347. (Dianobia) thalassina (Hufnagel, 1766) – Со-

вка садова сірувато-бура
Lacanobia 348. (Dianobia) contigua ([Denis & Schiffermüller], 

1775) – Совка садова буро-сіра
Lacanobia 349. (Dianobia) suasa ([Denis & Schiffermüller], 

1775) – Совка відмінна
Lacanobia 350. (Diataraxia) oleracea (Linnaeus, 1758) – Совка 

городня
Lacanobia 351. (Diataraxia) splendens (Hübner, [1808]) – Со-

вка блискуча
Lacanobia 352. (Diataraxia) aliena (Hübner, [1809]) – Совка 

східна
Melanchra persicariae 353. (Linnaeus, 1761) – Совка садова 

чорнувата
Ceramica pisi 354. (Linnaeus, 1758) – Совка горохова
Hada plebeja 355. (Linnaeus, 1761) – Совка зубчаста
Mamestra brassicae 356. (Linnaeus, 1758) – Совка капустяна
Sideridis 357. (Aneda) rivularis (Fabricius, 1775) – Совка на-

сіннєва філотево-бура
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Sideridis 358. (Heliophobus) reticulata (Goeze, 1781) – Совка 
гратчаста

Luteohadena luteago 359. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 
Совка насіннєва жовта

Hecatera bicolorata 360. (Hufnagel, 1766) – Совка насіннєва 
двоколірна

Hadena capsincola 361. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Со-
вка насіннєва звичайна

Hadena confusa 362. (Hufnagel, 1766) – Совка насіннєва 
зозулина

Hadena filograna 363. (Esper, [1788]) – Совка насіннєва мінлива
Hadena 364. (Anepia) perplexa ([Denis & Schiffermüller], 

1775) – Совка насіннєва куколицева
Триба Leucaniini Guenée, 1837 – Совки смугасті

Mythimnaturca365. (Linnaeus, 1761) – Совка смугаста бах-
ромчата

Mythimnapudorina366. ([Denis&Schiffermüller], 1775) – Со-
вка смугаста бурувата

Mythimnaconigera367. ([Denis&Schiffermüller], 1775) – Со-
вка смугаста жовто-бура

Mythimnapallens368. (Linnaeus, 1758) – Совка смугаста бліда
Mythimnaimpura369. (Hübner, [1808]) – Совка смугаста 

бурувато-сіра
Mythimnastraminea370. (Treitschke, 1825) – Совка смугаста 

жовтувата
Mythimnavitellina371. (Hübner, [1808]) – Совка смугаста 

жовта
Mythimna372.  (Hyphilare)albipuncta([Denis&Schiffermüller], 

1775) – Совка смугаста білоплямиста
Mythimna373.  (Hyphilare) ferrago (Fabricius, 1787) – Совка 

смугаста срібляста
Mythimna374.  (Hyphilare) l-album (Linnaeus, 1767) – Совка 

l-біле
Leucania comma 375. (Linnaeus, 1761) – Совка кома

Триба Eriopygini Fibiger & Lafontaine, 2005 – Совки еріопигіни
Eriopygodes imbecilla 376. (Fabricius, 1794) – Совка імбецил

Підродина NoctuinaeLatreille, 1809 – Совки земляні
Триба Agrotini Rambur, 1848 – Совки підгризаючі
Підтриба Agrotina Rambur, 1848 – Совки підгризаючі

Actebiapraecox377. (Linnaeus, 1758) – Совка земляна зелена
Dichagyris flammatra 378. ([Denis & Schiffermuller],1775) – 

Совка чорноплеча
Euxoa obelisca 379. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка 

строга
Euxoa tritici 380. (Linnaeus, 1761) – Совка пшенична
Agrotis cinerea 381. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка 

щавлева попеляста
Agrotis exclamationis 382. (Linnaeus, 1758) – Совка оклична
Agrotis segetum 383. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка 

озима
Agrotis clavis 384. (Hufnagel, 1766) – Совка підгризаюча 

коричнева
Agrotis ipsilon 385. (Hufnagel, 1766) – Совка іпсилон

Триба NoctuiniLatreille, 1809 – Совки земляні
Підтриба AxyliinaFibiger&Lafontaine, 2005 – Совки аксиліни

Axylia putris 386. (Linnaeus, 1761) – Совка темнокрайна
Ochropleura plecta 387. (Linnaeus, 1761) – Совка білокрайна

Підтриба Noctuina Latreille, 1809 – Совки земляні
Diarsiadahlii388. (Hübner, [1813]) – Совка подорожникова 

жовто-бура
Diarsia brunnea 389. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка 

земляна чорнична
Diarsia mendica 390. (Fabricius, 1775) – Совка земляна пер-

воцвітова
Diarsiarubi391. (Vieweg, 1790) – Совка земляна малинова
Diarsiaflorida392. (F. Schmidt, 1859) – Совка земляна ка-

люжницева
Cerastisrubricosa393. ([Denis&Schiffermüller], 1775) – Совка 

весняна червонувата
Cerastisleucographa394. ([Denis&Schiffermüller], 1775) – Со-

вка весняна сіро-бура
Paradiarsiapunicea395. (Hübner, [1803]) – Совка земляна 

червонувата
Noctuapronuba396. (Linnaeus, 1758) – Совка стрічкова велика
Noctuafimbriata397. (Schreber, 1759) – Совка земляна об-

лямована
Noctuainterposita398. (Hübner, 1790) – Совка стрічкова про-

міжна
Noctuacomes399. Hübner, [1813] – Совка стрічкова середня
Noctuajanthina400. [Denis&Schiffermüller], 1775 – Совка 

земляна темно-бура
Noctuajanthe401. (Borkhausen, 1792) – Совка земляна янте
Eurois occulta 402. (Linnaeus, 1758) – Совка земляна сіра
Graphiphora augur 403. (Fabricius, 1775) – Совка авгур
Anaplectoides prasina 404. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

Совка зеленувата
Xestia baja 405. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка зем-

ляна двокрапкова
Xestia stigmatica 406. (Hübner, [1813]) {= rhomboidea sensu 

auct. nec Esper, 1790} – Совка земляна темно-плямиста
Xestia collina 407. (Boisduval, 1840) – Совка земляна колліна
Xestia xanthographa 408. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

Совка земляна коричнево-сіра
Xestia sexstrigata 409. (Haworth, 1809) – Совка шестисмуга
Xestia410.  (Megasema) c-nigrum (Linnaeus, 1758) – совка 

С-чорне
Xestia411.  (Megasema) ditrapezium ([Denis & Schiffermüller ], 

1775) – Совка земляна двотрапецієва
Xestia412.  (Megasema) triangulum (Hufnagel, 1766) – Совка 

земляна трикутна
Eugraphe sigma 413. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Совка 

земляна червоно-бура
Naenia typica 414. (Linnaeus, 1758) – Совка типова

НадродинаDrepanoidea Meyrick, 1895 – Дрепаноїдні
РодинаDrepanidae Meyrick, 1895 – Серпокрилці
Підродина ThyatirinaeJ. B. Smith, 1893 – Совковидки
ТрибаThyatirini Werny, 1966

Thyatira batis 415. (Linnaeus, 1758)– Совковидка рожева
Tethea or 416. ([Denis & Schiffermüller], 1775)– Совковидка ор
Tethea ocularis 417. (Linnaeus, 1767)– Совковидка очкаста
Tetheella fluctuosa 418. (Hübner, 1803)– Совковидка хвиляста
Ochropacha duplaris 419. (Linnaeus, 1761)– Совковидка дво-

крапкова
Habrosyne pyritoides 420. (Hufnagel, 1766)– Совковидка ма-

линова
ТрибаPolyplocini Werny, 1966

Polyploca ridens 421. (Fabricius, 1787)– Совковидка усміхнена
Achlya flavicornis 422. (Linnaeus, 1758)– Совковидка жовтовуса

ПідродинаDrepaninae Meyrick, 1895 – Серпокрилці
Falcaria lacertinaria 423. (Linnaeus, 1758) – Серпокрилець 

зубчастий
Watsonalla binaria 424. (Hufnagel, 1767) – Серпокрилець 

двокрапковий
Watsonalla cultraria 425. (Fabricius, 1775) – Серпокрилець 

буковий
Drepana curvatula 426. (Borkhausen, 1790) – Серпокрилець 

вигнутий
Drepana falcataria 427. (Linnaeus, 1758) – Серпокрилець 

викривлений
Sabra harpagula 428. (Esper, 1786) – Серпокрилець дубовий
Cilix glaucata 429. (Scopoli, 1763) – Серпокрилець тупокрилий
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Надродина Geometroidea Leach,1815 – П’ядунові
Родина GeometridaeLeach,1815 – П’ядуни
Підродина ArchiearinaeFletcher, 1953 – Весняниці

Archiearis parthenias 430. (Linnaeus, 1761) – Весняниця березова
Archiearis notha 431. (Hübner, [1803]) – Весняниця осикова 

або нота
Підродина AlsophilinaeHerbulot, 1962– П’ядуни – Алсофіліни

Alsophila aescularia 432. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 
П’ядун пухнастий в’язовий

Alsophila aceraria 433. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 
П’ядун кутокрилий дубовий
Підродина Geometrinae Leach,1815 – П’ядуни справжні зелені

Geometra papilionaria434.  Linnaeus, 1758 – П’ядун зелений 
великий

Thalera fimbrialis 435. (Scopoli, 1763) – П’ядун зелений ту-
покутний

Hemithea aestivaria 436. (Hübner, 1789) – П’ядун зелений 
хвостатий

Chlorissa viridata 437. (Linnaeus, 1758) – П’ядун зелений 
кутоватий

Jodis putata 438. (Linnaeus, 1758) – П’ядун зелений чорницевий
Thetidia smaragdaria 439. (Fabricius, 1787) – П’ядун смарагдовий
Comibaena bajularia 440. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

П’ядун носій облямований
Підродина Sterrhinae Meyrick, 1892 – П’ядуни малі або Стеріни

Idaeaochrata441. (Scopoli, 1763) – П’ядун малий вохряний
Idaeaserpentata442. (Hufnagel, 1767) – П’ядун малий жовтий
Idaeamuricata443. (Hufnagel, 1767) – П’ядун малий черво-

нуватий
Idaeabiselata444. (Hufnagel, 1767) – П’ядун малий крапчас-

тий
Idaeaemarginata445. (Linnaeus, 1758) – П’ядун малий ви-

їмчастий
Idaeaaversata446. (Linnaeus, 1758) – П’ядун малий дощовий
Scopulaimmorata447. (Linnaeus, 1758) – П’ядун малий хви-

лястий
Scopula ornata 448. (Scopoli, 1763) – П’ядун прикрашений
Scopula rubiginata 449. (Hufnagel, 1767) – П’ядун малийче-

брецевий
Scopula ternata 450. (Schranck, 1802) – П’ядун малий
Scopula floslactata 451. (Haworth, 1809) – П’ядун малий під-

марениковий
Cyclophora pendularia 452. (Clerck, 1759) – П’ядун кільчас-

тий темний
Cyclophora annularia 453. (Fabricius, 1775) – П’ядун кільчас-

тий кленовий
Cyclophora albipunctata 454. (Hufnagel, 1767) – П’ядун кіль-

частий білокрапковий
Cyclophora punctaria 455. (Linnaeus, 1758) – П’ядун кільчас-

тий крапчастий
Cyclophora linearia 456. (Hübner, [1799]) – П’ядун кільчас-

тий смугастий
Timandra comae457.  Schmidt, 1931 – П’ядун щавлевий

Підродина Larentiinae Duponchel, 1845 – Ларенціїни
Scotopteryx chenopodiata 458. (Linnaeus, 1758) – П’ядун зві-

робійний
Costaconvexa polygrammata 459. (Borkhausen, 1794) – П’ядун 

багатолінійний
Catarhoecuculata460. (Hufnagel, 1767) – Ларенція біло-бура
Catarhoe rubidata 461. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Ла-

ренція рум’яна
Camptogramma bilineata 462. (Linnaeus, 1758) – П’ядун дво-

лінійний
Xanthorhoe fluctuata 463. (Linnaeus, 1758) – Ларенція звичайна
Xanthorhoe incursata 464. (Hübner, [1813]) – Ларенція чоти-

рикрапкова
Xanthorhoe montanata 465. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

Ларенція гірська щавлева
Xanthorhoe spadicearia 466. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

Ларенція дзвіночкова
Xanthorhoe ferrugata 467. (Cleick, 1759) – Ларенція мінлива
Xanthorhoe biriviata 468. (Borkhausen, 1794) – Ларенція 

розрив-трав’яна
Xanthorhoe designata 469. (Hufnagel, 1767) – Ларенція ка-

пустяна
Xanthorhoe quadrifasciata 470. (Clerck, 1759) – Ларенція чо-

тирисмуга
Euphyia unangulata 471. (Haworth, 1810) – Ларенція зіроч-

никова
Epirrhoe tristata 472. (Linnaeus, 1758) – Ларенція сумна
Epirrhoe alternata 473. (Muller, 1764) – Ларенція білосмуга
Anticlea derivata 474. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Ла-

ренція шипшинова
Mesoleuca albicillata 475. (Linnaeus, 1758) – Ларенція малинова
Pelurga comitata 476. (Linnaeus, 1758) – Ларенція лободова
Spargania luctuata 477. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Ла-

ренція похмура
Hydriomena furcata 478. (Thunberg, 1784) – Ларенція захляпана
Hydriomena impluviata479. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

Ларенціятрисмуга
Hydriomenaruberata480. (Freyer, 1831) – Ларенція темно-зелена
Colostygia olivata 481. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Ла-

ренція оливкова
Colostygia pectinataria 482. (Knoch, 1781) – Ларенція зелен-

кувата
Electrophaes corylata 483. (Thunberg, 1792) – П’ядун ліщиновий
Chloroclysta siterata 484. (Hufnagel, 1767) – Ларенція темно-

зелена
Chloroclystamiata485. (Linnaeus, 1758) – Ларенція світло-

зелена
Dysstroma truncata 486. (Hufnagel, 1767) – Ларенція різно-

барвна
Dysstroma citrata 487. (Linnaeus, 1758) – Ларенція сунична
Plemyria rubiginata 488. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

Ларенція двоколірна
Theracognata489. (Thunberg, 1792) – Ларенція сіро-бура
Thera variata 490. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Ларен-

ція шпилькова мінлива 
Therabritannica491. (Turner, 1925) – Ларенція шпилькова 

британська
Eustroma reticulata 492. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Ла-

ренція сітчаста
Eulithis prunata 493. (Linnaeus, 1758) – Ларенція смородинова
Eulithis populata 494. (Linnaeus, 1758) – Ларенція жовта або 

тополева 
Gandaritis pyraliata 495. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

Ларенція маренкова
Ecliptopera capitata 496. (Herrich-Schäffer, [1839]) – Ларенція 

головата
Ecliptopera silaceata 497. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

Ларенція кипрейна
Cosmorhoe ocellata 498. (Linnaeus, 1758) – Ларенція очкаста
Nebula nebulata 499. (Treitschke, 1828) – Ларенція небулата
Lampropteryx suffumata 500. ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

– Ларенція димчаста
Operophtera fagata 501. (Scharfenberg, 1805) – П‘ядун зимо-

вий буковий
Operophtera brumata 502. (Linnaeus, 1758) – П‘ядунзимовий 

звичайний
Epirrita dilutata 503. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

П’ядунрозмазаний



382 НАЦІОНАЛЬНий ПРиРОДНий ПАРК «ГУЦУЛЬЩиНА»

