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Важливим елементом фахової підготовки студентів на географіч-
ному факультеті є навчальні практики, які студенти проходять на пер-
шому і другому курсах. Невід’ємною складовою частиною комплексної 
фізико-економіко-географічної навчальної практики студентів другого 
курсу є комплексний гірський (для усіх спеціалізацій спеціальності “Гео-
графія”) і гірсько-екологічний розділи (для спеціалізації “Менеджмент 
приро доохоронної діяльності” спеціальності “Менеджмент організацій”). 
Вузькопрофільні розділи навчальної практики, зокрема, геологічний, 
геоморфологічний, ґрунтознавчий, гідрологічний, мікрокліматичний, 
геоботанічний, ландшафтний, екологічний, соціально-економічний тощо, 
як і  гірські, мають комплексний теоретико-методичний і практичний 
характер. Зазначимо, що вузькопрофільні розділи комплексної фізико-
економіко-географічної навчальної практики сприяють набуттю прак-
тичних навичок і прийомів польових геологічних, геоморфологічних, 
ґрунтознавчих, гідрологічних, мікрокліматичних та інших досліджень, 
студенти вчаться використовувати різні прилади (гірський компас, еклі-
метр, психрометр, барометр, гідрологічні млинки, GPS-навігатори тощо) і 
матеріали (топографічні і тематичні карти, аерофотознімки, визначники 
флори України, психрометричні таблиці тощо).

Теоретико-методичний аспект комплексних гірських розділів поля-
гає у закріпленні покомпонентних (геологічних, геоморфологічних, гідро-
логічних, геоботанічних та ін.) та ландшафтних знань і прийомів польових 
досліджень, а також у виробленні вмінь комплексно їх використовувати 
під час маршрутних досліджень, зокрема, визначати взаємозв’язки між 
геолого-геоморфологічними, гідрокліматичними і ґрунтово-рослинними  
ландшафтотвірними чинникими, які особливо яскраво проявляються у 
гірських ландшафтах та їхній морфологічній структурі, а також шляхом 
власних спостережень оцінити еколого-економічну ефективність веден-
ня різних типів природокористування (вівчарство, лісове господарство, 
селітебне використання, рекреація і туризм, заповідна справа тощо) в 
гірських умовах.

Практичний аспект гірських розділів практики полягає у набутті на-
вичок з організації та проведення багатоденних й одноденних пішохідних 
гірських маршрутів, засвоєнні правил і техніки руху під час маршруту, 
вибору місць для розбиття табору, культури організації побуту на сто-
янках і в таборі, правил поведінки на природно-заповідних територіях, 
засвоєння основ охорони здоров’я та надання першої медичної допомоги. 
Саме набутий практичний досвід є основою для організації та проведення 
наукових досліджень, краєзнавчно-туристичної роботи у школах й інших 
навчальних закладах, у туристичних організаціях випускниками геогра-
фічного факу льтету, що є одним з активних засобів природоохоронної й 
екоосвітньої роботи майбутніх спеціалістів-географів.
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Гірські розділи практики традиційно проводять у межах гірського 
масиву Чорногора Українських Карпат, де як базовий табір використову-
ють Чорногірський географічний стаціонар (ЧГС), розташований у долині 
р. Прут у 17 км на південний захід від залізничної станції Ворохта у ме-
жах Карпатського національного природного парку (Івано-Франківська 
область). У межах Говерлянського заповідного лісництва (тепер – при-
родоохоронного науково-дослідного відділення (ПОНДВ)) простежують-
ся основні природні закономірності висотної поясності Чорногори, які 
характерні для Карпатської гірської країни загалом, а також зумовлені 
ними закономірності просторового розподілу різних типів природоко-
ристування, характерні для Гуцульщини, – самобутнього в етногеогра-
фічному й історико-культурному плані регіону України.

Гірські розділи тривають чотири-п’ять днів і завершують спеціальні 
(компонентні) розділи навчальної практики. Традиційно гірські розділи 
проводять фахівці різних кафедр географічного факультету: фізичної 
географії, геоморфології і палеогеографії, соціальної і економічної геогра-
фії, раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, 
географії ґрунтів і ґрунтознавства, географії України.

Навчальний посібник можуть використовувати студенти географіч-
ного факультету під час проходження інших розділів навчальної прак-
тики на ЧГС – ландшафтного, екологічного, геоботанічного, основ польо-
вих досліджень, а також виробничих практик. У посібнику міститься 
детальна  інформація щодо історії природоохоронної діяльності і розвитку 
рекреації у Чорногорі, яку можна використати під час викладання курсів 
“Географічні основи природоохоронної справи” і “Поліфункціональне 
використання об’єктів природно-заповідного фонду” та спецкурсів “Гео-
графічні основи заповідної справи”, “Геоекологічні основи рекреаційної 
діяльності”, “Екологічний туризм” й  інших для студентів географічного 
факультету.

Працюючи спільно над змістом навчального посібника, кожен з 
авторів написав одноосібно або у співавторстві окремі його частини. 
Зокрема, доцент, канд. геогр. наук Рожко І.М., працював над такими 
розділами посібника: 1, 2.1–2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 5, 6; доцент, канд. геогр. 
наук Матвіїв В.П., – розділи 1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 5, 6, 7; доцент, канд. 
геогр. наук Брусак В.П., – Вступ, розділи 1, 2.2–2.4, 3.3, 4, 6, 7. Автори 
навчального посібника вдячні за надані фотоматеріали доценту, канд. 
геогр. наук Койновій І.Б., канд. геогр. наук Кричевській Д.А., молодшо-
му науковому співробітникові Дикому І.В., канд. біол. наук Микитча- 
ку Т.І. (Інститут екології Карпат НАН України), студентам географічного 
факультету Паздрій І., Чаусу Т. й Ільчишину Я., за допомогу у вивіренні 
латинських назв рослин і тварин доценту, канд. геогр. наук Сенчині Б.В. 
та за технічну допомогу у підготовці картографічного матеріалу канд. 
геогр. наук Кричевській Д.А. 
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Мета гірських розділів навчальної практики – на прикладі 
Чорногірського масиву ознайомити студентів з головними геопросто-
ровими закономір ностями та особливостями геокомплексів Українсь-
ких Карпат, а також оволодіти основними навичками організації й 
проведення багатоденних або одноденних гірських походів та здій-
снення комплексних спостережень  під час маршрутів.

Завдання гірських розділів практики:
• засвоїти теоретичну інформацію про принципи та особливості 

ландшафтного, геоморфологічного і геоботанічного районуван-
ня Українських Карпат;

• ознайомитись з найцікавішими геологічними, геоморфологіч-
ними, гідрологічними об’єктами і сучасними фізико-геогра-
фічними проце сами, поширенням різних типів рослинності 
у Чорногірському масиві, його закономірностями залежно від 
біотичних, абіотичних і антропогенних чинників, які зумовлю-
ють зміну висотної поясності в Українських Карпатах,

• під час маршрутів оглянути головні природні об’єкти та оціни-
ти рекреаційні ресурси Чорногори, а також виявити ступінь 
рекреаційного навантаження на геокомплекси території;

• ознайомитись з минулим і сучасним господарським використан-
ням Чорногірського масиву та його наслідками;

• ознайомитись з історією туристичної та природоохоронної 
діяльності у Чорногорі;

• виявити причини наявних антропогенних порушень у функ-
ціонуванні гірських природних комплексів;
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• оволодіти необхідними навичками для проведення туристич-
них походів (підготовка спорядження і техніка проходження 
високогірних територій, орієнтування на місцевості, розбивка 
намету та розкладання вогнища, комплектування аптечки, 
надання першої медичної допомоги тощо);

• зібрати матеріал для написання й оформлення звіту про розділ 
практики.

Місце проведення й особливості організації навчальної прак-
тики. Для студентів стаціонарної форми навчання місцем прове-
дення практики є гірський масив Чорногора (Українські Карпати) в 
межах Карпатського національного природного парку (Івано-Фран-
ківська область) та буферної зони Карпатського біосферного заповід-
ника (Закарпатська область). Проведення гірських розділів навчаль-
ної практики у межах природно-заповідних територій передбачає 
ознайомлення студентів з особливостями природоохоронного режиму 
в межах різних функціональних зон Карпатського НПП і Карпатсь-
кого БЗ, правилами поведінки на природоохоронних територіях та 
закріплення на практиці головного принципу екологічного туризму – 
не завдавай шкоди природі, бо вона дуже вразлива, особливо в горах. 
Головне місце базування практики – Чорногірський географічний ста-
ціонар Львівського національного університету імені Івана Франка.

Тривалість практики. Гірські розділи практики тривають чо-
тири-п’ять днів.

Основне спорядження для гірського походу:
• наплечник (трекінгової системи, для хлопців – 80 л і більше, 

для дівчат – 60–75 л). 
• намет (розрахунок кількості осіб у наметі потрібно проводити 

з поправкою +1, тобто в тримісному наметі можна розмістити 
чотири особи, в чотиримісному – п’ять) з водонепроникним 
тентом, яким може слугувати поліетиленова плівка;

• спальний мішок;
• туристичний килимок;
• гірські черевики з підошвою типу “Вібрам”, або відповідні 

кросівки;
• змінний одяг;
• дощовик (бажано з цупкого поліетилену);
• туристична сокира, ніж;
• ліхтарик (рекомендуємо використовувати налобні ліхтарі з 

діодними жарівками, які споживають мінімум енергії);
• гасовий примус (з розрахунком один примус на чотири особи); 
• посуд (ложка, тарілка, горнятко та інше) з легкого металу або 

термостійкого пластику, коли у маршруті велика кількість лю-
дей, необхідні великі казани);
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• продукти (з розрахунком на чотири дні походу з триразовим 
харчуванням);

• індивідуальні речі особистої гігієни;
• аптечка на групу;
• карта, компас (якщо можливо GPS-навігатор);
• сухий спирт, сірники (герметично запаковані в поліетилен);
• польові щоденники, олівці, ручки.
Загальна вага наплечника не повинна перевищувати: для дівчат – 

10 кг, для хлопців – 20–25 кг. 

Захист і структура звіту за гірські розділи навчальної 
практики.

Загальний обсяг звіту – 20–25 сторінок рукопису. Структура звіту:
Титульна сторінка (стандартна для всіх розділів практики з пе-

реліком членів бригад) [дод. 1].
Вступ (зазначають мету і завдання розділу практики, термін і 

регіон проведення, короткий опис багатоденного або радіальних мар-
шрутів).

Розділ 1. Загальна фізико-географічна характеристика Чорногори 
(зазначають розміщення гірського масиву Чорногори в межах Ук-
раїнських Карпат, особливості його природи, ландшафтну структуру 
на рівні висотних місцевостей).

Розділ 2. Господарське і природоохоронне використання Чорногори 
(подають характеристику історико-етнографічних особливостей ре-
гіону та поширення різних типів природокористування у Чорногорі, 
наголошують на історії охорони природи у Чорногорі та прилеглих 
гірських масивах, особливостях функціонального зонування націо-
нальних природних парків та біосферного і природного заповідників, 
які розміщені в Українських Карпатах).

Розділ 3. Опис гірського маршруту (подають комплексну харак-
теристику багатоденних або одноденних радіальних маршрутів на 
підставі даних, зафіксованих у польових щоденниках, зазначають 
особливості прояву сучасних фізико-географічних процесів, зміни 
рослинного покриву, особливості природоохоронного режиму в різних 
функціональних зонах Карпатського національного природного парку 
та Карпатського біосферного заповідника, характер рекреаційного 
використання Чорногори тощо).

Розділ 4. Правила поведінки і безпека у гірському маршруті (ґрун-
туючись на здобутих практичних навичках, наводять головні правила 
техніки безпеки під час руху в гірському поході, вибору місця для 
табору, вимоги щодо організації побуту на стоянках тощо). 

Висновки.
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Додатки (картографічний матеріал з відображенням схеми мар-
шруту чи маршрутів).

Захист комплексного гірського (гірсько-екологічного) розділу нав-
чальної практики проводять за участю всіх керівників розділу і членів 
бригад за наявності звіту за розділ практики й особистих польових 
щоденників. 

Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. У якому регіоні Українських Карпат проходить гірський (гірсько-еколо-
гічний) розділ навчальної практики?

2. Зазначте мету й головні завдання гірського (гірсько-екологічного) розділів 
навчальної практики.

3. Охарактеризуйте групове спорядження, яке необхідне для гірського пі-
шого походу.

4. Охарактеризуйте індивідуальне спорядження, яке необхідне для гірського 
пішого походу.

5. Скільки часу триває  гірський (гірсько-екологічний) розділ практики?

?



ÐÎÇÄ²Ë 2

ÊÎÐÎÒÊÀ Ô²ÇÈÊÎ-ÃÅÎÃÐÀÔ²×ÍÀ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ×ÎÐÍÎÃÎÐÈ

2.1. Ãåîãðàô³÷íå ïîëîæåííÿ

Чорногора – найвищий гірський масив Українських Карпат, роз-
міщений у межах Івано-Франківської та Закарпатської областей, має 
протяжність з північного заходу на південний схід майже 40 км. До 
нього належить головний Чорногірський хребет з найвищими верши-
нами Українських Карпат: г. Говерла (2061 м), г. Петрос (2020,2 м), 
г. Піп-Іван (Чорна Гора (2022 м)), г. Бребенескул (2036 м), г. Гутин 
Томнатик (2016 м), г. Ребра (2001 м), а також паралельні йому нижчі 
хребти, які відокремлені долинами Пруту: хребет Козьмеска (г. Велика 
Козьмеска – 1571,7 м), хребет Маришевська (г. Маришевська Вели-
ка – 1567,3 м), хребет Озірний (г. Озірна – 1344,2 м), хребет Кукуль 
(г. Кукуль – 1539,4 м), хребет Кострича (г. Кострича – 1585,9 м). Межує 
Чорногора з такими гірськими масивами: на півночі – Братківська, 
на сході – Гриняви, на півдні – Чивчини, на південному заході – 
Рахівські гори, на заході – хребет Свидовець, на північному заході – 
Ясинська улоговина. Чорногірський масив складений переважно флі-
шем (потужна товща осадових порід з чітко вираженою ритмічною 
шаруватістю  пісковиків, аргілітів та алевролітів) [30, 37–39].