Epirrita autumnata 504. (Borkhausen, 1794) – П’ядуносінній
Minoa murinata 505. (Scopoli, 1763) – П’ядунмолочайний
Asthena albulata 506. (Hufnagel, 1767) – Ларенція дзвінцева
Euchoeca nebulata 507. (Scopoli, 1763) – Ларенція туманна
Venusia cambrica508.  Curtis, 1839 –Венузія горобинова
Venusia blomeri 509. (Curtis, 1839) –Венузія в’язова
Hydreliasylvata510. ([Denis&Schiffermüllerj, 1775) – Ларенція 

вільхова
Hydrelia flammeolaria 511. (Hufnagel, 1767) – Ларенція жов-

тувата
Hydria undulata 512. (Linnaeus, 1758) – Ларенція хвиляста
Triphosa dubitata 513. (Linnaeus, 1758) – Тріфоза крушинова
Horisme tersata 514. ([Denis & Schiffermüller], 1775) Ларен-

ція чиста
Mesotype parallelolineata 515. (Retzius, 1783) – Ларенція вечірня
Perizoma affinitata 516. (Stephens, 1831) – Ларенція споріднена
Perizoma 517. alchemillata (Linnaeus, 1758) – Ларенція при-

воротнева
Perizomablandiata 518. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Ла-

ренція гладкоспинна темно-сіра
Perizoma albulata 519. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Ла-

ренція білувата
Perizoma flavofasciata 520. (Thunberg, 1792) – Ларенція жов-

тосмугаста
Perizoma obsoletata 521. (Herrich-Schäffer, 1838) – Ларенція 

сірувата
Gymnoscelis rufifasciata 522. (Haworth, 1809) – Ларенція 

рудо-перев‘язана
Chloroclystis v-ata 523. (Haworth, 1809) – Ларенція чистецева
Pasiphila rectangulata 524. (Linnaeus, 1758) – Ларенція че-

ремшинова
Eupithecia abietaria 525. (Goeze, 1781) – Евпітеція шпилькова
Eupithecia linariata 526. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Ев-

пітеція льонкова
Eupithecia pusillata 527. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Ев-

пітеція ялівцева мала
Eupithecia virgaureata528.  Doubleday, 1861 – Евпітеція 

червонувато-сіра
Eupithecia assimilata529.  Doubleday, 1856 – Евпітеція подібна
Eupithecia vulgata 530. (Haworth, 1809) – Евпітеція проста
Odezia atrata 531. (Linnaeus, 1758) – П’ядун чорний
Aplocerapraeformata532. (Hübner, [1826]) – П’ядун коротко-

ногий великий
Aploceraefformata533. (Guenée, [1858]) – П’ядун коротко-

ногий малий
Lobophorahalterata534. (Hufnagel, 1767) – П’ядун лопатевий 

сірий
Pterapherapteryxsexalata535. (Retzius, 1783) – П’ядун лопате-

вий вербовий
Підродина Ennominae(Duponchel, 1845) – Енноміни

Abraxas grossulariata 536. (Linnaeus, 1758) – П’ядун агрусовий
Abraxas grossulariata 537. (Linnaeus, 1758) – П’ядун агрусовий
Abraxas sylvata 538. (Scopoli, 1763) – П’ядунлісовий 

в’язовий
Lomaspilis marginata 539. (Linnaeus, 1758) – 

П’ядуноблямований
Ligdia adustata 540. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – П’ядун 

обпалений
Lomographabimaculata541. (Fabricius, 1775) – П’ядун ціль-

нокрайний двоплямистий
Lomographatemerata542. ([Denis&Schiffermüller], 1775) – 

П’ядун цільнокрайний березовий
Caberapusaria543. (Linnaeus, 1758) – П’ядун блідий білий
Caberaexanthemata544. (Scopoli, 1763) – П’ядун блідий сі-

руватий
Ennomos autumnaria 545. (Werneburg, 1859) – Енномос осінній

Ennomos alniaria 546. (Linnaeus, 1758) – Енномос вільховий
Ennomos fuscantaria 547. (Haworth, 1809) – Енномос ясеневий
Ennomos erosaria 548. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Ен-

номос березовий
Selenia dentaria 549. (Fabricius, 1775) – Селенія зубчаста
Selenia lunularia 550. (Hübner, [1788]) – Селенія звичайна
Selenia tetralunaria 551. (Hufnagel, 1767) – Селенія чотирисмуга
Artiora evonymaria 552. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

П’ядун бересклетовий
Odontopera bidentata 553. (Clerck, 1759) – П’ядун зубчасто-

крилий
Crocallis elinguaria 554. (Linnaeus, 1758) – П’ядун пухоногий 

жовтий
Opisthograptisluteolata555. (Linnaeus, 1758) – П’ядун глодо-

вий жовтий
Ourapteryxsambucaria556. (Linnaeus, 1758) – П’ядун хвоста-

тий бузиновий
Plagodispulveraria557. (Linnaeus, 1758) – П’ядун перистову-

сий вербовий
Plagodis dolabraria 558. (Linnaeus, 1758) – П’ядун посічений
Cepphis advenaria 559. (Hübner, [1799]) – облямівчастий 

чорницевий
Pseudopanthera macularia 560. (Linnaeus, 1758) – 

П’ядунплямистий
Epione repandaria 561. (Hufnagel, 1767) – П’ядун вигнутий
Colotois pennaria 562. (Linnaeus, 1761) – П’ядун чубатий
Apeira syringaria 563. (Linnaeus, 1758) – П’ядун бузковий
Pungeleria capreolaria 564. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

П’ядун ялиновий бурий
Hylaeafasciaria565. (Linnaeus, 1758) – П’ядун мінливий 

шпильковий
Campaea margaritata 566. (Linnaeus, 1767) – П’ядун перловий
Lithina chlorosata 567. (Scopoli, 1763) – П’ядун папоротевий
Macaria alternata 568. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

П’ядун кутокрилий сірий
Macaria liturata 569. (Clerck, 1759) – П’ядун кутокрилий 

шпильковий
Macariawauaria570. (Linnaeus, 1758) – П’ядун кутокрилий 

кущовий смородиновий
Macariaartesiaria571. ([Denis&Schiffermüller], 1775) – 

П’ядун кутокрилий артезіарія
Chiasma clathrata 572. (Linnaeus, 1758) – П’ядун клітчастий
Itame brunneata 573. (Thunberg, 1784) – П’ядун чорничний 

червонуватий
Hypoxystis pluviaria 574. (Fabricius, 1787) – П’ядун дроковий
Siona lineata 575. (Scopoli, 1763) – П’ядун лінійчастий
Ematurga atomaria 576. (Linnaeus, 1758) – П’ядун вересовий
Angerona prunaria 577. (Linnaeus, 1758) – П’ядун сливовий
Peribatodes rhomboidaria 578. ([Denis & Schiffermüller], 1775) 

– П’ядун димчастий сіро-бурий
Peribatodes secundaria 579. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

П’ядун димчастий шпильковий
AIcis repandata 580. (Linnaeus, 1758) – П’ядун димчастий 

вербовий
AIcis bastelbergeri 581. (Hirschke, 1908)– П‘ядун димчастий 

плямистий
Hypomecis roboraria 582. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

П‘ядун димчастий великий
Hypomecis punctinalis 583. (Scopoli, 1763) – П‘ядун димчас-

тий попелястий
Deileptenia ribeata 584. (Clerck, 1759) – П‘ядун димчастий 

ялиновий
Cleora cinctaria 585. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

П‘ядун димчастий ранньовесняний
Ascotis selenaria 586. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

П’ядун димчастий полиновий
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Paradarisa consonaria 587. (Hübner, [1799]) – П’ядун дим-
частий березовий

Parectropis similaria 588. (Hufnagel, 1767) – П’ядун димчас-
тий дібровний

Aethalura punctulata 589. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 
П’ядун димчастий крапчастий

Ectropis crepuscularia 590. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 
П’ядун димчастий ялицевий

Biston strataria 591. (Hufnagel, 1767) – П’ядун-шовкопряд 
тополевий 

Biston betularia 592. (Linnaeus, 1758) – П’ядун-шовкопряд 
березовий 

Lycia hirtaria 593. (Clerck, 1759) – П’ядун-шовкопряд пухнастий 
Agriopis leucophaearia 594. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

П’ядун обдирало світло-сірий
Agriopis marginaria 595. (Fabricius, [1776]) – П’ядун обдира-

ло жовто-сірий
Phigalia pilosaria 596. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – 

П’ядун-шовкопряд волосистий або піший
Erannis defoliaria 597. (Clerck, 1759) – П’ядун обдирало 

звичайний

Надродина HesperioideaLatreille, 1809 – головчакуваті
РодинаHesperiidaeLatreille, 1809 – головчаки
ПідродинаPyrginae Burmeister, 1878 – головчаки-пиргіни

Erynnis tages598.  (Linnaeus, 1758) – головчак Тагес
Carcharodus flocciferus599.  (Zeiler, 1847) – головчак мальвовий
Pyrgusmalvae600.  (Linnaeus, 1758) – головчак малий рожаний

ПідродинаHeteropterinaeAurivillius, 1925 – головчаки-
різнокрильці

Carterocephalus palaemon 601. (Pallas, 1771) – головчак палемон
ПідродинаHesperiinaeLatreille, 1809 – головчаки-гесперини

Thymelicuslineola602.  (Ochsenheimer, 1808) – головчак тире
Thymelicus sylvestris603.  (Poda, 1761) – головчак лісовий
Ochlodes sylvanus604.  (Esper, 1777) – головчак жилкуватий
Hesperia comma605.  (Linnaeus, 1758) – головчак кома

НадродинаPapilionoidea Latreille, 1802 – Косатцюваті
РодинаPapilionidaeLatreille, [1802] – Косатці
Підродина ParnassiinaeDuponchel, 1835 – Верховинці

Parnassius mnemosyne606.  (Linnaeus, 1758) – мнемозина
ПідродинаPapilioninaeLatreille, 1802 – Косатці

Iphiclides podalirius607.  (Linnaeus, 1758) – Подалірій
Papilio machaon608. Linnaeus, 1758 – махаон

РодинаPieridae Duponchel, 1835 – Білани
ПідродинаDismorphiinaeSchatz, 1887 – Білюшки

Leptidea sinapis 609. (Linnaeus, 1758) – Білюшок горошковий
Підродина PierinaeDuponchel, 1835 – Білани
Триба Anthocharini J. W. Tutt, 1896 – Зоряниці

Anthocharis cardamines610.  (Linnaeus, 1758) – Зоряниця 
Аврора
ТрибаPieriniDuponchel, 1835 – Білани

Aporia crataegi611.  (Linnaeus, 1758) – Білан жилкуватий
Pontia edusa612.  Fabricius, 1777 – Білан ріпаковий
Pieris brassicae613. (Linnaeus, 1758) – Білан капустяний
Pieris614.  (Artogeia) napi (Linnaeus, 1758) – Білан 

брукв’яний
Pieris615. (Artogeia) rapae(Linnaeus, 1758) – Білан ріп’яний

Підродина ColiadinaeSwainson, 1827 – Жовтюхи
Триба Coliadini Swainson, 1827 – Жовтюхи

Coliashyale616. (Linnaeus, 1758) – Жовтюх осьмак
Colias crocea617. (Fourcroy, 1785) – Жовтюх помаранчик

Триба GoniopteryginiLeach, [1815] – Цитринці
Gonepterix rhamni618. (Linnaeus, 1758) – Цитринець

РодинаLycaenidae Leach, [1815] – Синявці
ПідродинаTheclinae Swainson, 1831 – Легіти
ТрибаTheclini Swainson, 1830 – Легіти

Thecla betulae619.  (Linnaeus, 1758) – Легіт березовий
Neozephyrusquercus620.  (Linnaeus, 1758) – Легіт дубовий

ТрибаEumaeiniDoubleday, 1847
Nordmannia pruni621.  (Linnaeus, 1758) – Хвостюшок сли-

вовий
Nordmannia w-album622. (Knoch, 1782) – Хвостюшок в’язовий
Callophrys rubi623.  (Linnaeus, 1758) – Хвостюшок підзелень

ПідродинаLycaeninaeLeach, [1815] – Синявці
ТрибаLycaeniniLeach, [1815] – Дукачики

Lycaenaphlaeas624. (Linnaeus, 1761) – Дукачик грянець
Lycaena dispar rutilus625.  (Werneburg, 1864) – Дукачик не-

парний
Heodes tityrus626.  (Poda, 1761) – Дукачик бурий
Heodes virgaureae627.  (Linnaeus, 1758) – Дукачик вогненний
Heodes 628. (Palaeochrysophanus) hippothoe (Linnaeus, 1761) 

– Дукачик ватрак або гіппотоя
ТрибаPolyommatiniSwainson, 1827 – Синявці справжні

Cupido minimus629.  (Fuessly, 1775) – Синявець крихітний
Cupido osiris630.  (Meigen, 1829) – Синявець Озиріс
Everes argiades631.  (Pallas, 1771) – Синявець Аргіад
Celastrina argiolus 632. (Linnaeus, 1758) – Синявець круши-

новий
Maculinea arion633.  (Linnaeus, 1758) – Синявець Аріон
Maculinea teleius634.  (Bergsträsser, [1779]) – Синявець Телей
Plebeius argus635.  (Linnaeus, 1758) – Синявець Аргус
Polyommatus icarus636.  (Rottemburg, 1775) – Синявець Ікар
Cyanirissemiargus637.  (Rottemburg, 1775) – Синявець 

темно-синій
Plebiculadorylasmagnus 638. Balint, 1985 – Синявець дорилас
Meleageria daphnis 639. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – Си-

нявець Дафніс

РодинаRiodinidae Grote, 1895 – Ріодиніди
Hamearis lucina640. (Linnaeus,1758) – Перлюшок Люцина

РодинаNymphalidae Rafinesque, 1815 – Сонцевики
Підродина ApaturinaeBoisduval, 1840 – мінливці

Apaturairis641. (Linnaeus, 1758) – мінливець великий
Apatura ilia 642. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – мінли-

вець малий
Підродина Limenitidinae Behr, 1864 – Пасмовці

Limenitispopuli 643. (Linnaeus, 1758)– Пасмовець тополевий
Limenitis camilla 644. (Linnaeus, 1764) – Пасмовець Камілла
Neptis rivularis 645. (Scopoli, 1763) – Пасманець струмковий
Neptis sappho 646. (Pallas, 1771) – Пасманець Сапфо

Підродина Argynninae Swainson, 1827 – Підсрібники
Триба Argynnini Duponchel, 1835 – Підсрібники

Argynnis paphia647.  (Linnaeus, 1758) – Підсрібник великий 
або Пафія

Mesoacidalia aglaja648.  (Linnaeus, 1758) – Підсрібник габо-
вий або Аглая

Fabriciana adippe649.  (Rottemburg, 1775) – Підсрібник Адиппа
Fabriciana niobe650.  (Linnaeus, 1758) – Підсрібник Ніобея
Issoria lathonia651.  (Linnaeus, 1758) – Підсрібник Латонія
Brenthis ino652.  (Rottemburg, 1775) – Підсрібник таволжаний
Clossiana dia653.  (Linnaeus, 1767) – Підсрібник малий
Clossianaselene654. ([Denis & Schiffermüller], 1775)– Підсріб-

ник Селена
Clossiana euphrosyne655.  (Linnaeus, 1758) – Підсрібник Єф-

росина
ПідродинаNymphalinae Swainson, 1827 – Сонцевики
Триба Melitaeini Newman, 1870 – Рябці

Mellicta athalia656.  (Rottemburg, 1775) – Рябець Аталія
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Триба Nymphalini Rafinesque, 1815 – Сонцевики
Polygoniac-album657.  (Linnaeus, 1758) – Щербатка с-біле
Nymphalis 658. (Roddia) vaualbum ([Denis & Schiffermüller], 

1775) – Сонцевик фау-біле
Nymphalis xanthomelas659.  (Esper, 1781) – Сонцевик чорно-

рудий
Nymphalis polychloros660.  (Linnaeus, 1758) – Сонцевик ря-

бий
Nymphalis antiopa661.  (Linnaeus, 1758) – Сонцевик жалібниця
Inachis io662.  (Linnaeus, 1758) – Сонцевик павичеве око
Aglais urticae663.  (Linnaeus, 1758) –Сонцевик кропив’яний
Vanessa atalanta664.  (Linnaeus, 1758) – Сонцевик адмірал
Vanessa 665. (Cynthia) cardui (Linnaeus, 1758) – Сонцевик 

будяковий
Araschnia levana666.  (Linnaeus, 1758) – Сонцевик змінний

РодинаSatyridae Boisduval, 1833 – Сатири
ПідродинаElymniinae Herrich-Schaffer, 1864 – Осадці

Pararge aegeria667.  (Linnaeus, 1758) – Осадець Єгерія
Lopinga achine668.  (Scopoli, 1763) – Осадець білозір
Lasiommatamegera669.  (Linnaeus, 1767) – Осадець мегера
Lasiommatamaera670.  (Linnaeus, 1758) –Осадець великий

ПідродинаSatyrinae Boisduval, 1833 – Очняки
ТрибаMelanargiiniWheeler, 1903 – мереживниці

Melanargia galathea671.  (Linnaeus, 1758) – мереживниця 
галатея
Триба Coenonymphini Tutt, 1896 – Прочанки

Coenonymphapamphilus672. (Linnaeus, 1758) – Прочанок 
звичайний, Памфіл

Coenonympha tullia673.  (Muller, 1764) – Прочанок болотяний
Coenonympha glycerion674.  (Borkhausen, 1788) – Прочанок 

глікеріон
ТрибаErebiiniTutt, 1896 – гірняки

Erebia aethiops675.  (Esper, [1777]) – гірняк ефіоп
Erebia ligea676.  (Linnaeus, 1758) – гірняк Лігея
Erebia euryale677.  (Esper, [1805]) – гірняк Евриала
Erebia medusa678. ([Denis & Schiffermüller], 1775) – гірняк 

медуза
ТрибаManioliniGrote, 1897 – Очняки

Maniolajurtina679. (Linnaeus, 1758) – Очняк Юртина або 
Волове око

Aphantopus hyperantus 680. (Linnaeus, 1758) – Очняк квітковий

Ряд HymenopteraLinnaeus, 1758– Перетинчастокрилі
Підряд ApocritaGerstaecker,1867 – Стебельчасточеревцеві
НадродинаChrysidoideaLatreille, 1802 – Хризідоїди
Родина Chrysididae Latreille, 1802 – Оси-блистянки

Chrysiscyanea1. Linne, 1761 – Оса-блистянка блакитна
Chrysisignita2. (Linne, 1758) – Оса-блистянка вогненна
Chrysisfulgida3. Linne, 1761 – Оса-блистянка сяюча
Hedychrumgerstaeckeri4. Chevrier, 1869 – Оса-блистянка герш-

токера

Надродина VespoideaLatreille, 1802 – Веспоїди
Родина VespidaeLatreille, 1802 – Оси складчастокрилі

Vespa crabro5. Linnaeus, 1758 – Шершень
Vespula germanica6. (Fabricius, 1793) – Оса германська
Vespula vulgaris7. (Linnaeus, 1758) – Оса звичайна
Polistes dominula8. (Christ, 1791) – Оса паперова

НадродинаApoideaLatreille,1802 – Бджолині
Родина ApidaeLatreille, 1802 – Бджоли справжні

Apis mellifera 9. Linnaeus, 1758 – Бджола медоносна
Bombus hortorum 10. (Linnaeus, 1761) – Джміль садовий
Bombus humilis 11. Illiger, 1806(ssp. tristis SeidL.) – Джміль 
Bombus hypnorum 12. (Linnaeus, 1758) – Джміль дупловий

Bombus lapidarius 13. (Linnaeus, 1758) – Джміль кам’яний
Bombus lucorum 14. (Linnaeus, 1761) – Джміль земляний 

малий 
Bombus muscorum 15. (Linnaeus, 1758) – Джміль моховий
Bombus pascuorum 16. (Scopoli, 1763) – Джміль польовий
Bombus pomorum 17. (Panzer, 1805) – Джміль яскравий
Bombus pratorum 18. (Linnaeus, 1761) – Джміль лучний
Bombus ruderarius 19. (Muller, 1776) – Джміль трав’янистий
Bombus subterraneus 20. (Linnaeus, 1758) – Джміль підземний
Bombus terrestris 21. (Linnaeus, 1758) – Джміль земляний 

звичайний
Bombussylvarum22.  (Linnaeus, 1761) – Джміль лісовий
Bombusdistinguendus23. Morawitz, 1869 – Джміль дістінг-

вендус
Bombusconfusus24. Schenck, 1859 – Джміль незвичайний
Bombussoroensis25.  (Fabricius, 1776) – Джміль сорензіс
Psithyrus bohemicus 26. Seidl, 1837 – Джміль-зозуля богем-

ський
Psithyrus campestris 27. (Panzer, 1801) – Джміль-зозуля по-

льовий
Psithyrus rupestris 28. (Fabricius, 1793) – Джміль-зозуля ру-

дочеревий
Psithyrus barbutellus29.  (Kirby, 1802) – Джміль-зозуля бар-

бутелус
Psithyrus maxillosus30.  (Klug, 1817) – Джміль-зозуля мак-

силозус
Psithyrus norvegicus31.  Sparre-Schneider, 1918 – Джміль-

зозуля норвезький
Psithyrus sylvestris32.  Lepeltier, 1832 – Джміль-зозуля лісовий
Psithyrus vestalis33.  (Fourcroy, 1785) – Джміль-зозуля весталіс
Xylocopa valga 34. Gerstaecker, 1872 – Бджола-тесляр звичайна

НадродинаFormicoidea Latreille 1802 – мурахи
РодинаFormicidae Latreille 1809 – мурахи

Formicarufa35. Linnaeus, 1761 – мураха руда лісова
Formicarufa36. Linnaeus, 1761 – мураха руда лісова
Formicafusca37. Linnaeus, 1758 – мураха лісова бура
Formica 38. sp.
Lasius niger 39. (Linnaeus, 1758) – мураха садова чорна
Lasius 40. sp.
Camponotus herculeanus 41. Forel, (1904) – мураха-деревоточець 

червоногруда
Camponotus 42. sp.
Myrmica 43. sp.

Підряд SymphytaGerstaecker,1867 – Сидячочеревцеві
Надродина PamphilioideaCameron, 1890 – Пильщикові
Родина PamphiliidaeCameron, 1890 – Пильщики павутинні

Neurotomanemoralis44. (Linnaeus, 1758) – Пильщик ткач 
черемшиновий

Neurotomasaltuum45.  (Linnaeus, 1758) – Пильщик ткач гру-
шевий

Надродина SiricoideaBillberg, 1820 – Рогохвостові
Родина SiricidaeBillberg, 1820 – Рогохвости

Urocerus gigas46.  (Linnaeus, 1758) – Рогохвіст великий

Надродина TenthredinoideaLatreille, 1802 – Справжні пильщики
Родина TenthredinidaeLatreille, 1802 – Справжні пильщики

Caliroa cerasi 47. (Linnaeus, 1758) –Пильщикслизистийвиш-
невий

Priophorus pallipes 48. (Lepeletier, 1823) –Пильщик блідоно-
гий вишневий

Hoplocampa minuta 49. (Christoph, 1791) –Пильщик чорний 
сливовий

Arge cyanocrocea50.  (Foerster, 1771) – Пильщик арге
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Allantus cinctus 51. (Linnaeus, 1758) –Пильщик чорнопля-
мистий суничний

Ряд DipteraLinnaeus, 1758 – Двокрилі
Підряд Nematocera Schiner, 1862 – Довговусі двокрилі
РодинаTipulidaeLatreille, 1802 – Комарі-довгоніжки

Tipula1.  sp.

РодинаBibionidae Fleming, 1821 – мошки-бібіоніди
Bibiomarci2. (Linnaeus, 1758) – мошка чорна квітнева

РодинаCulicidaeMeigen, 1818 – Комарі справжні
Culex pipiens3. Linnaeus, 1758 – Комар звичайний

ПідрядBrachycera Schiner, 1862 – Коротковусі двокрилі
РодинаTephritidae Newman, 1834 – Строкатокрилки 

Rhagoletis cerasi4. (Linnaeus, 1758) – муха вишнева

Родина SyrphidaeRondani, 1856 – Дзюрчалки
Cheilosia latifrons 5. (Zetterstedt, 1838)
Cheilosia puberea 6. (Zetterstedt, 1838)
Chrysotoxum festivum 7. (Linnaeus, 1758) – Дзюрчалка святкова
Episyrphus balteatus (8. De Geer, 1776)
Eristalis arbustorum 9. (Linnaeus, 1758)
Eristalis pertinax 10. (Scopoli 1763) 
Eristalis rupium 11. Fabricius 1805
Eristalis tenax 12. (Linnaeus, 1758) – Дзюрчалка бджоловидна
 Helophilus pendulus 13. (Linnaeus, 1758)
Ischyrosyrphus glaucius 14. (Linnaeus, 1758)
Melanostoma ambiguum 15. (Fallen 1817)
Melanostoma melinum 16. (Linnaeus, 1758)
Myathropa florea 17. (Linnaeus, 1758)
Sphaerophoria scripta 18. (Linnaeus, 1758)
Syritta pipiens 19. (Linnaeus, 1758)
Syrphus vitripennis 20. (Meigen, 1822)
Volucella pellucens 21. (Linnaeus, 1758) – Дзюрчалка прозора

Родина Tachinidae Robineau-Desvoidy, 1830 – Тахіни
Tachina fera22.  (Linnaeus, 1758) – Тахіна люта

РодинаMuscidae Latreille, 1802– мухи справжні
Musca domestica23. Linnaeus, 1758– муха кімнатна
Muscina stabulans24. (Linnaeus, 1758) – муха домашня
Stomoxys calcitrans25. (Linnaeus, 1758) – муха осіння
Hydrotaea26.  sp.

ТипChordataHaeckel, 1874 – Хордові
Підтип Vertebrata Cuvier, 1812 – Хребетні
Надклас CyclostomataDuméril, 1806 – Круглороті
Клас PetromyzontidaBonaparte, 1832 – міноги
Ряд PetromyzontiformesBonaparte, 1832 – міногоподібні
Родина PetromyzontidaeA. Risso, 1827 – міногові

Eudontomyzonmariae1.  (Berg, 1931) – мінога українська

Надклас Gnathostomata – Щелепороті
Osteichthyes Huxley, 1880 – Кісткові риби
Клас Actinopterygii Klein,1885 – Променепері риби
РядCypriniformesGoodrich, 1909 – Коропоподібні
Родина CyprinidaeFleming, 1822 – Коропові

Leuciscus leuciscus1. (Linnaeus, 1758) – ялець звичайний
Squaliuscephalus2. (Linnaeus, 1758) – головень європейський
Rutilusrutilus3. (Linnaeus, 1758) – Плітка звичайна
Chondrostoma nasus4. (Linnaeus, 1758) – Підуст звичайний
Alburnoides bipunctatus5. (Bloch, 1782) – Бистрянка звичай-

на
Alburnus alburnus6. (Linnaeus, 1758) – Верховодка звичайна

Leucaspiusdelineatus7. (Heckel, 1843) – Верховка звичайна
Phoxinusphoxinus8. (Linnaeus, 1758) – гол’ян звичайний
Vimba vimba9. (Linnaeus, 1758) – Рибець звичайний
Aspiusaspius10. (Linnaeus, 1758) – Білизна 

європейська(Жерех)
Hypophthalmichthysmolitrix11.  (Valenciennes, 1844) – Товсто-

лобик білий амурський
Rhodeus12. (sericeus) amarus (Bloch, 1782) – гірчак європей-

ський
Pseudorasbora parva13.  (Temminck et Schlegel, 1846) – Чеба-

чок амурський
Gobiocarpathicus14. Vladykov, 1925 – Пічкур карпатський
Barbus barbus15. (Linnaeus, 1758) – марена звичайна
Barbuspetenyi16. Heckel, 1852 – марена Дунайсько-

Дністровська
Ctenopharyngodonidella17.  (Valenciennes, 1844) – Амур білий 

східноазіатський
Cyprinuscarpio18. Linnaeus, 1758 – Короп звичайний
Carassiuscarassius19. (Linnaeus, 1758) – Карась звичайний
Carassiusgibelio20. (Bloch, 1782) – Карась сріблястий

Родина Cobitidae Swainson, 1839 –В’юнові
Cobitis taenia21.  Linnaeus, 1758 – Щипавка звичайна
Sabanejewiabaltica22. Witkowski, 1994 – Щипавка золотиста 

північна

Родина BalitoridaeSwainson, 1839  – Баліторові або річкові 
слижі

Barbatulabarbatula23.  (Linnaeus, 1758) – Вусатий слиж євро-
пейський 

Ряд SalmoniformesBleeker, 1859 – Лососевоподібні
РодинаSalmonidaeCuvier, 1816 – Лососеві

Huchohucho24. (Linnaeus, 1758) – Лосось дунайський
Salmotrutta25. m.fario (Linnaeus, 1758) – Форель струмкова
Parasalmo mykiss26.  (Walbaum, 1792) (= gairdnerii 

Richardson, 1836) – Форель райдужна
Thymallusthymallus27. (Linnaeus, 1758) – Харіус європейський

РядEsociformesBleeker, 1858 – Щукоподібні
Родина EsocidaeCuvier, 1816 – Щукові

Esoxluceus28. Linnaeus, 1758 – Щука звичайна

Ряд Gadiformes Goodrich, 1909 – Тріскоподібні
Родина LotidaeBonaparte, 1837– миневі

Lotalota29. (Linnaeus, 1758) – минь річковий

РядScorpaeniformes Garman, 1899 – Скорпеноподібні
Родина CottidaeBonaparte, 1831 –Рогаткові

Cottus gobio 30. Linnaeus, 1758 – Бабець звичайний
Cottus poecilopus31.  Heckel, 1837 – Бабець строкатоплавцевий

РядPerciformesBleeker, 1859 –Окунеподібні
РодинаPercidaeCuvier, 1816– Окуневі

Perca fluviatilis32. (Linnaeus, 1758) – Окунь річковий
Zingelstreber33. (Siebold, 1863)– Чоп малий
Gymnocephalus cernuus34.  (Linnaeus, 1758) – йорж звичайний

Родина OdontobutidaeHoese et Gill, 1993 – головешкові
Perccottusglenii35. Dybowski, 1877 – головешка амурськаабо 

ротань

КласAmphibiaGray, 1825– Земноводні
РядCaudata Scopoli, 1777– Хвостаті земноводні
РодинаSalamandridae Goldfuss,1820– Саламандрові

Triturus montadoni1. (Boulenger, 1880)–Тритон карпатський 
Triturus alpestris2. (Laurenti, 1768) –Тритон альпійський
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Triturus cristatus3. (Laurenti, 1768) –Тритон гребінчастий
Triturusvulgaris4. (Linnaeus, 1758)– Тритон звичайний
Salamandra salamandra5. (Linnaeus, 1758) – Саламандра 