Схили гірського масиву глибоко розчленовані: у межах головного 
Чорногірського хребта чітко виражені польодовикові форми рельєфу 
(кари, троги, ріґелі, карлінги); у верхів’ях долин річок Пруту, Бистреця 
й інших – акумулятивні форми рельєфу (горби, вали, тераси), складені 
моренними, флювіогляціальними, алювіальними та делювіальними 
відкладами. Поширені різноманітні фізико-географічні процеси (оси-
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пища, лавини, лінійна і площинна ерозія, зсуви і опливини, вітрова-
ли, буреломи тощо). Рослинний покрив Чорногори репрезентований 
угрупуваннями лісового, субальпійського та альпійського поясів.

З Чорногірського хребта беруть початок ріки Прут, Бистрець і 
Біла Тиса, які є, відповідно, притоками Пруту і Тиси (доплив Ду-
наю), що несуть свої води в Чорне море. Річка Прут формується від 
злиття двох потоків – Гомульського (Данцерського), який випливає 
з урочища Кізли, і Заросляцького, який бере початок з джерела, 
розміщеного на сідлі між Говерлою і Брецкулом на висоті 1 850 м. 
Потоки північно-західного сектора Чорногори належать до басейну 
Чорної Тиси, до басейну Пруту – північно-східний, до Чорного Чере-
мошу – південно-східний і східний, до Білої Тиси – південно-західний 
сектор Чорногори.

Прут “розділяє” паралельні головному Чорногірському хребту ни-
жчі хребти (Козьмеска, Хеде, Кукуль, Маришевська, Озірний, Костри-
ча), формуючи свою досить вузьку долину. З північно-східних схилів 
Чорногори витікають ліві (Припір, Форесок, Форещанка) та праві 
(Кременещик, Озірний, Маришевський) притоки головної річки.

У Чорногорі є близько двадцяти озер, більшість яких має давньо-
льодовикове походження. Найбільшими озерами є Марічейка, Бре-
бенескул і Несамовите [28, 56].

Гірський масив – малозаселений, а населені пункти розташовані 
по периферії Чорногори: селища міського типу Верховина, Ворохта 
і Ясіня, села Криворівня, Кривопілля, Яблуниця, Лазещина, Кваси, 
Богдан. На території Чорногори розміщені села Бистрець, Луги, Дзем-
броня та хутори Завоєля, Усть-Чорна. Корінне населення – гуцули, 
етнічна група українців-горян.

Адміністративно північно-східні макросхили належать до Івано-
Франківської області (Карпатський національний природний парк 
(КНПП)), південно-західні – до Закарпатської області (Карпатський 
біосферний заповідник (КБЗ)).

2.2. ²ñòîð³ÿ ôîðìóâàííÿ 

ïðèðîäíèõ êîìïëåêñ³â ×îðíîãîðè

В історії розвитку ландшафту Чорногори виділяють два періоди 
або цикли – древній, з яким пов’язана наявність гірського праланд-
шафту, і новітній, протягом якого формувалася сучасна ландшафтна 
структура [23, 29, 52, 56]. Цикли поділяються на менші за тривалістю 
етапи розвитку, яким притаманні суттєві характерні зміни рельєфу 
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і ґрунтово-рослинного покриву, що зафіксовані у сучасній структурі 
ландшафту Чорногори. 

Древній цикл розвитку Чорногори починається з формування 
флішевого трогу Карпат і нагромадження морських теригенних від-
кладів протягом крейдово-палеогенового періодів (135–24 млн років 
тому). Перша фаза формування складчастих структур відбувається 
у верхньому олігоцені – нижньому міоцені (32–18 млн років тому). 
У цей час за умов субтропічного клімату праландшафт Чорногори 
мав вигляд низькогір’я, вкритого вічнозеленою тропічною рослинніс-
тю. Наступна фаза складчастості відбувається у середньому міоцені 
(16,5–13,6 млн років тому) і характеризується подальшим підняттям 
і розвитком насувних явищ, що спричинило формування значного 
за висотою гірського масиву [23, 27, 52].

Зменшення інтенсивності тектонічних піднять та активні денуда-
ційні процеси призвели до значного зниження гіпсометричних рівнів 
Чорногори. Унаслідок пенепленізації утворилося низькогір’я, яке в 
“новітньому” періоді (нижній сармат) зазнало значних тектонічних 
піднять. У сучасній геоморфологічній будові Чорногори йому відпові-
дають найвищі гіпсометричні рівні – вирівняні гребені середньогірних 
хребтів з м’яковипуклими вершинами. У пліоцені простежувалося 
подальше тектонічне підняття, пенеплен інтенсивно розчленувався 
та формувалось сучасне крутосхиле середньогір’я [23, 27, 52].

Починаючи з кінця пліоцену (приблизно 3 млн років тому), відбу-
валося різке похолодання клімату, внаслідок чого субтропічна рослин-
ність змінилася широколистяними та мішаними лісами, сформувався 
подібний до сучасного спектр висотних рослинних поясів. Зледеніння 
у північній півкулі посилилось 2,6 млн років тому, внаслідок якого 
зменшилась площа лісів і збільшилась – луків.

Кліматичні умови четвертинного періоду (останні 1,8 млн років) 
характеризуються ритмічним чергуванням температурного режиму на 
фоні загального похолодання, що зумовило чергування льодовикових 
і міжльодовикових епох. Періодичність кліматичних коливань спершу 
становила приблизно 40 тис. років, але близько 1 млн років тому цикл 
знінився на 100 тис. років, що було пов’язано зі зміною глобального 
геологічного циклу. Похолодання в середньому (285–110 тис. рр. тому), 
і верхньому (80–10 тис. рр. тому) плейстоцені, відповідно, у рисській 
(дніпровське і московське зледеніння) та вюрмській (валдайське і 
калінінське зледеніння) епохах призвело до утворення льодовиків і 
формування гляціальних форм рельєфу, яким відповідають дві висо-
тні ландшафтні місцевості: давньольодовиково-ерозійного високогір’я 
і давньольодовиково-акумулятивного середньогір’я. У плейстоцені 
суттєво змінюється рослинний покрив. У холодні льодовикові періоди 
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переважає високогірна лучна рослинність і пустища, зарослі гірської 
сосни, смереки і сосни кедрової на нижчих гіпсометричних рівнях. 
У міжльодовиковий час панували мішані ліси з переважанням сосни 
звичайної з домішкою бука і ялиці [63].

У голоцені (останні 10 тис. років) продовжується тектонічне під-
няття гірського масиву, активізуються руслові процеси та фор муються 
друга і перша надзаплавні тераси рік, які разом з післяльодовиковою 
третьою терасою утворили висотну місцевість терасованих днищ 
міжгірських долин [14, 27, 29, 56]. Загальне потепління клімату пос-
тупово призводить до формування сучасної структури рослинного 
покриву Чорногори.

2.3. Çàãàëüíà ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íà 

õàðàêòåðèñòèêà

Згідно з ландшафтним районуванням Українських Карпат 
Г.П. Міллера та О.М. Федірка [30] територія проходження навчаль-
ної практики належить до ландшафту Чорногори, який разом 
зі Свидівцем належить до групи ландшафтів давньольодовиково-
го високополонинського флішевого виду. Тут виділяють такі ви-
сотні місцевості (ВМ): пенепленізоване альпійсько-субальпійське 
високогір’я, давньольодовикове ерозійне субальпійське високогір’я, 
давньольодовикове акумулятивне середньогір’я, крутосхиле ерозій-
но-денудаційне лісисте середньогір’я, терасованих днищ міжгірських 
долин [23, 27, 29, 56].

Найвище (від 1 800 м і вище) розміщене пенепленізоване альпійсь-
ке високогір’я. Ця висотна місцевість є реліктом ранньосарматського 
пенеплену [23, 27, 29, 55]. Вона репрезентована слабоопуклим широ-
ким відтинком гребеня головного Чорногірського хребта з куполоподіб-
ними і конічними вершинами Говерли (2 061 м), Брецкула (1 911 м), 
Пожижевської (1 822 м), Данцера (Данцижа) (1 848 м), Туркула (1 933 м), 
Бребенескула (2 036 м) тощо (фото 1, 2). У складі ВМ панує стрія 
крутих випуклих пригребеневих схилів і водозбірних лійок, складе-
них багатометровими узгодженого падіння пластами невапнистих 
слюдистих пісковиків і пачками піщанистого флішу з біловусовими 
та ялівцево-чорницевими пустищами на гірсько-лучних буроземних 
ґрунтах (дод. 4: рис. 1). Ці високогірні луки в Українських Карпатах 
називають полонинами. Саме по них у межах основних вододільних 
поверхонь гірських хребтів, а також у схилових комплексах, прохо-
дять основні туристичні маршрути Чорногори [дод. 4: фото 4].
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У діапазоні висот від 1 500 до 1 800 м н.р.м. розміщене субальпійське 
високогір’я, яке здебільшого репрезентоване криволіссям. Стежки, які 
проходять через природні комплекси цієї місцевості, інколи кам’янисті й 
розмиті водною ерозією. Проходження через цю місцевість утруднюєть-
ся, тому що часто наплечники зачіпаються за гілки гірської сосни, яка в 
деяких місцях досягає значних розмірів (висотою вище як два метри).

Давньольодовикові місцевості, які виникли завдяки плейстоце-
новим зледенінням, ніби “вмонтовані” у полонинський пенеплен [26, 
53]. Ці місцевості найтиповіше представлені на північно-східному 
макросхилі Чорногори (фото 3, 4). Тут чіткіше виражені в структурі 
ландшафту трьохярусна система циркоподібних карів (урочище Гад-
жина, під вершинами Гомул – Шпиці – Туркул – Пожижевська, тощо) 
[дод. 4: фото 7, 16], карлінги (урочища Великий і Малий Кізли), троги (у 
верхів’ях річок Пруту, Мреї, Дземброні), карові озера (Бребенескул, Не-
самовите, Марічейка та інші безіменні) [дод. 4: фото 9, 25], моренні гор-
би і пасма. Льодовиково-ерозійна ВМ поширена в межах 1 400–1 700 м, 

Фото 1. Загальний вигляд головного Чорногірського хребта взимку
з післялісової луки на хребті Озірний (фото Кричевської Д.А.)
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а залишки кінцевоморених валів льодовиково-акумулятивної висот-
ної місцевості опускаються до 1 000 м, зокрема, долиною р. Прут [23, 
26, 29, 56, 64].

У межах південно-західного сектора Чорногори льодовиково-
екзара ційні, а відповідно, й акумулятивні форми, розвинуті значно 
гірше. Це зумовлено розташуванням мас льоду не в головах, а за про-
тяжністю щільних пластів пісковиків чорногірської світи та розміщен-
ням у межах інсоляційно теплішої макроекспозиції [26, 53, 64]. Ці умо-
ви у сукупності не сприяли накопиченню тут, у плейстоцені, потужних 
мас льоду та інтенсив ному утворенню карів (котлів). Класичні кари 
розміщені під вершинами Шешул (1 728 м), Брецкул (1 911,5 м), По-
жижевська (1 822,2 м), Говерла (2 061 м) і Гутин Томнатик (2 016 м) – 
Бребенескул (2 036 м). В останньому котлі є найвище карове озеро 
Українських Карпат – Бребенескул (1 801 м) [28].

Фото 2. Висотна місцевість м’яко випуклого пенепленізованого 
альпійсько-субальпій сько го високогір’я з біловусово-чорницевими 
пустищами і щучни ковими луками на гірсько-лучно-буроземних 
і гірсько-торф’яно-буроземних ґрунтах (фото Кричевської Д.А.)
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ВМ нівально-ерозійного субальпійського високогір’я на південно-за-
хідних схилах головного Чорногірського хребта репрезентована амфі-
театрами древніх (плейстоценових) фірнових полів з пануванням фор-
мацій листяних і хвойних чагарників [23, 26, 29, 56]. Тут виділяється 
стрія крутосхилих амфітеатрів у верхів’ях річок з перезволоженими 
ступінчатими днищами, закладених у масивних безкарбо натних слю-
дистих пісковиках і піщаному фліші. Рельєф ускладнює лабіринт 
зорієнтованих за протяжністю пластів ніш, розділених скельними 
виходами корінних порід, подекуди прорізаних струмками, а також 
низькими моренними горбами і пасмами. Западини займають торфо-
вища і невеликі безіменні озера, яких нараховують близько двадцяти. 
У рослинному покриві панують зарості ялівцю, зеленої вільхи і гірської 
сосни на малопотужних гірсько-торф’яно-буроземних ґрунтах.

У межах високогірних місцевостей часто відбуваються осипища, 
зсуви, лавини. Туристичні маршрути прокладені головно днищами 

Фото 3. Висотна місцевість різко ввігнутого 
давньольодовиково-ерозійного субальпій ського високогір’я з формаціями 

листяних і хвойних чагарників на гірських буроземах (фото Кричевської Д.А.)
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карів, оскільки їхні стінки характеризуються значною крутістю і 
кам’янистістю. Винятки становлять порівняно пологі схили відрогів 
головного хребта, якими можна піднятись на основний хребет.

Найбільшу площу у Чорногорі займає місцевість крутосхило-
го ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я, репрезентована 
середньогір ними хребтами,  вкритими хвойними і мішаними лісами 
(фото 5). За площею у межах місцевості переважає стрія крутосхилих 
масивних відрогів головного хребта Чорногори, складених переважно 
вапнистим товсто ритмічним піщаним флішем і масивношаруватими 
слюдистими пісковиками. Відроги вкриті вологими буково-ялицево-
смерековими та смереково-ялицево-буковими сугрудами та груда-
ми на середньопотужних темно-бурих гірсько-лісових середньо- і 
сильнощебе нистих ґрунтах (див. дод. 4 легенда до рис. 1). Значно 
менші площі займає стрія м’яких ступінчастих сильно розчленованих 
схилів у дрібноритмічному сильновапнистому аргілітово-алевроліто-
вому фліші з рідкими прошарками пісковиків, зайняті вологими та 
сирими смереково-буковими та смерековими ялинниками і чисти-

Фото 4. Польодовикові природні комплекси урочища 
“Цибульник” (фото Матвіїва В.П.)
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ми ялинниками на бурих гірсько-лісових ґрунтах. У структурі стрій 
виділяються лісисті урочища крутих (15–25°) випуклих схилів і менш 
крутих водозбірних лійок, виположених ділянок гребенів і вершин, 
зворів і днищ долин другорядних гірських рік [29, 56].

Незначні площі у межах ВМ займають дві інші стрії. Перша з 
них – пригребеневі поверхні та схили, складені потужними товщами 
конгломератів (богданських), з вологими ялицевими та буковими су-
раменями на бурих гірсько-лісових сильнощебенистих ґрунтах, розта-
шована у південній частині масиву, неподалік від присілку Говерла. 
Друга стрія – горбкувато-ступінчасті і сильно розчленовані схили у 
вапнистих товщах чорних аргілітів, перешарованих поліміктовими 
пісковиками, з вологими та сирими смереково-ялицево-буковими 
сугрудами на бурих гірсько-лісових ґрунтах – розміщена у верхів’ях 
потоків Рогнескуль, Германескуль і Говерла [29, 56].

У межах цієї місцевості відбуваються такі фізико-географічні 
процеси: лінійна і площинна ерозія, зсуви, вітровали, буреломи та ін. 

Фото 5. Хребет Маришевська – типова ділянки висотної місцевості крутосхилого 
ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я (фото Матвіїва В.П.)
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Тут прокладені всі найважливіші туристичні дороги та стежки, а 
також розміщені головні рекреаційні об’єкти (туристичні бази і при-
тулки).

Висотна місцевість терасованих днищ міжгірських долин з річками 
паводкового режиму протягом усього року репрезентована, головно, 
вторинними луками з осередками деревної рослинності (переважно 
куртини вільхи сірої), займає абсолютні висоти від 900 м і нижче 
[23, 29, 56]. У складі місцевості виділяється стрія смуг і фрагментів 
супіщано-галечниково-валунних терас на корінному цоколі зі злаково-
різнотравними луками на дерново-буроземних ґрунтах (фото 6). ВМ 
використовують місцеві жителі у господар ських цілях (сінокосіння, 
землеробство, садівництво, будівництво житлових і рекреаційних 
об’єктів) [дод. 4: фото 20].

Просторова диференціація геокомплексів Чорногірського ланд-
шафту зумовлена низкою природних чинників. Як і геолого-геомор-
фологічна будова, одним з головних є клімат, який формує визна-
чальні особливості території, що впливає на зміну рослинних поясів, 
інтенсивність фізико-географічних процесів тощо.

Географічне положення Чорногори зумовлює її помірно-
континента льний клімат. Значне розчленування поверхні та 
великий перепад висот спричинили формування мікро- і мезокліма-
тичних відмінностей. Важливим показником клімату є радіаційний 
режим, одним з показників якого є тривалість сонячного сяйва (період 
у годинах, протягом якого пряма сонячна радіація безпосередньо па-
дає на земну поверхню). Максимально можлива тривалість сонячного 
сяйва становить 4 450 год. Унаслідок значної хмарності фактична 
тривалість прямого сонячного сяйва становить лише 33 % від цієї 
суми [37–39, 46, 56]. Найменші значення сонячного сяйва простежу-
ються взимку. Це пояснюють найменшою тривалістю сонячного дня і 
найбільшою хмарністю. На величину сонячної радіації, яка надходить, 
впливає експозиція та крутизна схилів.

Загальні риси атмосферної циркуляції над Чорногорою, як і зага-
лом для Карпат, визначені переважно західним перенесенням, поло-
женням стосовно азорського і сибірського максимумів та ісландського 
мінімуму. Всі форми циркуляції зумовлюють перевагу переміщення 
повітряних мас з Атлантичного океану над переносом континен-
тального повітря зі сходу. Наявність Карпат суттєво впливає на хід 
циркуляційних процесів, особливо на розповсюдження повітряних 
мас, швидкість і напрямок переміщення атмосферних фронтів, ви-
никнення місцевих циклонів.

У зимовий період Українські Карпати потрапляють під вплив ви-
сокого тиску, тому переважають південно-західні та західні потоки 
повітряних мас. Влітку азорський антициклон спричиняє панування 
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західних і північно-західних повітряних течій. Простежується пере-
важання континентального і морського полярного повітря, конти-
нентальне повітря трансформується з морських полярних повітряних 
мас. Для літнього сезону характерні циклони, які надходять з Атлан-
тичного океану і Середземномор’я. З ними пов’язані часті дощі влітку 
і снігопади у зимовий період [1, 37–39, 56].

Суттєвий вплив на формування клімату має посилена місцева 
вітрова діяльність за участю схилових течій, переважно фенових. 
На своєрідні гірські риси вітру впливає масивність і розташування 
гірського хребта, розміри та висотне положення річкових долин. Фени 
зумовлюють підвищення температури повітря й одночасно зниження 
відносної вологості завдяки адіабатичному опусканню повітряних 
мас, конденсації водяної пари на схилах хребтів, адвекції тепла й 
вологи тощо. Фени бувають взимку і восени, коли розвинута цик-
лонічна діяльність.

Фото 6. Висотна місцевість терасованих днищ річкових долин 
з формаціями сірої вільхи і вторинними різнотравними луками на бурих 
гірсько-лісових і дерново-буроземних ґрунтах (фото Кричевської Д.А.)
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Температурний режим формується здебільшого під впливом 
рельєфу – абсолютної висоти хребтів і вершин, форм рельєфу та ек-
спозиції схилів.

З підняттям угору температура повітря знижується. У долинах 
середньорічна температура становить 6–5°С, на хребтах середньогір’я 
близько 1 200 м – 4°С, а в смузі найвищих вершин (близько 2 000 м) – 
0°С [46, 56].

На зміну температури повітря з висотою впливають різні форми 
рельєфу. В увігнутих формах рельєфу температура вища внаслідок 
більшого впливу підстилаючої поверхні. На випуклих формах рельєфу, 
вершинах, відрогах і гребенях, розміщених на тих самих висотах, 
відчутний більший вплив вільної атмосфери, яка погіршує темпера-
турні умови.

З підйомом угору температура повітря і ґрунту знижується, від-
повідно зменшується річна амплітуда цих компонентів клімату. Верти-
кальний температурний градієнт повітря на кожні 100 м висоти ста-
новить узимку близько 0,3°, а влітку – 0,6°; середньорічний градієнт – 
0,47°. Як показали спеціальні дослідження з висот понад 1 000 м н.р.м., 
температура повітря знижується на 0,6–0,8° на кожні 100 м.

Гірський рельєф масиву Чорногори впливає на рух повітряних 
мас, коректує їхній напрямок та швидкість. На значних висотах пе-
реважають вітри західного напрямку, причому в 47 % випадках на 
метеостанції Пожижевська зареєстровано вітри південно-західних 
румбів. Швидкість вітру у високогір’ї більша, ніж у долинах. Поси-
лення вітрів значно зумовлене і гірським рельєфом – пониженнями 
перевалів та звуженням долин. До таких місць приурочені вітровальні 
ділянки лісів.

Кількість опадів залежить від висоти над рівнем моря і форм 
рельєфу. Найбільше опадів випадає влітку – близько 1 500 мм. Це зу-
мовлено переміщенням фронтів з північного заходу і заходу, а також 
дією південно-західних циклонів.

У холодну пору року опади пов’язані з проходженням циклонів. У 
зимовий період, здебільшого, випадає сніг, хоча зі зміною погодних 
процесів сильні снігопади можуть змінюватися дощами і, навпаки, 
дощі – сніго падами. Під час проходження глибоких циклонів з Атлан-
тики і Середземно мор’я випадають сильні дощі та настають відлиги. 
У разі вторгнення холодного фронту тепла дощова погода може різко 
змінюватися холодною з вітрами, ожеледицею, хуртовинами і сніго-
ламами. Власне такі несприятливі метеорологічні явища і характе-
ристики погоди, як кількість днів з опадами і швидкістю вітру понад 
10 м/с, грозами, градом, туманами, хурделицями, зливовим дощем 
і снігопадом суттєво обмежують терміни комфортного проведення 
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гірських походів, особливо у високогір’ї. Остаточне уявлення про їхні 
співвідношення, тривалість та повторюваність протягом року дають 
діаграми, побудовані за даними найвище розташованої метеостанції 
Пожижевська (рис. 1–4).

За даними Алісова Б.П., Берга А.С., Кеппена В.П. та ін., поданих 
у праці І. Блютгена (1972), в Чорногорі можна виділити два типи клі-
мату, розділені верхньою межею лісу – холодний сніговий та помірно 
холодний бореальний або сніголісовий. Індекси кліматів запозичено 
з класифікації В. Кеппена.

Тип Е. Холодний сніговий клімат. Контрастно-холодний пояс 
(Е1) характеризується сумою активних температур нижче ніж 300°. 
Охоплює куполи вершин, гребені хребтів та верхні частини схилів 
високогір’я понад 1 700 м н.р.м. (в окремих випадках ця межа може 
опускатись до 1 650 м н.р.м.). Для  поясу характерні різкі горизон-
тальні контрасти клімату між навітряною та завітряною частинами 
гір, тобто ділянки зі сніговим кліматом чергуються з площами соліф-
люїдального клімату [2]. Середня температура найтеплішого місяця 
від 6° до 10°С. Кліматичні умови сприятливі для зростання лише 
низькотравної лучної альпійської рослинності.

Холодний пояс сланких чагарників (Е2) характеризується сумою 
активних температур 300–600°. Охоплює субальпійське високогір’я в 
межах 1 450–1 700 м н.р.м. Зволоженість відповідає гідротермічному 
коефіцієнту 5 і більше. Тут поширене криволісся сосни гірської, вільхи 
зеленої, ялівцю сибірського та субальпійське високотрав’я.

Тип D. Помірно-холодний бореальний, або сніжно-лісовий клімат. 
Помірно-холодний пояс (D1) характеризується сумою активних тем-
ператур 600–1 000° та гідротермічним коефіцієнтом 4–5. Охоплює 
лісисте середньо гір’я в межах 1 200–1 500 м н.р.м. Кліматичні умови 
сприятливі для зростання чистих смерекових лісів.

Прохолодний пояс (D2) характеризується сумами активних тем-
ператур 1 000–1 600° та гідротермічним коефіцієнтом 3–4. Охоплює 
крутосхилове середньогір’я та верхні частини міжгірних долин у ме-
жах 800–1 200 м н.р.м. Кліматичні умови сприятливі для поширення 
мішаних лісів з бука, ялиці та смереки.

Просторова диференціація клімату значною мірою впливає на 
поширення ґрунтів й азональних рослинних угрупувань у межах, 
характерних для висотних поясів Чорногори.

За умови охарактеризованого клімату в Чорногорі сформува-
лись гірсько-бурі лісові ґрунти, які з висотою змінюються на темно-
бурі і гірськопідзолисті, а у високогір’ї – на субальпійські й альпій-
ські гірськолучні. Ґрунтовий покрив сформувався за умови досить 
складної літологічної диференціації ґрунтотвірних порід і рельєфу, 
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Рис. 1. Кількість днів з опадами (метеостанція Пожижевська, %)

Рис. 2. Кількість випадків з несприятливими умовами 
(метеостанція Пожижевська, %)
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Рис. 3. Кількість випадків із швидкістю вітру понад 10 м/с 
(метеостанція Пожижевська)

Рис. 4. Несприятливі метеорологічні показники 
(метеостанція Пожижевська, %)
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що зумовило його значну різноманітність, зокрема, за потужністю і 
скелетністю профілю.

У Чорногірському масиві можна виділити три рослинні висотні 
пояси: гірськолісовий, субальпійський та альпійський. Перший з них 
поширений у середньогір’ї, два інші – у високогір’ї.

Стойко С. М. [45, 46] виділяє чотири рослинні ступені. Рослинний 
ступінь (РС) об’єднує фітоценози, які складаються з видів з однаковим 
або подіб ним географічним поширенням у горизонтальному та верти-
кальному напрямках, з вікаріючих видів і з видів, райони поширення 
яких збігаються з ареалом попередніх. РС – це явище хорологічне, 
географічне, історичне й екологічне.

РС букових і ялицево-букових лісів поши рений до висоти 1 000–
1 100 (1 200) м н.р.м. Видовий спектр флори значно залежить від 
геоморфологічних умов, материнських порід ґрунтів, експозицій схилу 
та режиму зволоження. Зокрема, переважання бука (Fagus sylvatiсa) 
простежується в місцях з підвищеним вмістом у ґрунті кальцію, або 
наявністю аргілітів та алевролітів (наприклад, хребти Озірний, Ку-
куль, Хеде). У межах цієї смуги заліснені території часто чергуються з 
луками вторинного походження (“царинками”). Тут панують, здебіль-
шого, чорниця (Vaccinium myrtillus), біловус стиснутий (Nardus stricta) 
та нещільнокущові злаки (костриця червона (Festuca rubra), мітли-
ця тонка (Agrostis tenuis)). Водночас царинки є оселищами рідкісної 
флори (наприклад, урочище Бабина Яма). У межах цього ступеня 
характерним є переважання природної смереки на гляціальних і 
флювіогляціальних формах рельєфу.

РС буковово-ялицево-смерекових і ялицево-смерекових лісів та 
смеречників поширений від 1 000–1 100 до 1 600–1 650 м н.р.м. Ця 
смуга вирізняється чергуваннями чистих смерекових деревостанів 
зі зміша ними буково-ялицево-смерековими, ялицево-смерековими, 
іноді смереково-ялицевими угрупованнями. Вона виконує важливу 
вітро-, селе-, лавино- й ґрунтозахисну функцію. У багатьох місцях 
простежується знищення деревостану внаслідок сходження лавин 
(зокрема, під відрогами Погорілки Кедроватої, вершинами Гомул і 
Данцер (Данциж) та ін.) [дод. 4: фото 3, 5]. У Чорногорі кліматична 
верхня межа лісу залежно від експозиції схилу повинна проходити на 
висотах 1 500–1 600 м. Проте розширення у минулому високогірних 
пасовищ призвело до формування вторинних лук та чорничників. На 
територіях з інтенсивним випасанням вторинні чагарнички змінилися 
щільнодернинними формаціями щучника дернистого (Deschampsia 
caespitosa) та біловуса стиснутого (Nardus stricta). На ділянках роз-
ташування загонів для овець і корів сформувались рудеральні або 
нітрофільні ценози з пануванням щавлю альпійського (Rumex alpinus), 
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кропиви дводомної (Urtica dioica), приворотня гірського (Alchеmilla 
monticola) (зокрема, на полонинах Кострича, Кукуль, Маришевська 
та ін.).