плямиста

Ряд Anura Fischer von Waldheim, 1813 – Безхвості земноводні
Родина Bombinatoridae Gray, 1825 – Кумки

Bombina variegata 6. (Linnaeus, 1758) –Кумка жовточерева
Bombina bombina7. (Linnaeus, 1758) –Кумка червоночерева

Родина PelobatidaeBonaparte, 1850 – Жаби землянки або 
часничниці

Pelobatesfuscus8.  (Laurenti, 1768) – Землянка (часничниця) 
звичайна 

Родина HylidaeRafinesque, 1815–Райки
Hyla arborea9. (Linnaeus, 1758) – Райка звичайна

Родина BufonidaeGray, 1825 –Ропухи
Bufo viridis10. Laurenti, 1768 –Ропуха зелена
Bufobufo11.  (Linnaeus, 1758) – Ропуха сіра або звичайна

Родина RanidaeRafinesque, 1814 –Жаби
Rana temporaria12. Linnaeus, 1758 –Жаба травяна
Rana arvalis13.  (Nilsson, 1842) (= terrestris) – Жаба гостро-

морда
Rana ridibunda14.  (Pallas, 1771) –Жаба озерна
Rana dalmatina15.  (Fitzinger in Bonaparte, 1839) – Жаба прудка
Rana eskulenta16. Linnaeus, 1758– Жаба їстівна
Rana lessonae 17. Camerano, 1882 –Жаба ставкова

КласReptiliaLaurenti, 1768 – Плазуни 
Ряд TestudinesLinnaeus, 1758– Черепахи
Родина Emydidae Gray, 1825 – Прісноводні черепахи

Emys orbicularis1.  (Linnaeus, 1758) – Черепаха болотяна

Ряд SquamataOppel, 1811 – Лускаті
Підряд Lacertilia Günther, 1867 – ящірки
Родина Anguidae Gray, 1825 – Веретільницеві

Anguis fragilis2. Linnaeus, 1758 –Веретільниця ламка

Родина LacertidaeGray, 1825 – ящірки справжні
Lacerta agilis3. Linnaeus, 1758 –ящірка прудка
Lacerta vivipara4. Jacquin, 1787– ящірка живородна
Lacertaviridis5. Laurenti, 1768– ящірка зелена

Підряд Serpentes Linnaeus, 1758 – Змії
РодинаColubridaeOppel, 1811 –Вужові

Natrix natrix6. (Linnaeus, 1758) –Вуж звичайний
Elaphelongissima7.  (Laurenti, 1768) – Полоз лісовий або 

ескулаповий
Coronella austriaca8. (Laurenti, 1768)–мідянка звичайна

Родина Viperidae Gray, 1825 – гадюки
Vipera berus9.  (Linnaeus, 1758) –гадюка звичайна

Клас AvesLinnaeus, 1758– Птахи
НадрядGalloanserae Sibley, Ahlquist & Monroe, 1988
Ряд AnseriformesWagler, 1831– гусеподібні
Родина AnatidaeVigors, 1825 – Качкові

Anser anser1. (Linnaeus, 1758)– гуска сіра
Anser fabalis2. (Latham, 1787) – гуменник
Cygnus olor3. Gmelin, 1789) – Лебідь-шипун
Anas strepera 4. Linnaeus, 1758 –Нерозень
Anas platyrhynchos5. Linnaeus, 1758 –Крижень
Anasquerquedula6. Linnaeus, 1758 – Чирянка велика

Aythya ferina7. (Linnaeus, 1758)– Попелюх
Bucephala clangula8. (Linnaeus, 1758) – гоголь

Ряд GalliiformesTemminck, 1820– Куроподібні
Родина TetraonidaeVigors, 1825 – Тетерукові

Tetrao urogallus9. (Linnaeus, 1758) – глушець
Lyrurus tetrix 10. (Linnaeus, 1758) – Тетерук
Tetraster bonasia11. (Linnaeus, 1758) – Орябок

Родина PhasianidaeHorsfield, 1821– Фазанові 
Perdixperdix12. (Linnaeus, 1758) – Куріпка сіра
Coturnix coturnix13.  (Linnaeus, 1758)– Перепілка

НадрядNeoaves Sibley et al., 1988
РядPodicipediformes Fürbringer, 1888 –Пірникозорподібні
Родина PodicipedidaeBonaparte, 1831– Пірникозові

Podicepsruficollis14. (Pallas, 1764) – Пірникоза мала
Podiceps nigricollis15. C.L.Brehm, 1831 – Пірникоза чорношия

Ряд CiconiiformesBonaparte, 1854– Лелекоподібні
Родина ArdeidaeLeach, 1820 – Чаплеві

Botaurus stellaris 16. (Linnaeus, 1758) – Бугай
Ixobruchusminutus17. (Linnaeus, 1766) – Бугайчик
Egretta alba 18. (Linnaeus, 1758) – Чепура велика
Egrettagarzetta19. (Linnaeus, 1766) – Чапля мала
Ardea cinerea20. Linnaeus, 1758 – Чапля сіра
Ardea purpurea21. Linnaeus, 1766 – Чапля руда

Родина CiconiidaeGray, 1840 –Лелекові
Ciconiaciconia22.  (Linnaeus, 1758) – Лелека білий
Ciconianigra23.  (Linnaeus, 1758) –Лелека чорний

Ряд Falconiformes Sharpe, 1874 – Соколоподібні
Родина Accipitridae Vieillot, 1816 – яструбові

Pernis apivorus24.  (Linnaeus, 1758) – Осоїд
Circusaeruginosus25. (Linnaeus, 1758) – Лунь очеретяний
Circus cyaneus26. (Linnaeus, 1766)– Лунь польовий
Circus pygargus27. (Linnaeus, 1758)– Лунь лучний
Milvus milvus 28. (Linnaeus, 1758) – Шуліка рудий
Milvus migrans29.  (Linnaeus, 1758) – Шуліка чорний
Accipitergentiles30. (Linnaeus, 1758)– яструб великий
Accipiter nisus31.  (Linnaeus, 1758)– яструб малий
Buteobuteo32. (Linnaeus, 1758) – Канюк звичайний
Buteolagopus33.  (Pontoppidan, 1763) – Канюк зимняк
Circaetus gallicus34.  (Gmelin, 1788) – Змієїд
Hieraaetuspennatus35. (Gmelin, 1788) – Орел карлик
Aquilapomarina36. C. L. Brehm, 1831 – Підорлик малий
Aguilachrysoetos37. (Linnaeus, 1758) – Орел беркут
Aegypius monachus 38. (Linnaeus, 1766) – гриф чорний

Родина FalconidaeVigors, 1824 – Соколові
Falco cherrug 39. Gray, 1834 – Балабан
Falco peregrinus40. Tunstall, 1771– Сапсан
Falco subbuteo 41. Linnaeus, 1758 – Підсоколик великий або 

чеглик
Falco columbarius 42. Linnaeus, 1758– Підсоколик малий
Falcotinnunculus43. Linnaeus, 1758 – Боривітер звичайний
Falco vespertinus44.  (Linnaeus, 1766) – Кібчик

Ряд GruiformesBonaparte, 1854– Журавлеподібні
Родина GruidaeVigors, 1825 – Журавлеві

Grus grus45.  (Linnaeus, 1758) – Журавель сірий

Родина Rallidae Vigors, 1824 – Пастушкові 
Rallus aquaticus46. Linnaeus, 1758– Пастушок
Porzanaporzana47. (Linnaeus, 1766) – Погонич звичайний
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Porsanaparva48. (Scopoli, 1769) – Погонич малий
Crex crex49.  (Linnaeus, 1758)– Деркач
Gallinulachloropus50. (Linnaeus, 1758) – Курочка водяна
Fulica atra51. Linnaeus, 1758 – Лиска

Ряд CharadriiformesHuxley, 1867– Сивкоподібні
Родина Scolopacidae Rafinesque, 1815 – Баранцеві

Tringaochropus52. Linnaeus, 1758– Коловодник лісовий
Actitis hypoleucos53. (Linnaeus, 1758)– Набережник
Gallinago gallinago54. (Linnaeus, 1758) – Баранець звичайний
Scolopax rusticola55. Linnaeus, 1758– Слуква

Родина Laridae Vigors, 1825 – мартинові
Larus ridibundus56. Linnaeus, 1766 – мартин звичайний
Larus canus 57. Linnaeus, 1758 – мартин сивий
Chlidonias hybrida58. (Pallas, 1811) – Крячок білощокий
Chlidonias niger59. (Linnaeus, 1758) – Крячок чорний
Sterna hirundo60. Linnaeus, 1758 – Крячок річковий
Sterna albifrons 61. Pallas, 1764 – Крячок малий

Родина CharadriidaeVigors, 1825 – Сивкові
Charadrius dubius62.  Scopoli, 1786 – Пісочник малий
Vanellus vanellus63. (Linnaeus, 1758) – Чайка

Ряд Columbiformes Wagler, 1830 – г олубоподібні 
Родина ColumbidaeIlliger, 1811– голубові

Columba palumbus64. Linnaeus, 1758 – Припутень
Columba oenas65. Linnaeus, 1758 – голуб синяк
Columba livia66. Gmelin, 1789 – голуб сизий
Streptopelia decaocto67.  (Frivaldszky, 1838) – горлиця садова
Streptopelia turtur68. (Linnaeus, 1758) – горлиця звичайна

Ряд CuculiformesWagler, 1830 – Зозулеподібні
Родина Cuculidae Vigors, 1825 – Зозулеві

Cuculus canorus69. Linnaeus, 1758 – Зозуля

Ряд StrigiformesWagler, 1830 – Совоподібні
Родина StrigidaeVigors, 1825 – Совині

Bubo bubo70. (Linnaeus, 1758) – Пугач
Asio otus71. (Linnaeus, 1758)– Сова вухата
Otus scops 72. (Linnaeus, 1758) – Совка
Aegolius funereus73. (Linnaeus, 1758) – Сич волохатий
Athene noctua74.  (Scopoli, 1769) – Сич хатній
Glaucidium passerinum75. (Linnaeus, 1758) – Сичик горобець
Strix aluco76. Linnaeus, 1758 – Сова сіра
Strix uralensis77.  Pallas, 1771 – Сова довгохвоста

Ряд CaprimulgiformesRidgway, 1881– Дрімлюгоподібні 
Родина Caprimulgidae Vigors, 1825 – Дрімлюгові

Caprimulgus europaeus78. (Linnaeus, 1758) – Дрімлюга

Ряд Apodiformes Peters, 1940 – Серпокрильцеподібні
Родина ApodidaeHartert, 1897– Серпокрильцеві

Apus apus79. (Linnaeus, 1758) – Серпокрилиць чорний

Ряд CoraciiformesForbes, 1884– Сиворакшеподібні
Родина Alceginidae Rafinesque, 1815 – Рибалочкові

Alcedo atthis80.  (Linnaeus, 1758) – Рибалочка

Родина MeropidaeRafinesque, 1815– Бджолоїдкові
Merops apiaster 81. Linnaeus, 1758– Бджолоїдка

Ряд UpupiformesWagler, 1830 – Одудоподібні
Родина Upupidae Leach, 1820 – Oдудові

Upupa epops82. Linnaeus, 1758 – Одуд

Ряд PiciformesMeyer&Wolf, 1810– Дятлоподібні
Родина PicidaeVigors, 1825 – Дятлові

Jynx torquilla83. Linnaeus, 1758 – Крутиголовка
Picus viridis84. Linnaeus, 1758 – Жовна зелена
Picus canus85. Gmelin, 1788 – Жовна сива
Dryocopus martius86. (Linnaeus, 1758) – Жовна чорна
Dendrocopos major87.  (Linnaeus, 1758) – Дятел великий або 

звичайний
Dendrocopos syriacus88. (Hemprich et Ehrenberg, 1833) – Дя-

тел сирійський
Dendrocopos medius89.  (Linnaeus, 1758) – Дятел середній
Dendrocopos leucotos90.  (Bechstein, 1803) – Дятел білоспин-

ний
Dendrocopos minor91. (Linnaeus, 1758) – Дятел малий
Picoides tridactylus92. (Linnaeus, 1758) – Дятел трипалий

Ряд PasseriformesLinnaeus, 1758 – горобцеподібні
Родина Hirundinidae Vigors, 1825 – Ластівкові

Riparia riparia93. (Linnaeus, 1758)– Ластівка берегова
Hirundo rustica94. Linnaeus, 1758 – Ластівка сільська
Delichon urbica95. (Linnaeus, 1758) – Ластівка міська

Родина Alaudidae Vigors, 1825– Жайворонкові
Galerida cristata96. (Linnaeus, 1758)– Посмітюха
Lullula arborea97. (Linnaeus, 1758)– Жайворонок лісовий
Alauda arvensis98. Linnaeus, 1758 – Жайворонок польовий

Родина MotacillidaeHorsfield, 1821– Плискові
Anthus trivialis99.  (Linnaeus, 1758) – Щеврик лісовий

Anthuspratensis100. (Linnaeus, 1758) – Щеврик лучний
Anthusspinoletta101. (Linnaeus, 1758) – Щеврик гірський
Motacilla flava102. Linnaeus, 1758 – Плиска жовта
Motacilla cinerea103.  Tunstall, 1771 – Плиска гірська
Motacilla alba104. Linnaeus, 1758 – Плиска біла

Родина LaniidaeRafinesque, 1815 – Сорокoпудові
Lanius collurio105. Linnaeus, 1758– Сорокопуд терновий
Lanius minor 106. Gmelin, 1788 – Сорокопуд чорнолобий
Lanius excubitor107. Linnaeus, 1758 – Сорокупуд сірий

Родина Oriolidae Vigors, 1825 Вивільгові
Oriolus oriolus108.  (Linnaeus, 1758) –Вивільга

Родина SturnidaeRafinesque, 1815– Шпакові
Sturnus vulgaris109. Linnaeus, 1758– Шпак звичайний

Родина Corvidae Vigors, 1825 – Воронові
Garrulus glandarius110.  (Linnaeus, 1758) – Сойка
Pica pica111.  (Linnaeus, 1758) – Сорока
Nucifraga caryocatactes112.  (Linnaeus, 1758) – горіхівка
Corvus monedula113. Linnaeus, 1758– галка
Corvus frugilegus114. Linnaeus, 1758 – грак
Corvus cornix115. Linnaeus, 1758 – Ворона сіра
Corvus corax116. Linnaeus, 1758 – Крук

Родина BombycillidaeSwainson, 1831 – Омелюхові
Bombycilla garrulus117. (Linnaeus, 1758) – Омелюх

Родина CinclidaeSundevall, 1836 – Пронуркові
Cinclus cinclus118. (Linnaeus, 1758) – Пронурок

Родина TroglodytidaeSwainson, 1832– Волові очка
Troglodytes troglodytes119.  (Linnaeus, 1758) – Волове очко

Родина Prunellidae Richmond, 1908 –Тинівкові
Prunella modularis120.  (Linnaeus, 1758) – Тинівка лісова
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Родина Sylviidae Vigors, 1825  – Кропив’янкові
Locustella luscinioides121. (Savi, 1824) – Кобилочка солов’їна
Locustella fluviatilis122. (Wolf, 1810) – Кобилочка річкова
Locustella naevia 123. (Boddaert, 1783) – Кобилочка цвіркун
Acrocephalus palustris124.  (Bechstein, 1798) – Очеретянка 