Субальпійський РС поширений від 1 600–1 650 до 1 800–
1 850 м н.р.м. Тут зростають угруповання, що належать до двох типів 
рослинності: чагарни кової та лучної. У нижніх і важкодоступних при-
гребеневих ділянках гірських хребтів та днищах і стінках карів пере-
важають угруповання сосни гірської (Pinus mugo) та ялівцю сибірського 
(Juniperus sibirica), а у зволожених місцях вздовж потоків – вільхи зеле-
ної (Alnus viridis), інколи – верби сілезької (Salix silesiaca). На ділянках 
випасання овець чагарники були вирубані та випалені, на їхньому 
місці утворилися біловусові, щучникові та чагарничкові угруповання. 
Найбільше флористичне багатство збереглося в найважкодоступніших 
місцях цього поясу – на крутих схилах польодо викових карів.

Альпійський РС розташований вище ніж 1 800–1 850 м н.р.м. 
Його ознакою є панування щільнодернистих формацій костриці ле-
жачої (Festuca supina), ситника трироздільного (Juncus trifi dus) та 
мохово-лишайникових пустищ. Тут простежується зменшення пер-
винних альпійських та аркто-альпійських чагарничків – рододенд-
ронників (Rhododendron kotschyi), заростей з верб Китайбелевої (Salix 
kitaibeliana), трав’яної (Salix herbacea), наскельниці лежачої (Loiseleuria 
procumbens), дріади восьмипелюсткової (Dryas ostopelata), а також 
осокових і злакових кальцефільних формацій з переважанням осо-
ки вічнозеленої (Carex sempervirens) та сеслерії голубуватої (Sesleria 
coerulans) [12, 31, 46, 56, 57].

Флора Чорногірського масиву багата й різноманітна. Загалом 
тут нараховують 727 видів [1, 12, 31, 46, 51], у тім числі охороняють 
30 видів флори, які занесені у Червону книгу України і три види до 
Червоного Європейського списку [1, 12, 13, 36]. Різноманіття флори 
зумовлено складним процесом її історичного розвитку, висотною 
диференціацією, наявністю різних геологічних порід, на яких фор-
муються численні відміни лісових та альпійських ґрунтів. Кожному 
висотному геоморфологічному комплексу Чорногори відповідають 
не тільки певний режим тепла і вологи, а й відповідний комплекс 
рослинності, ґрунтів і тварин.

Згідно з розташуванням висотних геоморфологічних комплексів, 
клімату і рослинності Чорногірський масив населяють різноманітні 
представ ники фауни. Загалом у Чорногорі зафіксовано 279 видів 
хребетних тварин, у тім числі 46 видів, занесених у Червону книгу 
України [1, 12]. Полонинський комплекс заселений незначною кількіс-
тю тварин, більшість з яких сюди заходить на деякий час з нижчих 
рівнів.
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На ввігнутих формах давньольодовикового комплексу прожива-
ють уже десятки видів ссавців (бурозубка альпійська (Sorex alpinus), 
нориця (полівка) снігова (Chionomys nivalis) та ін.), багато птахів (те-
терук (Lyrurus tetrix), снігур (Pyrrhula pyrrhula), пугач (Bubo bubo) тощо) 
та інші тварини, які присто совані до суворих кліматичних умов.

Крутосхилі хребти і долини середньогір’я характеризуються основ-
ною масою тварин лісової групи. Із ссавців поширені вовчок лісовий 
(Dryomys nitedula), вовчок ліщиновий (горішниковий) (Muscardinus 
avellanarius), білка звичайна (Sciurus vulgaris), куниця лісова (Martes 
martes), лисиця (Vulpes vulpes), вовк (Canis lupus), олень благородний 
(Cervus elaphus montanus), козуля європейська (Carpeolus carpeolus), 
зрідка трапляються ведмідь бурий (Ursus arctos), рись (Lynx lynx), 
кіт лісовий (Felis silvestris) та ін. Серед птахів переважають сойка 
(Garrulus glandarius), синиця велика (Parus major), яструб малий 
(Accipiter nisus), соколи, зокрема, сапсан (Falco peregrinus), беркут 
(Aquila chrysaetоs), канюк звичайний (Buteo buteo), а також сова довго-
хвоста (Strix uralensis), зозуля звичайна (Cuculus canorus) та ін. Панує 
серед авіфауни зростаюча популяція крука (Corvus corax) [1, 12].

На високі терасовані схили міжгірних долин та улоговин прони-
кають ссавці, які характерні для передгір’я (нічниця велика (Myotis 
myotis), заєць русак (Lepus europaeus) та ін.), трапляється значна кіль-
кість птахів (баранець звичайний (Gallinago gallinago), сова болотяна 
(Asio fl ammeus), чайка (Vanellus vanellus) та ін.).

Серед плазунів найпоширенішими є мідянка (Coronella austriaca), 
вуж звичайний (Natrix natrix), ящірка живородяча (Lacerta vivipara), 
ящірка прудка (Lacerta agilis), веретільниця ламка (Anguis fragilis), 
гадюка звичайна (Vipera berus).

У тваринному світі терасованих днищ основних річкових долин 
переважають види, пов’язані з водними артеріями, населеними пунк-
тами і сінокосами; в річках водиться форель струмкова (Salmo trutta 
morpha fario), голець (Nemachilus barbatulus), пічкур (Gobio gobio), ма-
рена (Barbus barbus) та ін., зрідка трапляється форель райдужна 
(Salmo gardneri) [1, 12, 46].

2.4. Ïîøèðåííÿ ñó÷àñíèõ 

ô³çèêî-ãåîãðàô³÷íèõ ïðîöåñ³â

Для гірського масиву Чорногори, як і Карпат загалом, характерний 
широкий спектр сучасних фізико-географічних процесів, які можна 
об’єднати у декілька груп за їхнім генезисом: процеси вивітрювання, 



29Êîðîòêà ôiçèêî-ãåîãðàôi÷íà õàðàêòåðèñòèêà ×îðíîãîðè

гравітаційні, флювіальні, нівальні, еолові, біогенні, енергообмінні 
та антропогенні. Фізико-географічні процеси мають певні висотно-
ярусні і структурно-літологічні закономірності поширення, а також 
сезонну інтенсив ність прояву [12, 16, 17, 24, 54, 56, 59–61].

Для альпійсько-субальпійського високогір’я Чорногори характерним 
є прояв таких процесів: морозне вивітрювання і нівальне роз’їдання, 
снігові лавини, соліфлюкція і крип, обвали тощо, а також поширення 
таких явищ, як кам’яні ріки (ґреготи і цокоти). У районі верхньої межі 
лісу яскраво проявляється вплив еолових процесів, зокрема, анемо-
генних (панівних напрямків вітрів) на форму крон поодиноких дерев 
і кущів. У межах лісистого середньогір’я переважають флювіальні 
процеси (глибинна і бічна ерозія у долинах річок, площинний змив і 
лінійна ерозія на схилах), зсуви й опливини, дефлюкція, вітровали і бу-
реломи тощо. До окремої групи процесів належать процеси, пов’язані з 
антропогенною діяльністю: прокладання доріг, рекреаційна дигресія, 
випасання овець і великої рогатої худоби, суцільні вирубки лісу тощо. 
Саме під час багатоденних і радіальних маршрутів можна простежити 
висотно-ярусні і структурно-літологічні закономірності поширення 
різних фізико-географічних процесів, а також вплив на їхній прояв 
й інтенсивність різних видів господарської діяльності людини.

Процеси вивітрювання є сукупністю процесів зміни первин-
ного стану гірських порід унаслідок фізичної та хімічної дії різних 
атмосферних агентів (води, температури, кисню і вуглекислого газу) 
та живих організмів. Вивітрювання відбувається шляхом механіч-
ного руйнування (дезінтеграції) гірських порід та шляхом зміни їх-
нього хімічного складу внаслідок розчинення, гідратації, окислення, 
карбонатизації і каолінізації. Залежно від переважання у процесі 
вивітрювання фізичних або хімічних явищ розрізняють фізичне (ме-
ханічне) і хімічне вивітрювання. Часто окремо виділяють органічне 
вивітрювання, яке завжди є або фізичним, або хімічним, залежно 
якою діяльністю живих організмів воно викликане.

Фізичне вивітрювання полягає у руйнуванні (розпушуванні) моно-
літних гірських порід на уламки без значної зміни їхнього мінерального 
складу під впливом температури, води, механічної діяльності рослин і 
тварин. Важливе значення у фізичному вивітрюванні має зміна тем-
ператури, при підвищенні якої гірські породи розширюються, а при 
зниженні – стискаються. Оскільки різні мінерали у складі гірських 
порід відрізняються за величиною коефіцієнта об’ємного і лінійного 
розширення, то при температурних коливаннях порушуються їхні 
зв’язки у породі та відбувається розпад породи на окремі уламки.

Вплив води особливо вагомий під час морозного вивітрювання, яке 
полягає у тому, що вода, замерзаючи у тріщинах, розширює їх унас-
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лідок збільшення власного об’єму. У процесі звітрювання мулистих 
порід важливе значення має зміна вологості. Насичені водою мулисті 
породи збільшуються в об’ємі (процес пучення), а після висихання і 
повернення до попереднього об’єму розтріскуються.

Зміст фізичного вивітрювання внаслідок діяльності рослин по-
лягає в тому, що їхнє коріння, проникаючи у тріщини і вузькі щіли-
ни, розширює їх, після чого порода розпадається. Відмерле коріння, 
набухаючи після дощів і замерзаючи взимку, має таку ж саму дію. 
Фізичне вивітрювання внаслідок життєдіяльності тварин полягає у 
тому, що землерийки, комахи і черви, риючи нори і ходи, розпушують 
і механічно роздрібнюють породи.

Хімічне вивітрювання спричиняє зміну хімічного складу гірських 
порід унаслідок дії таких агентів, як кисень, вода, розчинена у воді 
вуглекислота, гумінові кислоти. Інтенсивність хімічного вивітрю-
вання залежить від температури та характеру середовища (кисле, 
лужне, нейтральне). До найпростіших типів хімічного вивітрювання 
належать: розчинення окремих мінералів у воді, гідратація (перехід 
окремих мінералів у збагачені водою сполуки), окислення (утворення 
передусім окислів металів унаслідок зв’язування атмосферного кис-
ню) і карбонізація (утворення солей карбонатів у результаті взаємодії 
вуглекислоти з іонами сильних основ (K, Na, Ca, Mg, Mr). Зазначені 
процеси у природі завжди супроводжуються протилежними: випа-
данням осадів, дегідратацією, відновленням, декарбонізацією.

Складним хімічним вивітрюванням є процес взаємодії продуктів 
простого вивітрювання з гірськими породами і мінералами, під час 
якого водночас відбувається обмін основами, вилуговування, вими-
вання кремнекислоти (десилікація) тощо. Зокрема, складним є процес 
каолінізації, що приводить до утворення каолініту або глин під час 
вивітрювання алюмо- і феросилікатів.

Унаслідок дії живих організмів також проходить хімічне вивіт-
рювання. Зокрема, коріння рослин, виділяючи органічні кислоти, 
розчиняють карбонатні сполуки. Мікроорганізми і бактерії, розклада-
ючи відмерлі рештки рослин, утворюють гумус і гумусну кислоту, яка 
просочуюється на глибину і спричиняє відкладення заліза у нижній 
частині профілю звітрених порід, а гумус забарвлює їхню верхню 
частину в темний колір.

Процеси вивітрювання дещо по-різному протікають у межах аль-
пійсько-субальпійського і лісового поясів Чорногори. У високогір’ї з 
холоднішими мезокліматичними умовами породи зазнають більшою 
мірою механічного роздрібнення, здебільшого внаслідок морозного 
вивітрювання, а процеси хімічного вивітрювання (десилікація, гід-
ратація, оксидація, вилуговування, гумусоутворення) протікають у 
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сповільненому режимі. У лісовому поясі руйнування гірських порід 
глибше і проходить динамічніше у разі переваги процесів хімічного 
вивітрювання. Процеси вивітрювання є своєрідною підготовкою 
гірських порід до їхнього переміщення тими чи іншими агентами, 
тобто необхідною передумовою прояву різних рельєфотвірних про-
цесів.

Схилові (гравітаційні) процеси виникають під дією сили тяжін-
ня і відображаються у динамічних змінах поверхні землі, пов’язаних 
з рухом униз приповерхневих звітрених гірських порід. До схило-
вих процесів належать: обвалювання, осипання, сповзання (зсуви, 
опливини), відсідання матеріалу, делювіальні процеси (площинний 
змив та ерозійні процеси), масовий рух плаща пухких відкладів (де-
флюкція, соліфлюкція, кріп) та скельних уламків (кам’яні ріки) [17, 
56, 59–61]. Інтенсивність і специфіка руху звітреного матеріалу по 
схилу залежить від крутизни схилів, режиму їхнього зволоження, 
специфічного залягання пластів гірських порід різного літологічного 
складу та відмінних властивостей щільних і глинистих порід, харак-
теру рослинного покриву. 

Гравітаційні процеси залежно від крутизни схилів відображають-
ся: у  швидкоплинному (миттєвому) русі мас гірських порід (обвали, 
осипання, каменепади, лавини) на схилах крутизною понад 35–40°; 
порівняно швидкому русі (зсуви, опливини) при крутизні схилів від 
12–15° до 30–35° та у повільному зміщенні пухких відкладів (деф-
люкція, соліфлюкція, кріп) на схилах крутизною від 1–2° до 30–35°. 
Унаслідок швидкоплинних гравітаційних процесів відбувається змі-
на поздовжнього профілю схилів та його мікрорельєфу, а наслідком 
повільного руху пухких відкладів є прояв таких явищ, як “п’яний” ліс 
та формування дрібногорбистого нанорельєфу схилів.

Обвали і каменепади (швидке зміщення звітрених уламків пере-
важно щільних гірських порід) у Чорногорі простежується на дуже 
крутих схилах і стінках карів та нівальних ніш, які сформувались на 
виходах “голів” щільних пластів гірських порід, що є зворотнім сто-
совно падіння схилу. Активізуються обвали внаслідок землетрусів і 
морозобійних процесів. Умови для прояву обвалів є у межах більшості 
схилів північно-східної експозиції в пригребеневій частині головного 
хребта Чорногори, складеного пластами чорногірського флішу з па-
нуванням масивних пісковиків і конгломератів, а також у пригребе-
невих ділянках хребтів Козьмеска і Маришевська. Під час маршрутів 
наслідки обвалів у вигляді скупчень переважно крупноуламкових 
порід можна спостерігати у підніжжі дуже крутих і прямовисних 
північно-східних схилів крутизною понад 35–40° у карах верхнього 
ярусу вздовж головного Чорногірського хребта між Говерлою і Чорною 
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горою (Попом-Іваном), у підніжжі південних схилів хребта Шпиці 
(фото 7) і відрогу до вершини Гутин Томнатик та деяких інших місцях 
[дод. 4: фото 9, 16].