чагарникова
Acrocephalus scirpaceus125. (Hermann, 1804) – Очеретянка 

ставкова
Acrocephalus arundinaceus126. (Linnaeus, 1758) – Очеретян-

ка велика
Hippolais icterina127. (Vieillot, 1817) – Берестянка звичайна
Sylvia atricapilla128. (Linnaeus, 1758) – Кропив’янка чорно-

голова.
Sylvia communis129. Latham, 1787 – Кропив’янка сіра
Sylvia borin130. (Boddaert, 1783) – Кропив’янка садова
Sylvia curruca131. (Linnaeus, 1758) – Кропив’янка прудка
Sylvia nisoria132. (Boddaert, 1783) – Кропив’янка рябогруда
Phylloscopus trochilus133. (Linnaeus, 1758) – Вівчарик вес-

няний
Phylloscopus collybita134. (Vieillot, 1817) – Вівчарик ковалик
Phylloscopus sibilatrix135. (Bechstein, 1793) – Вівчарик жов-

тобровий

Родина RegulidaeCuvier, 1800–Золотомушкові
Regulus regulus136. (Linnaeus, 1758) – Золотомушка жовточуба
Regulusignicapillus137. (Temminck, 1820) – Золотомушка 

червоночуба

Родина MuscicapidaeVigors, 1825 –мухоловкові
Ficedula hypoleuca138. (Pallas, 1764) – мухоловка строката
Ficedula albicollis139. (Temminck, 1815) – мухоловка білошия -
Ficedula parva140. (Bechstein, 1794) – мухоловка мала
Muscicapa striata141. (Pallas, 1764) – мухоловка сіра
Saxicola rubetra142. (Linnaeus, 1758) – Трав’янка лучна
Saxicola torquata143. (Linnaeus, 1766) – Трав’янка чорного-

лова
Oenanthe oenanthe144. (Linnaeus, 1758) –Кам’янка  звичайна
Phoenicurus phoenicurus145. (Linnaeus, 1758) – горихвістка 

звичайна
Phoenicurus ochruros146.  (S. G. Gmelin, 1774) – горихвістка 

чорна
Erithacus rubecula147. (Linnaeus, 1758) – Вільшанка
Luscinia luscinia148. (Linnaeus, 1758) – Соловей східний
Turdus pilaris149. Linnaeus, 1758 – Чикотень
Turdus merula150. Linnaeus, 1758 – Дрізд чорний
Turdus philomelos151.  C. L. Brehm, 1831 – Дрізд співочий
Turdus viscivorus152. Linnaeus, 1758 – Дрізд омелюх
Turdustorquatus153. Linnaeus, 1758 – Дрізд гірський

Родина Aegithalidae Reichenbach, 1850 – Довгохвостосини-
цеві

Aegithalos caudatus154. (Linnaeus, 1758) – Синиця довго-
хвоста

Родина ParidaeVigors, 1825 – Синицеві
Parus palustris155. Linnaeus, 1758 – гаїчка болотяна
Parus montanus156.  Baldenstein, 1827 – гаїчка пухляк
Parus cristatus157. Linnaeus, 1758 – Синиця чубата
Parus ater158. Linnaeus, 1758 – Синиця чорна
Parus caeruleus159. Linnaeus, 1758 – Синиця блакитна
Parus major160. Linnaeus, 1758 – Синиця велика

Родина SittidaeLesson, 1828 – Повзикові
Sitta europaea161. Linnaeus, 1758 – Повзик

Родина CerthiіdaeLeach, 1820– Підкоришникові
Certhia familiaris162. Linnaeus, 1758 – Підкоришник зви-

чайний
Certhiabrachydactyla163. C. L. Brehm. 1820 – Підкоришник 

короткопалий

Родина PasseridaeIlliger, 1811– горобцеві
Passer domesticus164.  (Linnaeus, 1758) – горобець хатній
Passer montanus165.  (Linnaeus, 1758) – горобець польовий

Родина Fringillidae Vigors, 1825 – В’юркові
Fringilla coelebs166. Linnaeus, 1758 – Зяблик
Fringilla montifringila167. Linnaeus, 1758 – В’юрок
Serinus serinus168. (Pallas, 1811) – Щедрик
Chloris chloris169.  (Linnaeus, 1758) – Зеленяк
Spinus spinus170. (Linnaeus, 1758) – Чиж
Carduelis carduelis171. (Linnaeus, 1758) – Щиглик
Acanthis cannabina172. (Linnaeus, 1758) – Коноплянка
Acanthisflammea173. (Linnaeus, 1758) – Чечітка звичайна
Loxiacurvirostra174. Linnaeus, 1758 – Шишкар ялиновий
Pinicolaenucleator175. (Linnaeus, 1758) – Смеречник
Pyrrhula pyrrhula176. (Linnaeus, 1758) – Снігур
Coccothraustes coccothraustes177.  (Linnaeus, 1758) – Костогриз

Родина EmberisidaeVigors, 1831 – Вівсянкові
Emberiza citrinella178. Linnaeus, 1758 – Вівсянка звичайна
Emberiza schoeniclus179. (Linnaeus, 1758) – Вівсянка очере-

тяна
Emberiza cia180.  Linnaeus, 1766 – Вівсянка гірська
Plectrophaenaxnivalis181. (Linnaeus, 1758) – Пуночка

Клас MammaliaLinnaeus, 1758 – Ссавці
Ряд Rodentia Bowdich, 1821– гризуни
Родина Sciuridae Fischer, 1817 – Білчачі

Sciurusvulgaris1. Linnaeus, 1758 –Білка звичайна

РодинаCricetidae Fischer, 1817 – Хом’якові
Cricetuscricetus2. (Linnaeus, 1758) – Хом´як звичайний

Родина GliridaeMuirhead, 1819 –Вовчкові
Glis glis3. (Linnaeus, 1766) –Вовчок сірий
Dryomysnitedula4. (Pallas, 1779) –Вовчок лісовий
Muscardinus avellanarius5. (Linnaeus, 1758) – Вовчок ліщи-

новий

РодинаSicistidaeAllen, 1901 – мишівкові
Sicista betulina6.  (Pallas, 1779) –мишівка лісова

Родина MuridaeIlliger, 1811 –мишеві
Rattus norvegicus7.  (Berkenhout, 1769) –Пацюк сірий
Mus musculus8. Linnaeus, 1758– миша хатня
Apodemus agrarius9.  (Pallas, 1771) –миша польова або 

житник пасистий
Apodemusflavicollis10. Melchior, (1834) –миша жовтогорла
Apodemus sylvaticus11. Linnaeus, 1758– миша лісова
Micromysminutus12.  (Pallas, 1771) – мишка лучна або ма-

ленька

Родина ArvicolidaeGray, 1821 – Норицеві або щурові
Ondatra zibethica13.  (Linnaeus, 1766)– Ондатра
Myodes glareolus14. (Schreber, 1780) – Нориця руда
Microtus arvalis 15. (Pallas, 1779). – Полівка європейська
Microtus agrestis16.  (Linnaeus, 1761)– Полівка темна
Terricolasubterraneus17. (Selys-Longchamps, 1836) –Норик 

підземний
Arvicola amphibius 18. (Linnaeus, 1758) (= Arvicola terrestris 

(Linnaeus, 1758)) – Щур водяний



389Додатки

Arvicola scherman19.  (Schaw, 1801) –Щур гірський

Родина MyocastoridaeAmeghino, 1904 – Нутрієві
Myocastor coypus20.  (Molina, 1782) – Нутрія болотяна

РядLagomorpha Brandt, 1855– Зайцеподібні
Родина LeporidaeFischer, 1817– Заячі

Lepus europaeus21.  Pallas, 1778 –Заєць русак

Ряд ErinaceomorphaGregory, 1910– Їжакоподібні
Родина ErinaceidaeFischer, 1814– Їжакові

Erinaceus roumanicus22.  Barrett-Hamilton, 1900 – Їжак біло-
черевий

Ряд Soricomorpha Gregory, 1910 – мідицеподібні
Родина Talpidae Fischer, 1814 – Кротові

Talpaeuropaea23. Linnaeus, 1758– Кріт європейський

Родина SoricidaeFischer, 1817 –мідицеві
Sorexaraneus24. Linnaeus, 1758– мідиця звичайна
Sorexalpinus25. Schinz, 1837 – мідиця альпійська
Sorexminutus26. Linnaeus, 1758– мідиця мала
Neomysfodiens27.  (Pennant, 1771) – Рясоніжка або кутора велика
Neomysanomalus28. Cabrera, 1907 – Рясоніжка або кутора мала

Ряд ChiropteraBlumenbach, 1779 – Рукокрилі
Родина RhinolophidaeGray, 1825 – Підковикові

Rhinolophus hipposideros29. (Bechstein, 1800) – Підковик малий

Родина Vespertilionidae Gray, 1821 – гладконосі
Myotismyotis30.  (Borkhausen, 1797) – Hічниця велика
Plecotusauritus31. (Linnaeus, 1758) –Вухань бурий
Barbastella barbastellus 32. (Schreber, 1774) –Широковух єв-

ропейський
Nyctalusnoctula33. (Schreber, 1774) – Вечірниця дозірна або 

руда
Pipistrelluspipistrellus34. (Schreber, 1774) – Нетопир звичайний
Eptesicusserotinus35.  (Schreber, 1774) – Пергач або кажан 

пізній

РядCarnivoraBowdich, 1821 – Хижаки
Родина FelidaeFischer, 1817 – Кошачі

Felis silvestris36.  Schreber, 1775 –Кіт лісовий
Lynxlynx37. (Linnaeus, 1758) –Рись звичайна

РодинаCanidaeFischer, 1817 –Собачі
Canis lupus38. Linnaeus, 1758 – Вовк
Vulpes vulpes39. (Linnaeus, 1758) – Лис рудий

Родина UrsidaeFischer, 1817 – Ведмежі
Ursusarctos40. Linnaeus, 1758 –Ведмідь бурий

Родина MustelidaeFischer, 1817 –Куницеві
Mustela erminea41.  Linnaeus, 1758 –горностай
Mustela nivalis42. Linnaeus, 1766 – Ласиця
Mustelalutreola43. (Linnaeus, 1761) – Норка
Mustelaputorius44. Linnaeus, 1758 – Тхір темний або лісовий
Martes martes45. (Linnaeus, 1758) –Куниця лісова
Martesfoina46.  (Erxleben, 1777) –Куниця кам’яна
Meles meles47.  Linnaeus, 1758 –Борсук європейський
Lutra lutra48.  Linnaeus, 1758 – Видра річкова

РядArtiodactyla Owen, 1848– Ратичні
Родина CervidaeGoldfuss, 1820 – Оленячі

Cervuselaphus49.  Linnaeus, 1758 –Олень шляхетний
Capreoluscapreolus50. (Linnaeus, 1758) – Сарна європейська 

або козуля

Родина Suidae Gray, 1821 –Свинячі
Sus scrofa51.  Linnaeus, 1758 – Свиня лісова або дик

Додаток 9
Види тварин НПП «Гуцульщина», що знаходяться під охороною

Підкресленим шрифтом вказано види, занесені до Червоної книги України (2009)
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Тип Mollusca Linnaeus, 1758 – молюски

Клас Bivalvia Linnaeus, 1758 – Двостулкові млюски
Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) – 
Перлівниця прісноводна - - III - - EN -

Клас Gastropoda Cuvier, 1795 – Черевоногі молюски
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) – Ставко-
вик звичайний - - - - - LC -

Acanthinula aculeata (Muller, 1774) – Равлик 
дерновий колючий - - - - - LC -

Vallonia pulchella (Muller, 1774) – Равлик 
дерновий гладенький - - - - - LC -

Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) – Равлик 
моховий звичайний - - - - - LC -
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Columella edentula (Draparnaud, 1805) – За-
виток беззубий - - - - - LC -

Cochlodina orthostoma (Menke, 1830) – Рав-
лик замкнений пряморотий - - - - - NT -

Helix pomatia (Linnaeus, 1758) – Равлик ви-
ноградний - - III - - LC R

Тип Annelida Lamarck, 1809 – Кільчасті черви
Клас Hirudinea Lamarck, 1818 – П’явки

Hirudo medicinalis Linnaeus, 1758 – П’явка ме-
дична ВР VU III - - LR/nt I

Тип Arthropoda Latreille, 1829 – Членистоногі
Клас Malacostraca Latreille, 1802 – Вищі раки

Astacus astacus Linneus, 1758 – Рак широко-
палий ВР DD III - - VU V

Astacus leptodactylus Linneus, 1758 – 
Рак вузькопалий

Клас Diplopoda De Blainville in Gervais, 1844 – Двопарноногі
Polydesmus montanus Daday, 1889 
Багатозв’яз гірський український Р NT - - - - -

Клас Collembola Lubbock, 1870 – Ногохвістки
Tetradontophora bielanensis (Waga, 1842) 
Dungler, 1961 – Тетрадонтофора блакитна ЗН LС - - - - -

Клас Insecta Linneus, 1758 – Комахи
Ряд Odonata Fabricius, 1792 – Бабки

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) – Красуня 
діва ВР LС - - - - -

Calopteryx splendens (Harris, 1782) ) – Красу-
ня блискуча - - - - - LC -

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) – Плоско-
ніжка звичайна - - - - - LC -

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) – Стрілка 
красива - - - - - LC -

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) – Тон-
кохвіст елегантний - - - - - LC -

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) – 
Еналягма чашоносна - - - - - LC -

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) – Лютка по-
вільна - - - - - LC -

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) – Сі-
ролютка руда - - - - - LC -

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy 1785) – Офі-
огомфус рогатий ВР EN II - - LC -

Anax imperator Leach, 1815 – Дозорець-
імператор ВР NT - - - LC -

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) – Коромис-
ло велике - - - - - LC -

Aeshna mixta Latreille, 1805 – Коромисло 
мале - - - - - LC -

Aeshna viridis Eversmann, 1836 – Коромисло 
зелене - - II - - LC I

Anaciaeschna isoceles (Muller, 1767) – Коро-
мисло руде - - - - - LC -

Cordulegaster bidentata Selys, 1843 – Корду-
легастер двозубчастий ЗН NT - - - NT -

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) – Кордулія 
бронзова - - - - - LC -

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 – 
Бабка чотириплямиста - - - - - LC -

Orthetrum albistylum (Selys, 1848) – Рівно-
черевець білохвостий - - - - - LC -
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Orthetrum coerulescens anceps (Schneider, 
1845 – Рівночеревець синіючий - - - - - LC -

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) – 
Рівночеревець решітчастий - - - - - LC -

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) – 
Рівночеревець коричневий - - - - - LC -

Sympetrum fonscolombei Selys, 1840 – Тонко-
черевець Фонсколомба - - - - - LC -

Sympetrum sanguineum (Muller, 1764) – Тон-
кочеревець криваво-червоний - - - - - LC -

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) – 
Тонкочеревець смугастий - - - - - LC -

Sympetrum pedemontanum (Muller in Allioni, 
1766) – Тонкочеревець перев’язаний ВР LС - - - - -

Ряд Coleoptera Linnaeus, 1758 – Твердокрилі або жуки
Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758) – Кра-
сотіл пахучий ВР CR - - - - V

Carabus auronitens escheri Palliardi, 1825 – 
Турун золотисто-блискучий Ешера - NT - - - - -

Carabus intricatus Linnaeus, 1761 – Турун 
зморшкуватий - LС - - - LR/nt V

Laemostenus terricola (Herbst, 1783) – 
Лeмостенус террікола - NT - - - - -

Oreodytes borealis (Gyllenhal, 1827) – Орео-
дит бореальний - VU - - - - -

Emus hirtus (Linnaeus, 1758) – Стафілін воло-
хатий Р VU - - - - -

Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) – Жук-олень Р NT III - - - -
Osmoderma barnabita (Motschulsky, 1845) – 
Жук-самітник ВР EN II - - NT E

Anthaxia helvetica Stierlin, 1868 – Антаксія 
ялицева або гельветська - NT - - - - -

Tritoma bipustulata Fabricius, 1775 – грибо-
вик двоплямистий - - - - - LC -

Aromia moschata (Linnaeus, 1758) – Вусач 
мускусний ВР NT - - - - -

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) – Вусач аль-
пійський ВР VU II - - VU E

Monochamus sartor (Fabricius, 1787) – Ву-
сач ялиновий великий західний  LC

Ряд Lepidoptera (Linnaeus, 1758) – Лускокрилі
Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) – Шов-
копряд березовий або ендроміс ВР NT - - - - -

Aglia tau (Linnaeus, 1758) – Павиноочка 
руда ВР LС - - - - -

Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) – Павино-
очка мала Р NT - - - - -

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) – Браж-
ник “мертва голова” Р LС - - - - -

Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) – Браж-
ник Прозерпіна Р VU II - - DD V

Peridea anceps (Goeze, 1781) – Зубниця ду-
бова - VU - - - - -

Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) – Вед-
медиця велика ВР VU - - - - -

Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) – 
Ведмедиця господиня ВР LС - - - - -

Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) – Стрічкар-
ка блакитна ВР LС - - - - -
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Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) – Стрічкар-
ка малинова Р NT - - - - -

Euchalcia variabilis (Piller & Mitterpacher, 
1783) – Евхальція різнобарвна Р NT - - - - -

Euchalcia modestoides Poole, 1989 – Евхаль-
ція скромна - DD - - - - -

Mormo maura (Linnaeus, 1758)* – Совка ве-
лика похмура - VU - - - - -

Phlogophora scita (Hübner, 1790) – Совка 
агатова зелена - VU - - - - -

Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) – голо-
вчак палемон - - - - - - V

Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) – 
мнемозина ВР NT II - - - *

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) – По-
далірій ВР LС - - - - -

Papilio machaon Linnaeus, 1758 – махаон ВР LС - - - - -
Hamearis lucina (Linnaeus,1758) – Перлю-
шок Люцина ВР VU - - - - -

Lycaena dispar rutilus (Werneburg, 1864) – 
Дукачик непарний - - II - - LR/nt E

Maculinea arion (Linnaeus, 1758) – Синявець 
Аріон - NT II - - LR/nt E

Maculinea teleius (Bergsträsser, [1779]) – Синя-
вець Телей - NT II - - LR/nt E

Plebicula dorylas magnus Balint, 1985 – Синя-
вець дорилас - EN - - - - -

Meleageria daphnis ([Denis & Schiffermüller], 
1775) – Синявець Дафніс - VU - - - - -

Apatura iris (Linnaeus, 1758) – мінливець 
великий ВР LC - - - - -

Limenitis populi (Linnaeus, 1758) – Пасмо-
вець тополевий ВР NT - - - - -

Nymphalis (Roddia) vaualbum ([Denis & 
Schiffermüller], 1775) – Сонцевик фау-біле НО DD - - - - -

Lopinga achine (Scopoli, 1763) – Осадець 
білозір - - II - - - *

Ряд Hymenoptera Linnaeus, 1758– Перетинчастокрилі
Bombus muscorum (Linnaeus, 1758) – 
Джміль моховий Р VU - - - - -

Bombus confusus Schenck, 1859 – Джміль 
незвичайний - - - - - - V

Bombus pomorum (Panzer, 1805) – Джміль 
яскравий ВР - - - - - -

Xylocopa valga Gerstaecker, 1872 – Бджола-
тесляр звичайна Р LС - - - - -

Formica rufa Linnaeus, 1761 – мураха руда 
лісова - - - - - LR/nt V

Тип Chordata Haeckel, 1874 – Хордові
Клас Petromyzontida Bonaparte, 1832 – міноги

Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) – мінога 
українська ЗН NT III - - LC V*

Клас Actinopterygii Klein,1885 – Променепері риби
Ряд Cypriniformes Goodrich, 1909 – Коропоподібні

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) – ялець 
звичайний ВР NT - - - LC -

Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) – Під-
уст звичайний - - III - - LC -

Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) – Би-
стрянка звичайна - - III - - - -
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Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) – Верхо-
вка звичайна - - III - - LC -

Vimba vimba (Linnaeus, 1758) – Рибець зви-
чайний - NT III - - LC -

Rhodeus (sericeus) amarus (Bloch, 1782) – 
гірчак європейський - - III - - LC -

Aspius aspius (Linnaeus, 1758) – Білизна єв-
ропейська (Жерех) - - III - - LC -

Barbus barbus (Linnaeus, 1758) – марена зви-
чайна ВР NT - - - LC -

Barbus petenyi Heckel, 1852 – марена 
Дунайсько-Дністровська ВР NT III - - LC -

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 – Короп зви-
чайний - - - - - VU -

Carassius carassius (Linnaeus, 1758) – Карась 
звичайний ВР NT - - - LC -

Cobitis taenia Linnaeus, 1758 – Щипавка зви-
чайна - - III - - LC -

Sabanejewia (aurata) baltica Witkowski, 1994 
– Щипавка золотиста північна - - III - - DD -

Ряд Salmoniformes Bleeker, 1859 – Лососевоподібні
Hucho hucho (Linnaeus, 1758) – Лосось дунай-
ський ЗН NT III - - EN E

Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) – Харі-
ус європейський ВР NT III - - LC -

Ряд Gadiformes Goodrich, 1909 – Тріскоподібні
Lota lota (Linnaeus, 1758) – минь річковий ВР NT - - - LC -

Ряд Scorpaeniformes Garman, 1899 – Скорпеноподібні
Cottus poecilopus Heckel, 1837 – Бабець стро-
катоплавцевий - - III - - LC -

Ряд Perciformes Bleeker, 1859 – Окунеподібні
Zingel streber (Siebold, 1863) – Чоп малий Р NT III - - LC V

Клас Amphibia Gray, 1825– Земноводні
Ряд Caudata Scopoli, 1777 – Хвостаті земноводні

Triturus montadoni (Boulenger, 1880) – Три-
тон карпатський ВР NT II - - LC -

Triturus alpestris (Laurenti, 1768) – Тритон 
альпійський ВР VU III - - LC -

Triturus cristatus (Laurenti, 1768) – Тритон 
гребінчастий - - II - - LC -

Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758) – Тритон 
звичайний - - III - - LC -

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) – 
Саламандра плямиста ВР NT III - - LC -

Ряд Anura Fischer von Waldheim, 1813 – Безхвості земноводні
Bombina variegata (Linnaeus, 1758) – Кумка 
жовточерева ВР VU II - - LC -

Bombina bombina (Linnaeus, 1758) – Кумка 
червоночерева - - II - - LC -

Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) - Землянка 
(часничниця) звичайна - - II - - LC -

Hyla arborea (Linnaeus, 1758) – Райка зви-
чайна - - II - LC -

Bufo viridis Laurenti, 1768 – Ропуха зелена - - II - - LC -
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) – Ропуха сіра або 
звичайна - - III - - LC -

Rana ridibunda (Pallas, 1771) – Жаба озерна - - III - - LC -
Rana temporaria Linnaeus, 1758 – Жаба тра-
вяна - - III - - LC -
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Rana arvalis (Nilsson, 1842) (= terrestris) – 
Жаба гостроморда - - II - - LC -

Rana eskulenta Linnaeus, 1758 – Жаба їстівна - - III - - LC -
Rana dalmatina (Fitzinger in Bonaparte, 1839) 
– Жаба прудка ЗН NT II - - LC -

Rana lessonae Camerano, 1882 – Жаба став-
кова - - III - - LC -

Клас Reptilia Laurenti, 1768 – Плазуни
Ряд Testudines Linnaeus, 1758 – Черепахи

Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) – Черепаха 
болотяна - NT II - - LR/nt NT

Ряд Squamata Oppel, 1811 – Лускаті
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 – Веретільниця 
ламка - - III - - LC -

Lacerta viridis Laurenti, 1768 – ящірка зеле-
на ВР NT II - - LC -

Lacerta agilis Linnaeus, 1758 – ящірка пруд-
ка - - II - - LC -

Lacerta vivipara Jacquin, 1787 – ящірка живо-
родна - - III - - LC -

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – Вуж звичай-
ний - - - - - LC -

Elaphe longissima (Laurenti, 1768) – Полоз 
лісовий або ескулаповий ЗН NT II - - LC -

Coronella austriaca (Laurenti, 1768) – мідян-
ка звичайна ВР NT II - - LC -

Vipera berus (Linnaeus, 1758) – гадюка зви-
чайна - - III - - LC -

Клас Aves Linnaeus, 1758 – Птахи
Ряд Anseriformes Wagler, 1831– гусеподібні

Anser anser (Linnaeus, 1758) – гуска сіра - - III I, II* - LC -
Anser fabalis (Latham, 1787) – гуменник - - III I, II* - LC -
Anas strepera Linnaeus, 1758 – Нерозень Р - III I, II* - LC -
Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 – Кри-
жень - - III I, II* - LC -

Anas querquedula Linnaeus, 1758 – Чирянка 
велика - - III I, II* - LC -

Aythya ferina (Linnaeus, 1758) – Попелюх - - III I, II* - LC -
Cygnus olor Gmelin, 1789) – Лебідь-шипун - - III I, II* - LC -
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) – гоголь Р - III I, II* - LC -

Ряд Galliiformes Temminck, 1820 – Куроподібні
Tetrao urogallus (Linnaeus, 1758) – глушець ЗН NT II - - LC -
Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758) – Тетерук ЗН CR III - - LC -
Tetraster bonasia (Linnaeus, 1758) – Орябок ВР VU III - - LC -
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) – Куріпка сіра - - III - - LC VU
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) – Пере-
пілка - - III II - LC -

Ряд Podicipediformes Fürbringer, 1888 – Пірникозорподібні
Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) – Пірникоза 
мала - - II - - LC -

Podiceps nigricollis C.L.Brehm, 1831 – Пірни-
коза чорношия - - II - - LC -

Ряд Ciconiiformes Bonaparte, 1854 – Лелекоподібні
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) – Бугай - - II II* - LC -
Ixobruchus minutus (Linnaeus, 1766) – Бу-
гайчик - - II II* - LC -

Egretta alba (Linnaeus, 1758) – Чепура ве-
лика - - II II* - LC -

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) – Чапля 
мала - - II - - LC -



395Додатки

Ardea cinerea Linnaeus, 1758 – Чапля сіра - - III - - LC -
Ardea purpurea Linnaeus, 1766 – Чапля руда - - II II* - LC -
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) – Лелека 
білий - - II II* - LC -

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) – Лелека чор-
ний Р VU II II* II LC -

Ряд Falconiformes Sharpe, 1874 – Соколоподібні
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) – Осоїд - - II I, II II LC -
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) – Лунь 
очеретяний - - II I, II II LC -

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) – Лунь по-
льовий Р - II I, II II LC -

Circus pygargus (Linnaeus, 1758) – Лунь луч-
ний ВР - II I, II II LC -

Milvus milvus (Linnaeus, 1758) – Шуліка 
рудий ЗН - II I, II II NT -

Milvus migrans (Linnaeus, 1758) – Шуліка 
чорний ВР VU II I, II II LC VU

Accipiter gentiles (Linnaeus, 1758) – яструб ве-
ликий - - II I, II II LC -

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) – яструб 
малий - - II I, II II LC -

Buteo buteo (Linnaeus, 1758) – Канюк звичай-
ний - - II I, II II LC -

Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) – Канюк 
зимняк - - II I, II II LC -

Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) – Змієїд Р NT II I, II II LC -
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) – Орел 
карлик Р NT II I, II II LC -

Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831 – Під-
орлик малий Р NT II I, II II LC -

Aguila chrysoetos (Linnaeus, 1758) – Орел 
беркут ВР CR II I, II II LC -

Aegypius monachus (Linnaeus, 1766) – гриф 
чорний ВР - II I, II II NT -

Falco cherrug Gray, 1834 – Балабан ВР - II II II EN EN

Falco peregrinus Tunstall, 1771– Сапсан Р CR II II I LC -
Falco subbuteo Linnaeus, 1758 – Підсоколик 
великий або чеглик - LС II II II LC -

Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) – Кібчик - NT II II II NT VU
Falco columbarius Linnaeus, 1758 – Підсо-
колик малий - - II II II LC -

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 – Боривітер 
звичайний - - II II II LC -

Ряд Gruiformes Bonaparte, 1854– Журавлеподібні
Grus grus (Linnaeus, 1758) – Журавель сірий Р NT II I, II* II LC -
Rallus aquaticus Linnaeus, 1758 – Пастушок - - III - - LC -
Porzana porzana (Linnaeus, 1766) – Погонич 
звичайний - - II II* - LC -

Porsana parva (Scopoli, 1769) – Погонич 
малий - - II II* - LC -

Crex crex (Linnaeus, 1758) – Деркач - - II - - LC -
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) – Куроч-
ка водяна - - III - - LC -

Fulica atra Linnaeus, 1758 – Лиска - - III II* - LC -
Ряд Charadriiformes Huxley, 1867 – Сивкоподібні

Tringa ochropus Linnaeus, 1758 – Коловод-
ник лісовий - - II I, II* - LC -
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Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) – Набереж-
ник - - II I, II* - LC -

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) – Бара-
нець звичайний - - III I, II* - LC -

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 – Слуква - - III I, II - LC -
Larus ridibundus Linnaeus, 1766 – мартин 
звичайний - - III - - LC -

Larus canus Linnaeus, 1758 – мартин сивий - - III - - LC -
Chlidonias hybrida (Pallas, 1811) – Крячок 
білощокий - - II - - LC -

Chlidonias niger (Linnaeus, 1758) – Крячок 
чорний - - II II* - LC -

Sterna hirundo Linnaeus, 1758 – Крячок річ-
ковий - - II II* - LC -

Sterna albifrons Pallas, 1764 – Крячок малий P - II II* - LC -
Charadrius dubius Scopoli, 1786 – Пісочник 
малий - - II II* - LC -

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) – Чайка - - III II* - LC VU
Ряд Columbiformes Wagler, 1830 – г олубоподібні

Columba oenas Linnaeus, 1758 – голуб синяк ВР NT III - - LC -
Columba livia Gmelin, 1789 – голуб сизий - - III - - LC -
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) – 
горлиця садова - - III - - LC -

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) – горлиця 
звичайна - - III - - LC -

Ряд Cuculiformes Wagler, 1830 – Зозулеподібні
Cuculus canorus Linnaeus, 1758 – Зозуля - - III - - LC -

Ряд Strigiformes Wagler, 1830 – Совоподібні
Bubo bubo (Linnaeus, 1758) – Пугач Р NT II - II LC -
Asio otus (Linnaeus, 1758) – Сова вухата - - II - II LC -
Otus scops (Linnaeus, 1758) – Совка Р VU II - II LC -
Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) – Сич во-
лохатий Р VU II - II LC -

Athene noctua (Scopoli, 1769) – Сич хатній - - II - II LC -
Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) – 
Сичик горобець ВР NT II - II LC -

Strix aluco Linnaeus, 1758 – Сова сіра - - II - II LC -
Strix uralensis Pallas, 1771 – Сова довго-
хвоста НВ LС II - II LC -