Осипища (процеси сухого ковзання чи кочення невеликих уламків 
порід) у Чорногорі поширені мало. Виникають осипища внаслідок 
порушення гравітаційної рівноваги під час висихання оголених дуже 
крутих схилів тильних стінок карів і водозбірних лійок, складених 
аргіліто-алевролітовим флішем за умов постійного порушення рос-
линного покриву різними чинниками (сходженням снігових лавин, 
випасом овець, рекреаційною дигресією). Активізуються осипні про-
цеси влітку і восени у суху погоду. Під час маршрутів осипи можна 
спостерігати у водозборах північно-східних схилів хребтів Козьмеска 
і Маришевська, які  сформовались у відкладах шипітської і чорно-
гірської світ, а також на ділянках тильних стінок карів головного 
хребта Чорногори складених аргілітами.

Кам’яні ріки (куруми) – кам’янисті розсипи на схилах гірських 
хребтів, що повільно рухаються вниз (зі швидкістю від кількох до 

Фото 7. Моноклінальні виходи корінних порід та наслідки кам’яних обвалів 
й осипищ на схилах і підніжжі хребта Шпиці (фото Койнової І.Б.)
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десятків сантиметрів на рік) і утворюються у місцях виходу на 
поверхню твердих порід, які легко піддаються фізичному (морозному) 
вивітрюванню. Кам’яні розсипи, зазвичай, не закріплені рослинністю 
або через мікрокліматичні умови, або внаслідок великої рухливості 
кам’яних потоків. У Карпатах куруми отримали власні назви: ґреготи – 
потоки великих уламків каменю (розміром понад 0,2–0,5–2 м) і цокоти – 
потоки з дрібнішого каміння (0,05–0,5 м). Найбільше поширення ґре-
готи мають на більшості вершин Ґорґан – Сивулі, Добошанці, Синяку, 
Хом’яку, Малому Ґорґані та ін. Ґреготи надають вершинам масиву 
Ґорґан сірого кольору вище від межі лісу, що спосте рігають з головно-
го хребта і вершин Чорногори. Під час маршрутів головним хребтом 
Чорногори кам’яні розсипи можна перетнути на південно-західних 
схилах Брецкула [дод. 4: фото 14], Туркула, Бребенескула (фото 8) 
та спостерігати на Шпицях, Кізлах та інших вершинах у місцях ви-
ходу пісковиків і конгло мератів чорногірської світи. Тут вони мають 
ширину до 20–40 м та протяж ність до 200–300 м. У Чорногорі цокоти 
поширені на схилах, сформо ваних кремнистими пісковиками шипіт-
ської світи, зокрема, на схилах г. Хеде, г. Триголова тощо [56]. 

Зсуви проявляються у швидкому ковзаючому зміщенні гірських 
порід вниз схилом по наявній або такій, що формується, поверхні, під 
час якого сила відривання (зміщення) більша від сили зчеплення порід. 
Зсуви поширені на крутих схилах, складених глинистими флішовими 
породами (переважно аргілітами), або моренними відкладами за умов 
доброго і надмірного зволоження внаслідок порушення гравітаційної 
рівноваги бічною річковою ерозією або антропогенною діяльністю. 
Під час маршрутів на Говерлу чи хребет Маришевську багатоступін-
чаті тіла зсувів можна спостерігати на схилах бокових морен вздовж 
дороги між ЧГС і спортбазою “Заросляк”. Тут зсувні процеси активізу-
вались як унаслідок бічної ерозії р. Прут, так і внаслідок “підрізання” 
дорогою схилів, складених слабозв’язаними суглинисто-валунними 
моренними відкладами [дод. 4: фото 11]. Активізація зсувних процесів 
простежувалась під час катастрофічного паводку у липні 2008 р. 
У цей час зійшли потужні зсуви зі схилів хребта Озірного внаслідок 
підмивання річкою Прут (фото 9) та потоком Кременещик (північно-
східний макросхил) [дод. 4: фото 30, 35].  Зсувні процеси відбулись 
також вздовж потоку Форе щанка та вздовж дороги Ворохта – спорт-
база “Заросляк”.

Опливини – це спливання насиченого водою шару ґрунту на кру-
тих схилах чи уступах в умовах надмірного зволоження весною під 
час затяжних дощів. Найчастіше опливини як вторинний процес 
трапляються на зсувних тілах і підошвах зсувів. Опливини приуро-
чені до м’яких глинистих порід і пластів, перенасичених водою через 
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Фото 8. Куруми (кам’яні ріки) на схилах Бребенескула (фото Койнової І.Б.)
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сповільнену інфільтрацію опадів на схилах з узгодженим падінням 
пластів. У Чорногорі опливини найчастіше простежуються у смузі 
поширення гнилецької і пробійненської геологічних світ [56].

Масове зміщення плаща уламків гірських порід є надзвичайно 
повіль ним і малопомітним процесом, який відбувається, по суті, без-
перервно, захоплює винятково кору вивітрювання і є головним про-
цесом у межах природних (не змінених господарською діяльністю) 
схилів. Залежно від характеру, особливостей і швидкості руху плаща 
пухких відкладів розрізняють соліфлюкцію, дефлюкцію, крип, деце-
рацію. Зазначені процеси є головними у формуванні схилів, а інші – 
обвально-осипні, зсувні, делювіальні – додатковими, що тільки накла-
даються на процеси масового зміщення уламків гірських порід.

Дефлюкція полягає у повільному (міліметри на рік) зміщенні звітре-
ного пухкого матеріалу внаслідок в’язкопластичних деформацій, які 
проявляються у видавлюванні слабозволожених мас під ґрунтово-рос-
линним покривом. Цей процес має значне поширення на схилах різної 

Фото 9. Зсув у підніжжі хребта Озірний вздовж річки Прут 
біля ЧГС (фото Рожка І.М.)
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крутизни, передусім у межах лісового поясу Чорногори. Розвивається 
дефлюкція на схилах під впливом сили тяжіння, пульсаційної зміни 
температури і зміни вологості порід, зокрема, перезволоження пухких 
відкладів весною внаслідок сніготанення та восени після обложних 
дощів. Характерною ознакою активного прояву дефлюкційних про-
цесів вважають викривлені (“саблевидні”) приземні частини стов-
бурів дерев, які простежуються на маршрутах під час руху лісовими 
дорогами чи стежками. Дефлюкційні процеси активно протікають 
також у межах полонин і післялісових лук (“царинок”), унаслідок чого 
формується дрібногорбкуватий нанорельєф пригребеневих схилів 
головного та інших хребтів Чорногори (Маришевська, Козьмеска, 
Кукуль, Кострича), вкритих лучною рослинністю. Іноді швидкість 
зміщення перезво ложених мас може призвести до розриву дернини 
і зміщення сповзаючого плаща у вигляді переривистого зміщення ок-
ремих блоків поверхневого шару. Такий зсувний процес у мініатюрі 
називають децерацією, внаслідок якого утворюються мікросходинки 
на схилах. Випасання овець і великої рогатої худоби активізує деце-
рацію, внаслідок чого утворюється нанорельєф “коров’ячих стежок”, 
який можна спостерігати біля кошар на хребтах Кукуль і Кострича, 
в урочищі Нижня Гаджина (Ґаджина).

Соліфлюкція також відбувається під впливом сили тяжіння і поля-
гає у швидкому спливанні насиченого водою відталого ґрунту рідко-
текучої консистенції поверхнею замерзлого. Соліфлюкція є процесом, 
характерним для регіонів з розвитком вічної мерзлоти, де її називають 
швидкою (величина спливання пухких порід потужністю 20–40 см, 
зрідка до 1 м становить до кількох метрів на рік). У Чорногорі поши-
рена повільна або закрита соліфлюкція, швидкість якої становить від 
кількох міліметрів до 1 м на рік. Цей процес має обмежене поширен-
ня і простежується на оголених підошвах ковзання і стінках відриву 
зсувів на схилах південної експозиції, які швидко розмерзаються і 
складені глинистими породами незакріпленими корінням рослин.

На схилах різних експозицій в альпійсько-субальпійському і верх-
ньому лісовому поясі Чорногори поширений крип (повільне зміщення 
пухких відкладів, у якому неможливо відокремити повільну соліф-
люкцію і дефлюкційний механізми, оскільки вони, маючи сезонний 
характер, плавно змінюються). Про перебіг крипу свідчить шару-
ватість у вертикальному розрізі стікаючої маси, напрям щебеневих 
кіс, загинання по схилу коріння дерев. На поверхні ефектом крипу є 
нахилені дерева перпендикулярно до поверхні схилу. 

Делювіальні процеси часто вважають схиловими, але, на нашу 
думку, їх доцільніше розглядати у складі флювіальних, оскільки їхнім 
головним рушієм є енергія текучих вод.
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Флювіальні процеси відбуваються за провідної ролі текучих вод 
і до них належать делювіальні процеси (площинний змив і намив на 
схилах, лінійний розмив (ерозійні процеси), руслову ерозію та акуму-
ляцію, забо лочення, селі [15, 17, 56, 59–61].

Делювіальні процеси полягають у змиванні частинок ґрунту (дріб-
нозему) дощовими і талими водами здебільшого на незадернованих 
схилах. Інтенсивність делювіального процесу залежить від руйнівної 
дії крапель дощу, кількості води, що стікає; швидкості, з якою стікає 
вода, фізико-механічних властивостей ґрунту, наявності й щільності 
рослинного покриву, мікрорельєфу схилу.

Площинний змив і намив є взаємопов’язаними процесами, що по-
лягають у змиванні пухкого матеріалу по всій площині схилу густою 
мережею струмків та акумуляцією його в підніжжі схилу у вигляді 
делювіального шлейфу. За умов незадернованого схилу цей процес 
супроводжу ється вимиванням мулистих і глинистих частинок, що 
відображено помутнінням води в потоках, а на схилах – виділенням 
на їхній поверхні дрібних камінців і щебеню. Іноді площинний змив 
призводить до масового оголення коріння дерев на схилах, які зазна-
ють надмірного витоптування внаслідок нерегульо ваного рекреацій-
ного навантаження (фото 10).

На схилах різної крутизни, вкритих лучною рослинністю чи лісовою 
підстилкою, площинний змив мінімальний, проте проявляється під 
час досягнення повної вологомісткості поверхневого шару ґрунтів. У 
Чорногорі цей змив найчастіше простежується на полонинах з надмір-
ним випасом худоби, на ділянках після суцільних рубок, на підошвах 
ковзання зсувних тіл, осипищах, на стежках і ґрунтових дорогах.

Лінійний змив полягає у розмиванні сконцентрованими лінійни-
ми потоками поверхні й утворенні лінійних від’ємних форм рельє-
фу (борозен, промоїн, вибоїн, виярків, ярів, лощин і балок, долин). 
В Українських Карпатах крутопадаючі долини з тимчасовими і по-
стійними водотоками майже повсюдно називають зворами. Ерозійні 
процеси активно розвиваються під час зливових дощів, достатніх для 
переформування площинного стоку в лінійний на крутих і спадис-
тих схилах, що є ввігнутими у плані за умов поганої задернованості. 
Простежується в улоговинах, на схилах з надмірним випасанням 
худоби, на всіх дорогах, туристських стежках інтенсивного користу-
вання (зокрема, стежка спортбаза “Заросляк” – Говерла, дороги на 
хребти Мариш, Козьмеску, Маришевську, Кукуль). Особливо активно 
ліній ний розмив розвивається вздовж стежки від спортбази “За-
росляк” на г. Го вер лу вище від лісового поясу внаслідок надмірного 
рекреаційного наванта ження, що призводить до повного руйнування 
дернини (фото 11). На ділянках, складених флішевими породами та 
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делювіальними суглинками, глибина лінійних врізів простежується 
у вигляді вибоїн, завглибшки до 0,5–0,7 м (фото 12), а на ділянках, 
складених пісковиками, – виходи глиб пісковиків. 

Заболочення є процесом перезволоження ґрунтів до стану повної 
вологомісткості протягом більшої частини року. Формується за умов  
відсутності або сповільнення стоку та інфільтрації води з опадів. За-
болочені ділянки трапляються також у місцях виклинювання ґрунто-
вих вод, а також поступового заповнення карових озерних улоговин 
рештками відмерлих рослин. У Чорногорі поширені болота низинного 
та перехідного типів. Найбільшими заболоченими площами є слабона-
хилені ділянки днищ карів (Заросляцький, Цибульник, Туркульський 
та ін.). Процес переходу озера у болото можна спостерігати на при-
кладі озера Несамовите, західна частина якого внаслідок заростання 
і відмирання гігрофільної рослинності поступово перетворюється у 
болото (фото 13) [дод. 4: фото 25], а також в урочищі Озірне (фото 14). 

Фото 10. Деградація схилів у місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного 
лісистого середньогір’я внаслідок антропогенного витоптування та площинної 

ерозії (фото Койнової І.Б.)
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Фото 11. Наслідки надмірного витоптування на туристичній 
стежці спортбаза “Заросляк” – г. Говерла (фото Дикого І.В.)
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Фото 12. Активізація і наслідки лінійної ерозії  на туристичній 
стежці спортбаза  “Заросляк” – г. Говерла (фото Дикого І.В.)
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Заболочені ділянки досить часто простежу ються у днищах добре ви-
роблених ділянок річкових долин (Кременещик, Припір, Форещанка), 
особливо під час виклинювання ґрунтових вод, впадіння слабосфор-
мованих схилових потоків, а також на їхніх конусах виносу. Невеликі 
заболочені ділянки утворюються на складених аргілітами сідловинах 
хребтів, а також на ступенях схилів, сформованих у пачках аргілітів 
(здебільшого гнилецької та пробійненської світ) з паралельною до хреб-
тів протяжністю (прикладами таких ділянок є сідловини на хребтах 
Озірний і Кукуль) [56].

Руслова ерозія (донна і бокова), а також акумуляція алювію відбува-
ється в долинах постійних водотоків (зворів, потоків і рік). Донний 
вріз просте жується у всіх потоках, які не досягли стану динамічної 
рівноваги у форму ванні ложа долини. Неотектонічне підняття Чорно-
гори посилює донний вріз, про що свідчить стікання води по корінних 
породах у руслі. Ділянки з бічною ерозією можна спостерігати, рухаю-
чись дорогою до спортбази “Заросляк”, де р. Прут активно розмиває 
моренні відклади, а також під час просування до озера Несамовите 
вздовж потоку Прут Гомулецький. Ділянки врізу простежують ся на 

Фото 13. Заростання улоговини озера Несамовите (фото Матвіїва В.П.)
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контактах твердих і м’яких серій пачок флішу, що перети наються 
руслом потоку (наприклад, топільчанської і гнилецької між хребтами 
Кукуль і Озірний, чи кварцевої і слюдистої серій шипітського флішу в 
долині р. Форесок). Ділянки акумуляції трапляються за умов перетину 
річкою м’яких порід перед виходом на тверді пачки пісковику, які 
утворюють пороги, або перед штучними спорудами (греблі, гаті). На 
ділянках врізу річка шумить від швидкої течії, на ділянках акумуля-
ції – тихо плюскотить. На ділянках долин зі зменшеною швидкістю 
течії можуть формуватися умови для біфуркації русла (зокрема, на 
території ЧГС).

Унаслідок тривалих опадів і підняття рівня води в околицях ЧГС 
у липні 2008 р. відбулося поглиблення на 1,5 м русла Пруту. Окрім 
цього, бокова ерозія призвела до суттєвого пошкодження полотна 
дороги  Ворохта – спортбаза “Заросляк” у трьох місцях, що тимчасово 
унеможливило проїзд для автобусів та вантажівок [дод. 4: фото 29, 
31–33]. Унаслідок катастрофічного паводку зруйновано гідротехнічні 
споруди форельного господарства [дод. 4: фото 36, 37].

Фото 14. Заростання озерця в урочищі Озірне (фото Микітчака Т.І.)
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Селі – це потоки, які швидко рухаються вздовж схилу долинами 
потоків чи лавинними лотками, в яких вміст твердого матеріалу пе-
ревищує вміст води у 2–5 разів. Залежно від їхнього співвідношення 
розрізняють грязекам’яні, грязещебенисті і грязьові селі, які, по суті, 
є паводками з високим вмістом твердого матеріалу і тривають від 3 
до 8 год. У Чорногорі селі трапляються зрідка завдяки високій збе-
реженості лісового покриву і можуть формуватися під час тривалих 
зливових опадів у руслах потоків, захаращених пухким матеріалом 
(зсувні тіла, осипища, алювій, стовбури дерев тощо) [12, 15]. Свід-
ченням сходження селів є їхні конуси виносів, складені несортова-
ним матеріалом. Такі конуси виносу сьогодні мож на спостерігати в 
околицях ЧГС на потоці, що стікає з хребта Озірний, та під мостом 
вузькоколійки нижче від форельного господарства (12-й кілометр 
дороги Ворохта – спортбаза “Заросляк”) [дод. 4: фото 34].

Нівальні процеси проявляються через діяльність снігу і мають 
найрізноманітніші прояви: від руйнівної діяльності снігових лавин 
і нівальної екзарації до захисної й теплоізолюючої ролі снігового по-
криву.

Снігові лавини є масами снігу, які рухаються вниз по схилу. Форму-
ються лавини на схилах переважно північних експозицій крутизною 
15–45°, де може залягати сніговий покрив такої потужності (понад 
1 м), яка достатня для гравігенно зумовленого ковзання чи кочення. 
Виникають лавини під час “зливових” тривалих снігопадів, під час 
формування фірнових зерен на контакті з ґрунтом, або між пластами 
снігу різної щільності, особливо за наявності теплового чи вітрового 
насту. Імпульсами, які започатковують сходження лавин, можуть 
бути падіння снігових лавин, вибухи, грім, інші потужні звукові ко-
ливання, підрізання шару снігу (готового до сповзання) лижниками 
або пішоходами. Залежно від стану снігу розрізняють сухі і мокрі 
лавини. Період найчастішого сходження снігових лавин у Чорногорі – 
початок весни (березень–квітень) [48].

Залежно від характеру руху снігу по схилу розрізняють: осови 
(сходження снігових мас потужністю 20–40 см широким фронтом); 
лоткові лавини (рухаються руслами, створеними тимчасовими пото-
ками); стрибаючі лавини (лоткові лавини, поздовжній профіль яких 
характеризується наявністю сходів на схилі). У Чорногорі просте-
жуються такі сліди сходження лавин: лавинні лотки (переважно в 
карах), лавинні “прочіси” – безлісі смуги, які звужуються донизу на 
контакті субальпійських лук, криволісся і лісового поясу. Останнє 
явище можна спостерігати з полонини Маришевська на північному 
схилі г. Гомул [дод. 4: фото 3]. Крім цих ознак, місця сходжен ня ла-
вин можна виявити за їхніми конусами виносу, які репрезентовані 
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несортованою сумішшю снігу, камінням різної величини, стовбурами 
дерев, кущів, глиноземом. Вони залягають у місцях затухання лавини 
(часто на перегинах схилів зі зменшенням їхньої крутизни). Сліди 
сходження лоткової лавини простежуються в урочищі Ґаджина нижче 
від ріґеля. Тут лавина зійшла взимку–навесні 2006 р. з відрогу хребта 
Погорілка Кедрувата, зруйнувавши на своєму шляху смерековий ліс. 
Лавинний прочіс довжиною 1 250–1 300 м має ширину 80–120 м, 
який закінчується конусом виносу з повалених дерев, дрібнозему і 
брил каміння. Навесні 2007 р. лавина зійшла повторно, продовживши 
прочіс до долини потоку Мреї і частково завалила конусом виносу 
його русло (фото 15, 16). 

Найруйнівнішою силою характеризуються стрибаючі лавини, які, 
зустрівши на своєму шляху перешкоду (скельний виступ), продовжу-
ють рухатись у повітрі, а, приземляючись, руйнують усе на своєму 
шляху. Конус виносу і “прочіс” стрибаючої лавини, що зійшла навесні 
2000 р., можна спостерігати під відрогом г. Данцер навпроти г. Го-
мул під час руху долиною Пруту Гомулецького до озера Несамовите. 

Фото 15. Лавинний лоток на схилах хребта 
Погорілка Кедрувата (фото Койнової І.Б.)



45Êîðîòêà ôiçèêî-ãåîãðàôi÷íà õàðàêòåðèñòèêà ×îðíîãîðè

Фото 16. Наслідки сходу лавини в Нижній Гаджині (фото Койнової І.Б.)
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Тут лавина, знищивши ліс, утворила прочіс завширшки 120–140 м 
та завдовжки 350–400 м, у кінці якого розташований конус виносу 
заввишки 7–8 м.

Снігове роз’їдання (екзарація) проявляється у вигляді заглиблень 
(ніш) на схилах, сформованих груборитмічним флішем. Нівальні ніші 
приурочені до пачок аргілітів. Унаслідок більшої товщини снігового 
покриву в пониженнях затримується його танення, збільшується об’єм 
талої води і її ерозійна дія. Холод навколо плями снігу стримує ріст 
рослин, що сприяє зменшенню закріплення схилів, посиленню ерозії 
і поглибленню снігової ніші. Нівальві ніші добре виражені у вигляді 
компактних плям снігу в субальпійському поясі Чорногори у межах 
пригребеневих схилів у червні, коли вже відбулося основне снігота-
нення [дод. 4: фото 7, 12].

Перенесення снігу вітром є важливим чинником перерозподілу 
маси снігу, формування запасів води та одним з чинників модифі-
кації теплового й радіаційного режимів [56]. У Чорногорі внаслідок 
дії переважаючих вітрів сніговий покрив зноситься з вітроударних 
полонинських схилів південно-західної і південної експозиції головно-
го хребта, хребтів Маришевська, Козьмеска, Кукуль, а на завітряних 
північних схилах формується досить потужний сніговий покрив та 
снігові карнизи заввишки 2–4 м.

При товщині снігу понад 15 см покриваються нерівності нано-
рельєфу і формується покрив снігу з теплоізолюючими властивостями, 
що не дає змоги  рослинам вимерзати. Крім того, сніговий покрив 
захищає рослинність та ґрунт від механічних пошкоджень під час 
сходження лавин. Перерозподіл снігу вітром призводить до згладжу-
вання нерівностей земної поверхні взимку, зміни глибин промер зання 
взимку і навесні, нерівномірності сніготанення навесні, урізнома-
нітнення водного режиму влітку, зміщення фенофаз рослин навесні 
і влітку.

Еолові анемогенні процеси протікають під впливом вітру. Для Чор-
ногори, як і Карпат загалом, класичних форм рельєфу, пов’язаних з 
еоловою діяльністю, нема, оскільки завдяки гумідності клімату схи-
ли і гребені гірських хребтів заліснені та вкриті луками і заростями 
гірської сосни. Сильні вітри, які часто дмуть у Чорногорі, особливо 
у високогір’ї, завдяки бар’єрному ефекту рельєфу характеризуються 
чітко вираженим переважанням певних напрямків. Власне вітро-
вий чинник впливає на форму дерев, кущів, а також призводить до 
вітровалів і буреломів.

Зміна зовнішнього вигляду дерев (форми крони) зумовлена екс-
тремальними за швидкістю і повторюваністю вітрами за умов, які  
наближаються до граничних стосовно лісоутворення. Проявом впливу 
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сильних вітрів панівної повторюваності є прапороподібні форми крон 
дерев, які, як своєрідні “стрілки компаса”, вказують на багаторіч-
ну повторюваність вітрів певного напрямку. Польський дослідник 
А. Сьро донь (1948) завдяки вимірюванню напрямку орієнтації най-
довших гілок крон склав карту панівних за напрямком вітрів у Чор-
ногорі [56]. Найчастіше смереки прапороподібної форми трапляються 
в смузі верхньої межі лісового поясу та в лісовому поясі на приводо-
дільних схилах. Прапоро видність дерев приполонинської смуги фор-
мується у тих особин, які переви щують чагарниковий ярус. Найкращі 
зразки прапоровидних дерев можна спостерігати вздовж стежки від 
спортбази “Заросляк” на Говерлу (вище від лісового поясу), на хребтах 
Козьмесці, Маришевській та ін.

Вище від лісового поясу переважання сильних вітрів одного на-
прямку спричиняє також куестоподібну форму чагарників ялівцю. 
Пологий “схил” чагарника завжди є вітроударним, а крутий – вітроті-
ньовим. Куестоподібні форми чагарників найчастіше формуються в 
поясі субальпійського криволісся, особливо там, де вони розріджені 
й не захищені від вітрів.

Вітровали (поодинокі і суцільні) полягають у пошкодженні лісу 
сильними вітрами, під час якого дерева вивалюються разом з коре-
невищем. Причиною поодиноких вітровалів можуть бути захворю-
вання дерев, старість, підмокання, загнивання коренів, зсуви тощо. 
Суцільні вітровали формуються на вітроударних схилах лісового поясу 
(переважно з монокультурою смереки). Суцільний вітровал можна 
спостерігати на схилах південної експозиції хребта Маришевська під 
час руху до сідловини між хребтами Маришевська і Шпиці.

У Чорногорі суцільні та вибіркові вітровали простежуються також 
на шляхах перевальних вітрів навпроти сідловин і льодовикових 
карів. Прикладом цього може бути вітровальна площа на схилі пів-
нічно-східної експозиції між вершинами Пожижевська і Данциж у 
верхній частині потоку Орендар. Додатковим сприятливим чинни-
ком вітровалів є перезволоження схилів, що полегшує відокремлення 
тарілкоподібної поверхневої кореневої системи смерек від субстрату. 
Внаслідок вивертів коріння та вітровалів (сальтаційних процесів) 
змінюється мікрорельєф схилів. Чинником стримування вітровалів 
на вітроударних і привододільних схилах є домішка в деревостанах 
листяних порід з глибокою кореневою системою (бука, явора).

Буреломи – процес пошкодження лісу сильними вітрами, під час 
якого дерева ломляться у межах крони або стовбура без відриву коре-
невищ. Найчастіше злам простежується у нижній половині стовбура. 
Злами у верхній частині крони найчастіше відбуваються внаслідок 
налипання мокрого снігу в безвітряну погоду, яка призводить до пере-
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вантаження стовбура і зниження його стійкості до раптових сильних 
вітрів. Чинниками, що сприяють бурелому, є також захворювання 
стовбурів гниллю чи пошкодження короїдами, а також суцільні чи 
вибіркові вирубки лісу, що створюють вітроударні стінки або про-
галини.

Вітровальний і буреломний вплив вітрів поширений передусім 
у навітряних південно-західних схилах головного хребта Чорногори 
та хребтів Маришевська – Козьмеска, Озірний – Кукуль, Кострича), 
оскільки у Чорногорі переважають вітри, що дмуть із Закарпаття.  
Значну лісоруйнівну діяльність мають гірсько-долинні вітри і фени 
на схилах річкових долин Пруту, Мрей та інших, що мають попереч-
ну простяжність до основних хребтів через модифікацію напрямку і 
збільшення швидкості сильних перевальних вітрів. Тому руйнівний 
вплив цих вітрів проявляється на вітроударних схилах у місцях по-
вороту річкових долин.

Біогенні (фітогенні і зоогенні) процеси виступають важливим 
чинником модифікації  схилових, флювіальних, нівальних та інших 
процесів. Важливе значення для стабілізації катастрофічного про-
яву зазначених процесів має лісовий покрив, а також чагарникова 
і лучна рослинність, завдяки наявності яких процеси протікають у 
природному (спонтанному) режимі.

Добре відомою є протиерозійна і водорегулювальна роль лісів, які, 
впливаючи на перерозподіл атмосферних опадів, суттєво послаблюють 
еродуючий потенціал опадів і сповільнюють ерозійні процеси на схилах. 
Проте водорегулювальна і протиерозійна властивість лісів проявляється 
тільки у разі певної кількості опадів за певний час. Зокрема, у другій 
половині липня 2008 р. протягом тижня випало 350–360 мм опадів, а 
за даними спеціальних досліджень ліси у Карпатах (залежно від пород-
ного складу) можуть утримати від 120–140  до 150–170 мм опадів. Тому 
головною причиною катастрофічного паводку 2008 року на Передкар-
патті та активізації ерозійних процесів, селів, зсувів тощо в горах була 
фізична нездатність лісів “утримати” кількість опадів, що випала. Інші 
чинники, зокрема, антропогенні (надмірні чи нераціо нальні суцільні 
рубки, порушення їхньої технології, недостатні берегоукріплювальні 
заходи тощо) мали додаткове підсилююче значення.    