Ряд Caprimulgiformes Ridgway, 1881 – Дрімлюгоподібні
Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) – 
Дрімлюга - VU II - - LC -

Ряд Apodiformes Peters, 1940 – Серпокрильцеподібні
Apus apus (Linnaeus, 1758) – Серпокрилиць 
чорний - - III - - LC -

Ряд Coraciiformes Forbes, 1884 – Сиворакшеподібні
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) – Рибалочка - - II - - LC -
Merops apiaster Linnaeus, 1758 – Бджолоїдка - - II II - LC -

Ряд Upupiformes Wagler, 1830 – Одудоподібні
Upupa epops Linnaeus, 1758 – Одуд - - II - - LC -

Ряд Piciformes Meyer & Wolf, 1810 – Дятлоподібні
Jynx torquilla Linnaeus, 1758 – Крутиголовка - - II - - LC -
Picus viridis Linnaeus, 1758 – Жовна зелена ВР VU II - - LC -
Picus canus Gmelin, 1788 – Жовна сива - - II - - LC -
Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) – Жовна 
чорна - - II - - LC -
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Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) – Дятел 
великий або звичайний - - II - - LC -

Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) – Дятел 
малий - VU II - - LC -

Dendrocopos syriacus (Hemprich et 
Ehrenberg, 1833) – Дятел сирійський - - II - - LC -

Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) – Дятел 
середній - - II - - LC -

Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) – Дя-
тел білоспинний Р VU II - - LC -

Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) – Дятел 
трипалий ВР VU II - - LC -

Ряд Passeriformes Linnaeus, 1758 – горобцеподібні
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) – Ластівка бе-
регова - - II - - LC -

Hirundo rustica Linnaeus, 1758 – Ластівка 
сільська - - II - - LC -

Delichon urbica (Linnaeus, 1758) – Ластівка 
міська - - II - - LC -

Galerida cristata (Linnaeus, 1758) – Посмі-
тюха - - III - - LC -

Lullula arborea (Linnaeus, 1758) – Жайворо-
нок лісовий - - III - - LC -

Alauda arvensis Linnaeus, 1758 – Жайворо-
нок польовий - - - - - LC -

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) – Щеврик 
лісовий - - II - - LC -

Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) – Щеврик 
лучний - - II - - LC -

Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) – Щеврик 
гірський - - II - - LC -

Motacilla flava Linnaeus, 1758 – Плиска 
жовта - - II - - LC -

Motacilla cinerea Tunstall, 1771 – Плиска 
гірська - - II - - LC -

Motacilla alba Linnaeus, 1758 – Плиска біла - - II - - LC -
Lanius collurio Linnaeus, 1758 – Сорокопуд 
терновий - - II - - LC -

Lanius minor Gmelin, 1788 – Сорокопуд 
чорнолобий - - II - - LC -

Lanius excubitor Linnaeus, 1758 – Сорокупуд 
сірий ВР NT II - - LC -

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) – Вивільга - - II - - LC -
Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) – го-
ріхівка - - II - - LC -

Corvus monedula Linnaeus, 1758 – галка - - - - - LC -
Corvus corax Linnaeus, 1758 – Крук - - III - - LC -
Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) – Пронурок - LС II - - LC -
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) – Во-
лове очко - - II - - LC -

Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) – Оме-
люх - - II - - LC -

Prunella modularis (Linnaeus, 1758) – Тинів-
ка лісова - - II - - LC -

Locustella luscinioides (Savi, 1824) – Кобилоч-
ка солов’їна - - II - - LC -

Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) – Кобилочка 
річкова - - II - - LC -

Locustella naevia (Boddaert, 1783) – Коби-
лочка цвіркун - - II - - LC -
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Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) – 
Очеретянка чагарникова - - II - - LC -

Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) – 
Очеретянка ставкова - - II - - LC -

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) – 
Очеретянка велика - - II - - LC -

Hippolais icterina (Vieillot, 1817) – Берестян-
ка звичайна - - II - - LC -

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) – 
Кропив’янка чорноголова. - - II - - LC -

Sylvia communis Latham, 1787 – Кропив’янка 
сіра - - II - - LC -

Sylvia borin (Boddaert, 1783) – Кропив’янка 
садова - - II - - LC -

Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) – 
Кропив’янка прудка - - II - - LC -

Sylvia nisoria (Boddaert, 1783) – 
Кропив’янка рябогруда - - II - - LC -

Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) – Ві-
вчарик весняний - - II - - LC -

Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) – Вівча-
рик ковалик - - II - - LC -

Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) – Ві-
вчарик жовтобровий - - II - - LC -

Regulus regulus (Linnaeus, 1758) – Золото-
мушка жовточуба - - II - - LC -

Regulus ignicapillus (Temminck, 1820) – Зо-
лотомушка червоночуба HO NT II - - LC -

Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) – мухолов-
ка строката - - II II - LC -

Ficedula albicollis (Temminck, 1815) – мухо-
ловка білошия - - II II - LC -

Ficedula parva (Bechstein, 1794) – мухолов-
ка мала - - II II - LC -

Muscicapa striata (Pallas, 1764) – мухоловка 
сіра - - II II - LC -

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) – Трав’янка 
лучна - - II II - LC -

Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) – 
Трав’янка чорноголова - - II II - LC -

Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 
–Кам’янка  звичайна - - II II - LC -

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) – 
горихвістка звичайна - - II II - LC -

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) – 
горихвістка чорна - - II II - LC -

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) – Віль-
шанка - - II II - LC -

Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) – Соловей 
східний - - II II - LC -

Turdus pilaris Linnaeus, 1758 – Чикотень - - III II - LC -
Turdus merula Linnaeus, 1758 – Дрізд чор-
ний - - III II - LC -

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 – Дрізд 
співочий - - III II - LC -

Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 – Дрізд 
омелюх - - III II - LC -

Turdus torquatus Linnaeus, 1758 – Дрізд гір-
ський - - II II - LC -
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Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) – Сини-
ця довгохвоста - - III - - LC -

Parus palustris Linnaeus, 1758 – гаїчка боло-
тяна - - II - - LC -

Parus montanus Baldenstein, 1827 – гаїчка 
пухляк - - II - - LC -

Parus cristatus Linnaeus, 1758 – Синиця чу-
бата - - II - - LC -

Parus ater Linnaeus, 1758 – Синиця чорна - - II - - LC -
Parus caeruleus Linnaeus, 1758 – Синиця бла-
китна - - II - - LC -

Parus major Linnaeus, 1758 – Синиця велика - - II - - LC -
Sitta europaea Linnaeus, 1758 – Повзик - - II - - LC -
Certhia familiaris Linnaeus, 1758 – Підко-
ришник звичайний - - II - - LC -

Certhia brachydactyla C. L. Brehm. 1820 – 
Підкоришник короткопалий - - II - - LC -

Passer montanus (Linnaeus, 1758) – горобець 
польовий - - - - - LC -

Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 – Зяблик - - III - - LC -
Fringilla montifringila Linnaeus, 1758 – 
В’юрок - - III - - LC -

Serinus serinus (Pallas, 1811) – Щедрик - - II - - LC -
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) – Зеленяк - - II - - LC -
Spinus spinus (Linnaeus, 1758) – Чиж - - II - - LC -
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) – Щи-
глик - - II - - LC -

Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) – Коно-
плянка - - II - - LC -

Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 – Шишкар 
ялиновий - - II - - LC -

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) – Снігур - - III - - LC -
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) 
– Костогриз - - II - - LC -

Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758) – Смереч-
ник - - II - - LC -

Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 – Вівсянка 
звичайна - - II - - LC -

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) – Ві-
всянка очеретяна - - II - - LC -

Emberiza cia Linnaeus, 1766 – Вівсянка гір-
ська - - II - - LC -

Plectrophaenax nivalis (Linnaeus, 1758) – Пу-
ночка - - II - - LC -

Клас Mammalia Linnaeus, 1758 – Ссавці

Ряд Rodentia Bowdich, 1821 – гризуни

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 – Білка зви-
чайна - - III - - LC -

Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) – Хом´як 
звичайний НО - II - - LC -

Dryomys nitedula (Pallas, 1779) – Вовчок 
лісовий - VU III - - LC -

Glis glis (Linnaeus, 1766) – Вовчок сірий - - III - - LC -
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758) – 
Вовчок ліщиновий - - III - - LC -

Sicista betulina (Pallas, 1779) – мишівка лі-
сова Р VU II - - LC -

Apodemus flavicollis Melchior, (1834) – миша 
жовтогорла - - - - - LC -
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Apodemus sylvaticus Linnaeus, 1758 – миша 
лісова - - - - - LC -

Micromys minutus (Pallas, 1771) – мишка 
лучна або маленька - - - - - LC -

Myodes glareolus (Schreber, 1780) – Нориця 
руда - - - - - LC -

Microtus arvalis (Pallas, 1779). – Полівка єв-
ропейська - - - - - LC -

Microtus agrestis (Linnaeus, 1761) – Полівка 
темна - - - - - LC -

Terricola subterraneus (Selys-Longchamps, 
1836) – Норик підземний - - - - - LC -

Arvicola amphibius (Linnaeus, 1758) (= 
Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)) – Щур 
водяний

- - - - - LC -

Arvicola scherman (Schaw, 1801) – Щур гір-
ський - - - - - LC -

Ряд Erinaceomorpha Gregory, 1910– Їжакоподібні
Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900 - - - - - LC -

Ряд Lagomorpha Brandt, 1855 – Зайцеподібні
Lepus europaeus Pallas, 1778 – Заєць русак - - III - - LC -

Ряд Soricomorpha Gregory, 1910 – мідицеподібні
Talpa europaea Linnaeus, 1758 – Кріт європей-
ський - - - - - LC

Sorex alpinus Schinz, 1837 – мідиця альпій-
ська Р NT III - - NT NT

Sorex araneus Linnaeus, 1758 – мідиця зви-
чайна - - III - - LC -

Sorex minutus Linnaeus, 1758 – мідиця мала - - III - - LC -
Neomys anomalus Cabrera, 1907 – Рясоніжка 
або кутора мала Р NT III - - LC -

Neomys fodiens (Pennant, 1771) – Рясоніжка 
або кутора велика - - III - - LC -

Ряд Chiroptera Blumenbach, 1779 – Рукокрилі
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) – 
Підковик малий ВР - II II* - LC NT

Myotis myotis (Borkhausen, 1797) – Hічниця 
велика ВР VU II II* - LC -

Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) – Вухань 
бурий ВР VU II II* - LC -

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) – 
Широковух європейський ЗН NT II II* - NT VU

Nyctalus noctula (Schreber, 1774) – Вечірни-
ця дозірна або руда ВР NT II II* - LC -

Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) – Не-
топир звичайний ВР VU III II* - LC -

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) – Пергач 
або кажан пізній ВР VU II II* - LC -

Ряд Carnivora Bowdich, 1821 – Хижаки
Felis silvestris Schreber, 1775 – Кіт лісовий ВР LC II - II LC -
Lynx lynx (Linnaeus, 1758) – Рись звичайна Р NT III - II LC -
Canis lupus Linnaeus, 1758 – Вовк - - II - II LC -
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) – Лис рудий - - - - - LC -
Ursus arctos Linnaeus, 1758 – Ведмідь бурий ЗН VU II - II LC -
Mustela erminea Linnaeus, 1758 – горностай НО NT III - - LC -
Mustela nivalis Linnaeus, 1766 – Ласиця - - III - - LC -
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Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) – Норка 
європейська ЗН CR II - - CR EN

Mustela putorius Linnaeus, 1758 – Тхір тем-
ний або лісовий НО - III - - LC -

Martes martes (Linnaeus, 1758) – Куниця 
лісова - - III - - LC -

Martes foina (Erxleben, 1777) – Куниця 
кам’яна - - III - - LC -

Meles meles Linnaeus, 1758 – Борсук європей-
ський - - III - - LC -

Lutra lutra Linnaeus, 1758 – Видра річкова НО VU II - I NT NT
Ряд Artiodactyla Owen, 1848 – Ратичні

Cervus elaphus Linnaeus, 1758 – Олень шля-
хетний - - III - - LC -

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) – Сарна 
європейська або козуля - - III - - LC -

Sus scrofa Linnaeus, 1758 – Свиня лісова або 
дик - - - - - LC -

Позначення: Категорії: ВР – вразливий; ЗН – зникаючий; НО – неоцінений; Р – рідкісний; CR – критично за-
грожений; DD – недостатньо даних для оцінки статусу виду; E – зникаючий; EN – загрожений; I – з невизначеним 
статусом; K – недостатньо відомий; LC – відносно благополучний; LR– низький рівень загрози (вже не існуюча, 
тепер = NT або LC); NT – близький до стану загрози; R – рідкісний; VU або V – вразливий; *(в ЄЧС) - загрожені 
види, що на даний час вивчаються мСОП; * (в Боннська конвенція) – види, що крім того, охороняються окремими 
програмами.
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Ð³÷êè

Ãîëîâí³ âåðøèíè, 
¿õ âèñîòè òà íàçâè

Ã³ðñüê³ õðåáòè:

Âèñîòà á³ëüøå 1000 ì

Âèñîòà 700 - 1000 ì

Âèñîòà ìåíøå 700 ì

Òåðèòîð³ÿ íàö³îíàëüíîãî 
ïðèðîäíîãî ïàðêó “Ãóöóëüùèíà”

Діл

Рожет

Дубова

Рокета Мала

Ротундул

Штав’єра

Суропатул

Лисина   Космацька

Прокіреці

Версалем
Грегіт

Брустурський 
Буковець

Буковець-Річка

Скільч

Лебедин

Вивози

Клифа

Михалків

Черлени

Олексіївська

Спенсова

Лисинка

Куратул

Мунчели
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Клева

Радул
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Додаток 10
Поширення  видів хребетних тварин, занесених до Червоної книги України (2009) 

у регіоні розташування НПП «Гуцульщина»
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тритон карпатський
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Ð³÷êè

Ãîëîâí³ âåðøèíè, 
¿õ âèñîòè òà íàçâè

Ã³ðñüê³ õðåáòè:

Âèñîòà á³ëüøå 1000 ì

Âèñîòà 700 - 1000 ì

Âèñîòà ìåíøå 700 ì

Òåðèòîð³ÿ íàö³îíàëüíîãî 
ïðèðîäíîãî ïàðêó “Ãóöóëüùèíà”
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квакша звичайна

жаба прудка

мідянка звичайна
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Ãîëîâí³ âåðøèíè, 
¿õ âèñîòè òà íàçâè

Ã³ðñüê³ õðåáòè:

Âèñîòà á³ëüøå 1000 ì

Âèñîòà 700 - 1000 ì

Âèñîòà ìåíøå 700 ì

Òåðèòîð³ÿ íàö³îíàëüíîãî 
ïðèðîäíîãî ïàðêó “Ãóöóëüùèíà”
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лелека чорний

гоголь

шуліка рудий

лунь польовий

змієїд

орел-карлик

підорлик малий

беркут

сапсан
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Ð³÷êè

Ãîëîâí³ âåðøèíè, 
¿õ âèñîòè òà íàçâè

Ã³ðñüê³ õðåáòè:

Âèñîòà á³ëüøå 1000 ì

Âèñîòà 700 - 1000 ì

Âèñîòà ìåíøå 700 ì

Òåðèòîð³ÿ íàö³îíàëüíîãî 
ïðèðîäíîãî ïàðêó “Ãóöóëüùèíà”
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Черлени

Олексіївська
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¿õ âèñîòè òà íàçâè

Ã³ðñüê³ õðåáòè:
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Âèñîòà 700 - 1000 ì

Âèñîòà ìåíøå 700 ì
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ïðèðîäíîãî ïàðêó “Ãóöóëüùèíà”
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Додаток 11
Кадастр поширення рослин родини Orchidacеae на території НПП «Гуцульщина»

1. Anacamptis coriophora L.
На сухих луках, трав’янистих схилах, на лісових галявинах, на узліссях (околиці с. Шешори, хребет Карматура – 

LWS; урочище Брєнка, Шешорське ПНДВ; с. Середній Березів, присілок Полянка, сінокісна лука).
2. Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (Orchis morio L.)
Шешорське ПНДВ, урочище Брєнка, сінокісна лука, 12.06.2007 р. N 48°19’10,6˝ E 024°55’15,2˝.
3. Cephalanthera damasonium (Mill.)Druce. 
У тінистих широколистяних лісах, на узліссях, на вологих місцях (окол. м. Косова, хр. Баранівка), 09.07.2012 р. N 

48°15ʹ45,7˝ E 025°01ʹ30,7˝.
4. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 
У тінистих широколистяних лісах, на узліссях, на вологих місцях (окол. с. Шешори, хр. Карматура; окол. с. Старі 

Кути, присілок Пеньківка; урочище Дубина, Старокутське ПНДВ). N 48°21ʹ44,1˝ E 024°56ʹ36,8˝.
5. Corallorhiza trifida Chatel.  
Космацьке лісництво ДП «Кутське лісове лісове господарство», кв.25, смерековий ліс, 19.07.2006 р.; околиці с. 