Коріння дерев (особливо листяних і ялиці) та чагарників у поясі 
криволісся, проникаючи в глибину вивітрених гірських порід, стають 
на  перешкоді прояву зсувів й опливин та сповільнюють дефлюкційні 
процеси. Ліс також відіграє важливу роль у процесах теплообміну: з 
одного боку, сповільнює нагрівання приповерхневих гірських порід 
та сніготанення (відповідно, зменшуючи еродуючу здатність талих 
вод), а з іншого, – сприяє формуванню стійкого снігового покриву, 
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який (при товщині понад 15–20 см) захищає ґрунти від промерзання. 
Проте найважливіша роль лісу під час функціо нування природних 
комплексів полягає у формуванні значних запасів багаторічної біо-
маси внаслідок фотосинтезу. Водночас відмерле листя і хвоя розкла-
дається і збагачує ґрунти поживними речовинами.

Аналогічну лісовому покриву роль відіграє кущова рослинність у 
смузі криволісся та лучна і болотна рослинність в альпійсько-субаль-
пійському поясі. Особливо важливою є теплоізолююча та протиерозій-
на роль зазначених видів рослинних покривів, що зростають у менш 
сприятливих погодно-кліматичних умовах, які суттєво зменшують 
їхню біопродуктивність. Процес росту і відмирання лучно-болотної 
рослинності призводить до формування купинного нанорельєфу на 
заболочених ділянках.

Вплив тварин (зоогенні процеси) на функціонування природних 
комплексів також є багатогранним, як стосовно протікання біоло-
гічних процесів, так й активізації морфодинамічних. Діяльність мік-
роорганізмів, ґрунтових черв’яків тощо, які трапляються повсюдно, 
сприяє розкладу органічних решток і гумусоутворенню. Враження 
дерев грибковими хворобами, інвазіями короїдів та листогризів сприя-
ють прояву буреломів і вітровалів та збільшенню сухостою у лісі [50]. 
Механічне розпушування ґрунтів і вивітрених порід землериючими 
тваринами сприяють ерозійним процесам у весняний період і пере-
веденню площинного поверхневого стоку у внутріґрунтовий влітку. 
Витоптування стежок, руйнування дернини ратичними тваринами 
(косулі, олені, дикі свині) активізують ерозійні й дефлюкційні про-
цеси. Важливу роль відіграють птахи і тварини у поширенні рослин 
завдяки переносу їхнього насіння.

Енергообмінні процеси полягають у передачі енергії різними 
електро магнітними хвилями оптичного, теплового та радіодіапазонів 
[56]. Головним джерелом випромінювання електромагнітних хвиль є 
Сонце, меншою мірою – Земля. Основна частка енергетичних потоків 
формується шляхом перероз поділу і трансформації сонячної енергії, 
який визначають експозиція і крутизна схилу, альбедо діяльної по-
верхні, зволоженість ґрунту і тип рослинності, мікрорельєф поверхні. 
Завдяки приходу теплової сонячної енергії на земну поверхню та її від-
дачі в атмосферу формується тепловий режим територій, що визначає  
характер вертикальної поясності в горах та біопродуктивність у різних 
рослинних поясах (вищу – у лісовому і нижчу – в субальпійському).

Експозиційний перерозподіл сонячної радіації проявляється у 
такому явищі, як секторність, що властива гірським ландшафтам 
[29]. Секторність у Чорногорі найбільш наочно показана у характері 
поширення лісового покриву: на “теплих” південно-західних мак-



50 Ðîçä³ë 2

росхилах ліс зростає порівняно на вищих абсолютних висотах, ніж 
на “холодних” північно-східних макросхилах, що відображається 
в експозиційно різновисотному розташуванні верхньої межі лісу. 
Найвище розташована верхня межа лісу в Українських Карпатах 
простежується у Чорногорі на південному схилі г. Стайки на висоті 
1 680 м. Окрім того, лісам на схилах “теплих” експозицій характерна 
значна участь листяних порід (бука, явора), а на “холодних” схилах 
поширені ялицево-смерекові і смерекові ліси. Зазначені особли-
вості поширення лісів у Чорногорі детально висвітлено у працях 
Г. Запаловича, А. Сьродоня, В. Комендара, С. Стойка, Л. Мілкіної, 
Л. Тасєн ке вич, А. Байцара.

Важливу роль в енергообмінних процесах відіграють як доміну-
ючі вітри, так й адвентивний переніс різнонагрітих повітряних мас 
між суміжними природними комплексами та опромінення схилів, які 
розташовані один навпроти одного (схили потоків, зворів, річок). На-
слідком зустрічного випромінювання є збільшення швидкості танення 
снігового покриву весною на нижніх частинах північних схилів під 
впливом прогрітих південних.

Антропогенні процеси пов’язані з господарською діяльністю лю-
дини, унаслідок якої відбуваються безпосередні зміни рослинного по-
криву і рельєфу, а також активізуються різні морфодинамічні процеси 
(ерозійні, зсувні тощо). У Чорногорі, значну територію якої охоплено 
суворим природоохоронним режимом, активна господарська діяль-
ність має обмежене поширення порівняно із сусідніми територіями 
Ворохтяно-Путильського низькогір’я чи Ясинянської улоговини [6]. 
Найпоширенішими процесами безпосередньої людської діяльності 
є селитебне будівництво, лісосіки, випас худоби, будівництво доріг, 
рільництво, рекреаційна діяльність, забруднення довкілля [дод. 4: 
фото 1, 20, 22–24].

З огляду на порівняно несприятливі умови для заселення (пе-
ревага крутосхилого гірського рельєфу, суворі погодно-кліматичні 
умови тощо) у межах Чорногори немає значних населених пунктів, 
а наявні локалізуються у межах розширень річкових долин. У межах 
Івано-Франківської області на території найвищого гірського масиву 
Українських Карпат розташовані: Бистрець (найбільше село Чорно-
гори у долині р. Бистрець) та частини сіл Топільче, Зелена і Явірник 
у долині Чорного Черемошу, а неподалік ЧГС – присілок Завоєля. На 
Закарпатті найвищим селом у Чорногорі є Говерла, вздовж долини 
Білої Тиси розташовані села Луги, Бребоя, Богдан, Видричка, Росто-
ки, а вздовж долини Чорної Тиси – Лазещина, Ясиня, Кваси, Білин і 
дещо відокремлений від Квасів присілок Ситний.
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Лісосіки або суцільні рубки лісу призводять до видалення дере-
вини з конкретної ділянки і зменшення фотосинтетичної діяльності 
лісу; порушення цілісності лісової підстилки і дернини та відповідно 
активізації водної ерозії [6]. У місцях лісосік на залишеній деревині 
часто поселяються короїди [50]. Суцільне вирубування лісу призводить 
до різких змін теплового балансу ділянки лісосіки (надмірного нагрі-
вання – влітку та переохолодження і глибшого промерзання ґрунту – 
взимку), а також формування вітроударних стінок та активізації 
вітровалів. Ділянки давніх (40-ві роки ХХ ст.) вирубок в околицях 
ЧГС можна спостерігати на хребті Озірний та вздовж потоку Креме-
нещик. Недавні лісосіки (60-ті роки ХХ ст. (до створення Карпатських 
заповідника і НПП)) простежуються на хребтах Мариш і Кострича, 
вершині Триголовій та інших місцях. Сучасні суцільні вирубки та 
їхні наслідки трапляються біля спортбази “Заросляк” (прорубка траси 
для фрістайлу) та на схилах г. Хеде (на місці суцільних вітровалів, 
що відбулись взимку 2006–2007 рр.), вибіркові санітарні вирубки 
проводять на хребті Кукуль.

Випасання худоби у зв’язку з природоохоронним статусом знач-
ної частини Чорногори має обмежений характер і простежується в 
околицях Лазещини, Квасів, Богдана, Бистреця та інших сіл, а також 
на полонинах хребтів Кострича, Кукуль та головного Чорногірського 
хребта на південь від вершин Гутин Томнатик і Бребенескул. Наслід-
ками випасання худоби є  зменшення біомаси на луках, дигресія тра-
востою (поява біловусникових пустищ), витоптування і руйнування 
дернини та формування мікрорельєфу “коров’ячих стежок”. У місцях 
розташування стаєнь і кошар унаслідок витоптування відбувається 
повна зміна видового складу рослинності: на місці луків формуються 
зарослі альпійського щавлю, які не дають змоги відновитись корінній 
рослинності навіть через десятиріччя [6, 25, 56]. Зазначені явища 
найкраще спостерігати на полонинах хребтів Кострича і Кукуль, у 
днищі і на схилах урочища Нижня Гаджина у місцях сучасного випа-
су худоби, а також на колишніх пасовищах у межах полонин хребтів 
Козьмеска, Маришевська і головного Чорногірського хребта.

Для розширення площі пасовищ на пригребеневих схилах теплих 
експозицій унаслідок вирубувань понижувалась верхня межа лісу, а 
в межах лісового поясу дерева вирубували для створення нових па-
совищ і сінокосів (зокрема, урочище Бабина Яма). У межах ділянок 
із заповідним режимом унаслідок припинення випасання худоби 
тривають процеси поступового заліснення створених людиною по-
лонин, що можна спостерігати на полонинах хребтів Козьмеска і 
Маришевська.



52 Ðîçä³ë 2

Будівництво доріг, трас повітряної і кабельної електромережі, 
трубо проводів та інших лінійних об’єктів супроводжується пору-
шенням рельєфу, цілісності ґрунтово-рослинного покриву, що час-
то спричиняє активізацію морфодинамічних процесів. Зокрема, 
підрізання схилів під час будівництва і розширення доріг у м’яких 
породах призводить до зсувів й опливин, а в твердих – осипів, об-
валів. Зсуви такого походження можна спостерігати вздовж дороги 
від форельного господарства до спортбази “Заросляк”. Унаслідок 
будівницта транспортних комунікацій можуть також активізуватись 
ерозійні процеси, а в місцях підпрудження дорогами тимчасових 
потоків чи місць виходу підземних вод – застій поверхневих вод та 
заболочення.

Рільництво має обмежене поширення в Чорногорі у вигляді не-
великих ділянок городів, де вирощують городовину для власних пот-
реб мешканці сіл. Наслідками рільництва є активізація площинного 
і лінійного змиву, зміна радіаційного, водного і теплового режимів 
розораних ділянок.

Рекреаційний вплив полягає у зборі грибів і ягід, витоптуванні 
стежок, ущільненні ґрунтів, дигресії трав’яного покриву і вирубуванні 
гірсько-соснового криволісся та засміченні ділянок у місцях тради-
ційних туристичних стоянок [33]. Зазначені явища простежуються 
біля озер Несамовите, Бребенескул і Марічейка, меншою мірою біля 
колишньої колиби на хребті Маришевська і сідловині між Говерлою і 
Петросом. В окремих місцях (стежка від спортбази “Заросляк” на Го-
верлу) під час надмірного рекреаційного навантаження активізуються 
процеси лінійної (вибоїни і промоїни) і площинної (масове оголення 
коріння дерев) ерозій (див. фото 10–12, дод. 1: фото 1).

Найбільшого рекреаційного навантаження зазнають околиці спор-
тивної бази “Заросляк” і ЧГС, окремі ділянки схилів та вершина Го-
верли, днища карів біля озер Несамовите і Бребенескул, вершини гір 
Піп-Іван і Петрос, гребенева частина голов ного Чорногірського хребта, 
околиці хутора Завоєля, території вздовж дороги Ворохта – спортбаза 
“Заросляк” [33]. З’являються нові види рекреа ційних послуг, що при-
скорюють деградаційні процеси. Мотоцикли, квадрацикли, гелікоп-
тери створюють значне шумо ве забруднення, яке є неприпустимим 
на заповідних територіях.

Забруднення довкілля антропогенними викидами в Чорногорі 
незначне. Найбільше забруднення трапляється у межах населених 
пунктів (побутові стоки), в околицях ЧГС і спортивної бази “Заросляк”, 
на вершині Говерли [дод. 4: фото 23, 24], а також стоки біля кошар 
на полонинах.
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Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. З якими гірськими масивами Українських Карпат межує Чорногора?
2. Схарактеризувати геологічну будову Чорногірського масиву.
3. Які гірські хребти і з якими вершинами виділяються у складі масиву 

Чорногора?
4. Які “двохтисячники” є у Чорногірському масиві? Зазначте їхню кіль-

кість.
5. Схарактеризувати ландшафтну структуру Чорногори на рівні висотних 

місцевостей.
6. Які мікрокліматичні особливості Чорногірського масиву?
7. Схарактеризувати залежність поширення рослинних ступенів у Чорногорі 

від типів клімату і кліматичних поясів. 
8. Які сучасні фізико-географічні процеси відбуваються у різних висотних 

місцевостях Чорногори?
9. Схарактеризувати закономірності поширення сучасних фізико-геогра-

фічних процесів у гірському масиві Чорногора.
10. Як різні види господарської діяльності впливають на прояв сучасних 

фізико-географічних процесів?

?
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3.1. ²ñòîðèêî-åòíîãðàô³÷íà 

õàðàêòåðèñòèêà ðåã³îíó

Чорногору здавна заселяли гуцули – українська етнічна група, 
яка і сьогодні зберігає давні традиції в культурі та побуті. За однією 
з версій, топонім “гуцули” походить від слова “гуцати”. Мешканців, 
які проживали у верхів’ях гірських річок і часто приїжджали в перед-
гірні низовини для продажу своїх виробів, місцеві жителі називали 
гуцулами, оскільки вони “гуцали” на конях.

Проживають гуцули в гірській частині Косівського, Надвірнянсь-
кого і Верховинському районах Івано-Франківської області, Путильсь-
кому районі Чернівецької області, Рахівському районі Закарпатської 
області. Близько 25 тис. гуцулів проживає на території Марамуреш-
ського і Сучавського повітів Румунії [20].

Заселення Чорногори та суміжних територій в XIV–XV ст. було 
спричинене татаро-монгольськими навалами. Населення з передгір’я 
та низькогір’я, рятуючись від загарбників, заселяли важкодоступні 
внутрішні частини Українських Карпат. Зокрема, поселення Вер-
ховина (у минулому Жаб’є) до початку XV ст. було відоме лише як 
полонина, яку використовувало населення Косова для пасовищного 
господарства. Лише після 1424 р. Жаб’є стало постійним населеним 
пунктом [49].