Снідавка, ур. Кагла, смерековий ліс, 15.07.2009 р. N 48°13ʹ18,7˝ E 024°51’56,0˝.
6. Cypripedium calceolus L. 
Дуже рідко; у листяних лісах, на узліссях (пн-сх окол. с. Спас). 
7. Dactylorhiza incarnatа  L. 
Шешорське ПНДВ, урочище ганска, узлісся, 25.06. 2008 р. N 48°18ʹ12,3˝ E 025°03ʹ56˝.
8. Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó (Orchis fuchsii Druce). 
Окол. с.город, урочище михалково, сінокісна лука, 25.06.2008 р. N 48°17’36,5˝ E 025°03’56,3˝; Старокутське ПНДВ, 

урочище Дубина, узлісся дубово-грабового лісу, 22.05.2008 р. N 48°17’25,5˝ E 025°09’59,7˝.
9. Dactylorhiza maculata (L.) Soó (Orchis maculata L.) 
Старокутське ПНДВ урочище Дубина, узлісся, 22.05.2008 р. N 48°17ʹ25,5˝ E 025°09ʹ59,7˝; Старокутське ПНДВ, г. 

михалкова, сінокісна лука, 25.06.2008 р. N 48°17ʹ37,0˝ E 025°04ʹ00,3˝; південна околиця с. Космач, хребет Ріжі, мокра 
лука, пасовище, 19.06.2009 р. N 48°16ʹ29,6˝ E 024°48ʹ20,4˝.

10. Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes (Orchis majalis Rchb.)
Старокутське ПНДВ, узлісся дубово-грабового лісу 20.05.2006 р. N 48°17ʹ39,9˝ E 025°10ʹ01,2˝; Шешорське ПНДВ, 

урочище Лебедин, сінокісна лука, 27.06.2007 р. N 48°21ʹ44,4˝ E 024°56ʹ37,2˝.
11. Dactylorhiza sambucina (L.) Soó (Orchis sambucina L.). Окол. с.Текуча, урочище якими, пасовище, 24.05.2005 

р. – LWKS.
12. Epipactis helleborine (L.) Granz. 
Старокутське ПНДВ урочище голиця, північно-східний схил, узлісся, 11.06.2008 р. N 48°18ʹ07,0˝ E 0,25°04ʹ50,1˝; 

Шешорське ПНДВ, урочище ганска, узлісся, 25.06. 2008 р. N 48°18ʹ12,3˝ E 0,25°03ʹ56˝; Космацьке лісництво ДП «Кутське 
лісове господарство», кв.25, смерековий ліс, 23.05.2008 р. N 8°16ʹ33,8˝ E 0,24°47ʹ29,0˝.

13. Epipactis palustris (L.) Granz. 
Хребет Сокільський, сінокісна лука, 28.07.2008 р. N 48°16ʹ21,2˝ E 0,25°00ʹ34,8˝; Космацьке лісництво ДП «Кутське 

Лг», кв.25, заболочена лука, 19.07.2006 р. N 48°16ʹ52,7˝E 0,24°47ʹ58,7˝.
14. Epipactis purpurata Smith. 
Космацьке лісництво ДП «Кутське Лг», кв.25, смерековий ліс, 23.05.2008 р. N 48°16ʹ33,8˝ E 0,24°47ʹ29,0˝.
15. Epipogium aphullum Sw. 
За літературними даними був виявлений в с. Космач (Флора УРСР Том ІІІ // Видавництво Академії наук України, 

К. 1950).
16. Goodyera repens (L) R.Br. 
Космацьке лісництво ДП «Кутське лісове Лг», кв.25, смерековий ліс, 19.07.2006 р. 
17. Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. 
Хребет Сокільський, сінокісна лука, 28.07.2008 р. N 48°15ʹ59,4˝ E 0,25°00ʹ52,6˝; Космацьке лісництво ДП «Кутське 

лісове Лг», кв.25, узлісся смерекового лісу, 23.05.2008 р. N 48°16ʹ33,8˝ E 0,24°47ʹ29,0˝; Шешорське ПНДВ, урочище 
Лебедин, сінокісна лука, 27.06.2007 р. N 48°21ʹ44,4˝ E 024°56ʹ37,2˝.

18. Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. 
Шешорське ПНДВ, урочище Лебeдин, сінокісна лука, 06.06.2007 р. N 48°21ʹ44,4˝ E 024°56ʹ37,2˝; Космацьке 

лісництво ДП «Кутське лісове Лг», кв.29, заростаюча післялісова лука, 24.07.2007 р.
19. Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. 
Село Космач, гора мел, волога сінокісна лука, 27.06.2006 р. 
20. Herminium monorchis (L). 
За літературними даними був виявлений в с. Космач (Флора УРСР Том ІІІ // Видавництво Академії наук України, 

К., 1950).
21. Listera ovata R.Br.
Шешорське ПНДВ, урочище Лебедин, сінокісна лука, 22.06.2006 р. N 48°21ʹ44,4˝ E 024°56ʹ37,2˝; Шешорське 

ПНДВ, урочище ганска, сінокісна лука, 25.06.2008 р.; Старокутське ПНДВ, урочище голиця, північно-східний схил, 
сінокісна лука, 14.05.2007 р. N 48°18ʹ06,7˝ E 0,25°05ʹ03,8˝; Космацьке лісництво ДП «Кутське лісове Лг», кв.25, узлісся 
смерекового лісу, 23.05.2008 р. N 48°16ʹ33,8˝ E 0,24°47ʹ29,0˝.
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22. Malaxis monophyllos (L.) Sw. 
Шешорське ПНДВ, урочище Лебедин, сінокісна лука, 06.06.2007 р. N 48°21ʹ44,4˝ E 024°56ʹ37,2˝.
23. Neottia nidus-avis L. 
Косівське ПНДВ, кв. 18, урочище Каменистий, буково-ялицевий ліс, 27.06.2006 р. N 48°19ʹ27,7˝ E 0,25°0,1ʹ52,7˝; 

Старокутське ПНДВ, кв. 22, урочище Дубина, дубово-грабовий ліс, 29.05.2008 р. N 48°17ʹ25,5˝ E 0,25°09ʹ59,7˝.
24. Orchis mascula L. 
Старокутське ПНДВ, урочище голиця, північно-східний схил, 12.05.2007 р. N 48°18ʹ06,7˝ E 0,25°05ʹ03,8˝. 
25. Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase (Orchis ustulata L.)
Березівське лісництво ДП «Кутське лісове Лг», кв. 2, сінокісна лука, 19.07.2006 р.
26. Platanthera bifolia (L.) Rich.
Косівське лісництво ДП «Кутське лісове Лг», кв.29, буковий ліс, 16.07.2008 р. N 48°24ʹ59,58˝ E 0,25°04ʹ59,1˝; с. 

город, урочище михалково, сінокісна лука, 25.06.2008 р. N 48°17ʹ36,5˝ E 0,25°03ʹ56,3˝; Старокутське ПНДВ урочище 
голиця, сінокісна лука, 14.05.2007. N 48°18ʹ06,7˝ E 0,25°05ʹ03,8˝; Старокутське ПНДВ кв. 22, урочище Дубина, дубово-
грабовий ліс, 29.05.2008 р. N 48°17ʹ25,5˝ E 0,25°09ʹ59,7˝.

27. Pseudorchis albida (L.) A.Löve et D.Löve (Leucorchis albida (L.) E. Mey.)
Шешорське ПНДВ, урочище ганска, сінокісна лука, 16.06.2008 р.; Космацьке лісництво ДП «Кутське лісове Лг», 

хр. Ріжі, післялісова лука, пасовище, 19.06.2009 р. N 48°16ʹ29,6˝ E 0,24°48ʹ20,4˝; Космацьке лісництво ДП «Кутське лісове 
Лг», полонина Прелуки, пасовище, 29.06.2006.

28. Spiranthes spiralis (L.) Chevall.  
Івано-Франківська область, Косівський район, між м. Косів і смт Кути, сухі луки, 07.1853 р., G. Lobarzewski – LWS;  с. 

Люча, г. Клифа, галявина в буковому лісі, 1.09.1932 р., м. Пригродський – LWS.
29. Traunsteinera globosa (L.) Rcnb. (Orchis globosa L.)
 Село город, урочище михалково, сінокісна лука, 25.06.2008 р. N 48°17ʹ36,5˝ E 0,25°03ʹ56,3˝;  Шешорське ПНДВ, 

урочище Лебедин, сінокісна лука, 06.06.2007 р. N 48°21ʹ44,4˝ E 024°56ʹ37,2˝.
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 Геологічні пам’ятки природи
1.  Стратотип шешорського горизонту (верхній еоцен) вздовж р.Пістинька в с.Шешори.
2.  Стратотип рибницького горизонту (нижній олігоцен) вздовж  р.Рибниця у м.Косів.
3.  Стратотип пістинських конгломератів (неоген) вздовж р.Пістинька у с.Пістинь.
4.  Розріз верхньої частини косівської світи (неоген) вздовж р.Рибниці у м.Косів.
5.  Опорний перехідний розріз від олігоцену до міоцену у місці впадіння у р.Рибницю потоку Річки в с.Соколівка.
6.  Відслонення соленосних глин воротищенської світи (неоген) вздовж потоку Кошелівка (басейн р.Лючки) у с.Уторопи.
7.  Розріз палеогену зі стратиграфічною незгідністю вздовж р. Лючки у смт яблунів.
8.  Розріз палеогенового флішу вздовж р.Черемош в урочищі «Під Сокільським» біля с.Тюдів.
9.  Відслонення слобідських конгломератів в долині р.Лючки у с.Середній Березів. 
 Перелічені стратотини (1-9) відносяться до цінних у науковому і природно-пізнавальному відношенні стратиграфіч-
них об’єктів.
10.  місце знахідки залишків мамонта на березі р.Черемош в с.Розтоки (цінний у науковому і природно-пізнавальному від-
ношенні палеонтологічний об’єкт).
11.  Пістинскі пісковики з молюсками у долині р.Пістиньки (цінний у науковому і природно-пізнавальному відношенні 
палеонтологічний об’єкт).
12.  Сліди розробки бурого вугілля біля с.Ковалівка – «Покутські терикони» (цінний у історико-гірничопромисловому від-
ношенні мінералогічний об’єкт).
13.  Пістинські вапняки у долині р.Пістиньки (цінний у природно-пізнавальному відношенні петрографічний об’єкт).
14.  Пістинські менілітові сланці у долині р.Пістиньки (цінний у природно-пізнавальному відношенні петрографічний 
об’єкт).
 
 Геоморфологічні пам’ятки природи
15. Блок відсідання (так звана «гравітаційна тектоніка») на хребті Карматура (цінний у природо-пізнавальному відношенні 
морфоструктурний об’єкт).
16.  Косівська гора з специфічними формами вивітрювання (так звані «сфінкси», «кам’яні баби і гриби», «гойдаючі камін-
ня») у м.Косів.
17.  Скеля «Церковиця» на березі р.Рибниці у с.яворів.
18.  Вершина Ґрегіт (1472 м) з кам’яними розсипами («Космацькі ґреготи») – найвища вершина в околицях НПП «гуцульщи-
на».
19.  Ґреготи на вершині Лисина Космацька (1465 м).
20.  гребінь хребта Кам’янистий (Каменистий) з скельними виходами і хаотичним нагромадженням брил. 
 Перелічені об’єкти (16-20) є цінними у природо-пізнавальному й естетичному відношенні морфоскульптурними 
об’єктами. 
21. гребінь хребта Сокільський з численними скельними виходами (цінний у природо-пізнавальному, естетичному і 
спортивно-туристичному (для скелелазіння) відношенні морфоскульптурний об’єкт).
22.  Камінь О.Новаківського в с.Космач (цінний в естетичному та історичному плані об’єкт).
 
 Гідролого-гідрогеологічні пам’ятки природи
23.  гідрологічний заказник «Річка Рибниця з прибережною смугою» –  відтинок типової гірської і передгірної річки.
24.  гідрологічний заказник «Річка Пістинька з прибережною смугою» – відтинок типової гірської і передгірної річки.
25.  Річка Черемош з прибережною смугою – відтинок типової гірської річки.
 Перелічені пам’ятки (23-25) є цінними комплексними гідролого-геоморфологічними об’єктами у морфоструктурному 
і морфоскульптурному плані, а останній об’єкт (25) – цінний також у спортивно-туристичному відношенні, зокрема, для 
сплаву на байдарках і катамаранах, а у перспективі – і на плотах.
26.  Витоки р.Лючки біля с.Лючки (цінний у природно-пізнавальному відношенні об’єкт).
27.  Витоки р.Пістиньки біля с.Космач (цінний у природно-пізнавальному відношенні об’єкт).
28.  Водоспад «Шешорський гук» на р.Пістиньці у с.Шешори.
29.  Косівські водоспади («Великий гук» і «малий гук») на р.Рибниці у м.Косові.
30.  Водоспад «яблунівський» на р.Лючка у смт яблунів.
31.  Водоспад «Рушірський» на р.Рушір між смт яблунів і с.Космач.
32.  Водоспад «яворівський гук» у с.яворів.
 Перелічені водоспади (28-31) є цінними в естетичному і природно-пізнавальному плані гідролого-геоморфологічними 
об’єктами.
33.  Озеро «Лебедин» зсувного походження.
34.  «мертве озеро» на хребті Карматура (Корматура) розташоване у пониженні пригребеневого блоку відсідання.
 Обидва озера є цінними в природно-пізнавальному й естетичному відношенні об’єкти.
35.  «Уторопські соленосні джерела» – джерела хлоридно-натрієвих розсолів в с.Уторопи.
36.  «Пістинська соляна криниця» у с.Пістинь.
37.  Сірководневе джерело під г. Зіньків Верх біля м.Косів.
38.  Соляна  криниця  в с.Текуча.
39.  Текучанське мінеральне джерело в урочищі «ямки» біля с.Текуча.
40. мінеральне джерело «Дві сестри» у долині потоку Рушовець.
41.  Джерело «Кринчиста криниця» біля м.Косів.
 Перелічені мінеральні і соляні джерела (35-41) є цінними у природно-пізнавальному і рекреаційному відношенні.
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