У Чорногорі було багато полонин (Кукуль, Кострича, Рогнєска, 
Маришевська та ін.), де гуцули випасали худобу (вівці та велику ро-
гату худобу), що було основним видом господарювання. Наявність 
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вовни та шкіри сприяло виготовленню одягу та інших предметів 
побуту, характерних для цього регіону (наприклад, гуцульське сукно, 
ліжники, череси). Займаючись протягом століть вівчарством, гуцули 
удосконалили технологію перероблення молока овець, корів, кіз на 
високопоживні продукти тривалого зберігання – бринзу, будз, жен-
тицю, масло, гуслянку. Проте складні природні умови обмежували 
місця для постійного проживання.

Для гуцулів на відміну від населення іншої частини України і 
сьогодні характерним є збільшення природного приросту населення. 
Побутують традиційні домашні промисли, особливо килимарство, 
ліжни карство, писанкарство, мосяжництво, бондарство, виготовлен-
ня сувенірних виробів з дерева тощо.

3.2. Ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü

Історично в Чорногорі сформувалися сільське, лісове та рекреа-
ційне господарства, які разом з природоохоронною діяльністю є виз-
начальними у структурі функціонального використання території.

У зв’язку з кліматичними особливостями та значним розчлену-
ванням рельєфу орні землі традиційно становлять незначну частку 
сільськогоспо дарських угідь. Проте на відміну від сусідніх територій 
Ворохтяно-Путильського низькогір’я і Ясинянської улоговини тут 
значну увагу приділяють тваринництву. Зокрема, поширене поло-
нинське господарство, для якого характерний тривалий випас худоби 
на безлісих ділянках вище від верхньої межі лісу протягом теплого 
періоду року – з 16 травня по 16 вересня. Вторинні (післялісові) луки 
використовують головно для заготівлі сіна на зиму. Вівчарство набуло 
особливого розвитку в минулому як основний вид господарюван-
ня. З овечого молока виготовляли місцеві сири – вурду, будз, брин-
зу, мали вовну, м’ясо тощо. Проте у 80-х роках ХХ ст. полонинське 
господарство почало суттєво занепадати, особливо після аварії на 
Чорнобильській АЕС. В Івано-Франківській області була винищена 
значна частина поголів’я овець. Серед худоби переважали корови. 
Вівчарство збереглося на Закарпаському боці Чорногори, проте і тут 
поголів’я овець значно зменшилося. Це пов’язано, з одного боку, зі 
зменшенням пасовищних угідь, оскільки значні площі передані при-
родоохоронним установам, господарське використання яких дуже 
обмежено, а з іншого, – зі зниженням рентабельності сиро-молочного 
напряму вівчарства. Сьогодні в Чорногорі діють тваринницькі гос-
подарства на хребтах Кострича, Кукуль, а у межах головного Чорно-
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гірського хребта – в урочищах Гаджина, Стіл, Рогнєска (Роґнєска), 
Головчинська, Шумнєска.

До середини XIX ст. лісові масиви в глибині гір не експлуатували 
через відсутність комунікацій. Із середини XIX ст. в усіх частинах Гу-
цульщини почалося інтенсивне освоєння річок для лісосплаву. Напри-
кінці XIX – початку XX ст. річки були зарегульовані численними “кляв-
зами” (водосховища), “гамованками” (водонапірні греблі), “решітками” 
(перешкоди для виловлювання колод). Зі сплавом лісу пов’язана поява 
в гуцулів таких професій, як плотар, керманич, шрихар (доглядник 
річища). Вправних гуцулів-сплавників підрядники часто винаймали 
сплавляти дерево з Чорногори аж до гирла Дунаю [21].

Традиційним видом господарювання в межах масиву Чорногора 
залишається лісове господарство. З давніх часів деревину викорис-
товували для будівництва житлових споруд та побутових потреб. Лі-
созаготівля та лісосплав були невід’ємною частиною господарювання 
регіону, особливо за часів Австро-Угорської імперії, коли лісорозроб-
лення досягли промислових масштабів і суцільні вирубки були харак-
терними для всієї території Українських Карпат. На початку XX ст. 
вивозили і сплавляли до 6–8 млн м3 деревини щорічно [21]. Саме з цим 
періодом пов’язані будівництво вузькоколійок та поступова заміна 
букових деревостанів на смерекові. Проте найбільшого вирубуван-
ня ліси Чорногори зазнали у радянські часи, особливо у повоєнний 
період. Сьогодні завдяки утворенню природоохоронних установ, ви-
рубування проводять лише поза межами заповідних територій, вони  
мають обмежений характер. Нині найбільше заготовляють деревину 
в межах Івано-Франківської області на хребті Кострича, що зумов-
лено здебільшого вітровалами і буреломами. Незначні за обсяга ми 
вирубки проводять у Закарпатській області, поза межами заповідної 
зони КБЗ.

Значного розвитку на території Чорногірського масиву набуває 
рекреа ція і туризм, прояви яких щораз відчутніші як в економічно-
му, так і в екологічному плані. Проте, якщо соціально-економічний 
аспект можна трактувати як позитивний, то екологічний – часто як 
негативний, оскільки надмірна концентрація туристів на окремих 
ділянках призводить до деградації природних комплексів.

Екологічна проблема є актуальною у зв’язку з розвинутим туриз-
мом на вершини Говерли, Попа-Івана, озер Несамовите та Бребе-
нескул, а також в околицях спортивної бази “Заросляк” [дод. 4: фото 
23, 24], в урочищі Гаджина, де планують створення центру гірсько-
лижного відпочинку [41].

У 1968 р. на площі 12 670 тис. га був створений Карпатський дер-
жавний заповідник. Одним з трьох його масивів був Чорногірський 
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(2 118 га). На базі частини заповідника у межах Івано-Франківської 
області у 1980 р. створе ний перший в Україні Карпатський націо-
нальний природний парк (КНПП), а на закарпатському боці Чорно-
гори заповідні ділянки з 1993 р. увійшли у Карпатський біосферний 
заповідник (КБЗ).

3.3. ²ñòîð³ÿ ïðèðîäîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³

Протягом XVIII–XIX ст. природоохоронна діяльність у регіоні Кар-
пат мала яскраво виражений ресурсний і видовий характер. Ресур-
сна охорона полягала передусім в охороні лісових ресурсів. Ще у 
1769 р. королева Марія Терезія видала спеціальне розпорядження 
(Waldordrung) про правила ведення господарства в лісах, у тім числі 
гірських, яке мало певною мірою природоохоронне значення. Про-
тягом 1767–1779 рр. в Угорщині, яка в той час охоплювала значну 
частину Західних, Південних і Східних Карпат, прийнято низку спе-
ціальних законів (зокрема, “Про волокі”), спря мова них на охорону 
і відновленя державних лісів. Зі січня 1853 р. в Австро-Угор ській 
імперії почав діяти “Устав про ліси”, у першому параграфі якого кате-
горично заборонено зменшувати площу лісів. Для контролю за його 
вико нанням у 1872 р. створено Інспекцію лісів, а в 1904 р. організо-
вано лісову поліцію. У Галичині лісову інспекцію було організовано 
у 1884 р. [3, 47].

Видова охорона природи розвивалась одночасно з ресурсною 
і головно була спрямована на охорону мисливських видів тварин. 
Аналіз архівних даних й археологічні знахідки засвідчують, що про-
тягом 12 останніх сторіч у Карпатах повністю знищено вісім видів 
диких звірів та понад десять видів птахів, зокрема зубра, тура, тар-
пана, лося, сарну, бабака, дрофу та ін. Першим юридичним актом у 
Європі, спрямованим на охорону тварин, був указ Крайового сейму 
у Львові “Про заборону відстрілу та відлову рідкісних татранських 
тварин” (1868 р.). З’явився указ за клопотанням спеціальної комісії 
Краківського наукового товариства. Починаючи з 70-х років ХІХ ст. 
охороні рідкісної фауни значну увагу приділяло Угорське карпатське 
товариство.

У кінці ХІХ ст. відомі ботаніки того часу М. Рациборський і 
В. Шафер наголошували на необхідності охорони окремих видів рос-
лин: білотки альпійської, ломиніса альпійського, сосни кедрової, тиса 
ягідного та інших рідкісних рослин. У 1900 р. польський краєзнавець 
Л. Ломницький вперше висловив думку про необхідність охорони тиса 
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в урочищі Княждвір. Заповісти урочище пропонували також лісовий 
інженер Валентен у 1907 р. та ботанік В. Шафер у 1913 р. [3].

Територіальна охорона природи на заході України активно 
почала розвиватись на початку ХХ ст. під впливом ідей німецького  
природоохоронця Гуго Конвенца. До 1917 р. західна частина Украї-
ни перебувала у складі Австро-Угорської імперії, яка охоплювала всі 
сучасні країни на теренах Карпатської гірської системи. Створенню 
резерватів природи у Карпатах сприяли Циркуляр про заповідання 
природ них урочищ і вікових дерев, виданий у 1900 р. Міністерством 
землеробства, та Директива про охорону пам’яток природи, розпов-
сюджена у 1903 р. Міністер ством освіти Австро-Угорщини.

Проте перший природний резерват на заході України “Пам’ятка 
Пеняцька” був створений ще у 1886 р. (на три роки раніше від Ас-
канії-Нова) графом В. Дзедушицьким біля с. Пеняки між Золочевом 
і Бродами. Резерват площею 20 га являв собою буковий праліс [3]. 
Перший резерват у Карпатах “Поницька Гута” був створений у 1895 р. 
на території сучасної Словаччини [47].

На початку ХХ ст. питання заповідання унікальних природних 
ділянок у Карпатах (праліси) і на Поділлі (степові ділянки) неодно-
разово піднімали у Львові Польське товариство природодослідників 
імені Н. Коперніка, Наукове товариство імені Т. Шевченка, Галицьке 
лісове товариство та інші громадські організації. Особливу підтримку 
ідея створення природних резерватів отримала на Х з’їзді лікарів і 
натуралістів Польщі, що відбувся у Львові у липні 1907 р., а також на 
з’їздах Галицьких лісівників у 1909 р., 1912 р. і 1913 р. У журналах 
“Сільван” і “Щомісячнику Галицького  товариства охорони тварин” 
постійно публікували матеріали щодо необхідності заповідання окре-
мих ділянок. У жовтні 1910 р. депутат Галицького сейму Ю. Бруни-
цький запропонував створити резерват на Чорногорі [3, 5].

У 1910 р. австро-угорське Міністерство землеробства скерувало 
у Львівську дирекцію державних лісів Циркуляр про необхідність 
заповідання унікальних лісових ділянок. Дирекція лісів звернулась 
до Галицького лісового товариства і Польського товариства природо-
дослідників імені Н. Коперніка, вчені яких запропонували запові-
дати ділянки у Чорногорі, біля Татарова і Поляниці, Явірник та ін. 
Влітку 1914 р. польські ботаніки С. Соколовський і В. Шафер для 
підготовки матеріалів про заповідання зазначених ділянок виїхали 
в Карпати, проте їм вдалось побувати тільки в Чорногорі, а 5 липня 
1914 р. Міністерство землеробства Австро-Угорщини видало новий 
Циркуляр про охорону лісових пам’яток природи, проте розпочалась 
Перша світова війна, яка перешкодила реалізації амбітних природо-
охоронних планів.
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До Першої світової війни в Українських Карпатах вдалось ство-
рити скельно-лісовий резерват “Бубнище” біля Долини площею 54 га 
у 1907 р. За повідомленнями С.М. Стойка [47], у 1912–1914 рр. у За-
карпатті було створено декілька лісових резерватів: букових пралісів 
“Стужиця” (331,8 га), ялицевий праліс “Тиха” (14,9 га) у басейні Ужа, 
смерековий на схилах Попа- Івана Мармароського (221,9 га), а також 
взято під охорону окремі ділянки г. Говерла.

Після закінчення Першої світової війни Українські Карпати потра-
пили у склад різних держав: Львівщина і Станіславщина (Івано-Фран-
ківщина) увійшла у склад Польщі, Закарпаття – у Чехословаччину, 
а Буковина – у Румунію. Природоохоронна справа продовжила свій 
активний довоєнний розвиток. У 1921 р. В. Шафер за підтримки ін-
ших польських вчених того часу домігся від Міністерства лісів Польщі 
припинення використання лісових ресурсів у Чорногорі на площі 
140 га і високогірних лук площею 307,5 га в урочищі Данциж [32]. 
Територію резервату було оточено колючим дротом.

У 1924 р. вперше було запропоновано створити на Чорногорі 
спільний польсько-чехословацький резерват. Станіславівська турис-
тична комісія у 1926 р. підняла питання про розширення резервату 
у Чорногорі. У 1929 р. резерват мав площу 900 га, а до 1932 р. – був 
розширений до 1512 га. Резерват реогранізовано у Чорногірський 
народний (національний) парк у 1936 р.  У 1922 р. створено Тисовий 
резерват (94,1 га) у Княждворі.

Активному розвитку заповідної справи на теренах Карпат у 
30-х роках ХХ ст. сприяв ухвалений у 1934 р. у Польщі Закон про охо-
рону природи, згідно з яким головним органом зі створення заповід-
них об’єктів стало Міністерство освіти і віросповідань Польщі. Рішення 
про заповідання об’єкта приймав воєвода, а у всіх воєводствах ввели 
посаду консерваторів природи. У польській частині Карпат і Гали-
чині загалом заповідання виконували Державний комітет з охорони 
природи Польщі, Польська ліга з охорони природи, Комітет охорони 
природи у Львові, Польське товариство природодослідників імені 
Н. Коперніка, Галицьке товариство лісівників і Наукове товариство 
імені Т. Шевченка у Львові та багато інших краєзнавчих організацій.

У 30-х роках ХХ ст. у Галичині, по суті, існувало два центри зі ство-
рення резерватів: один – польський, другий – український. Польські 
дослідники В. Шафер, С. Соколовський, Б. Павловський, С. Кжеме-
невський, Ш. Вердак, Я. Павликовський, С. Кульчицький, П. Конти, 
С. Мацько, Є. Волощак та ін. створювали резервати у лісах, підпо-
рядкованих Міністерству лісів Польщі. Західноукраїнські біологи і 
лісівники – В. Левицький, Б. Лучаківський, В. Бригідер, А. Мельник, 
М. Мельник, О. Мріц, Є. Чайковський, А. П’ясецький, які були членами 
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фізіографічної і природоохоронної комісії НТШ у Львові, створювали 
резервати на землях Української греко-католицької церкви.

Варто зазначити про активну природоохоронну позицію, яку зай-
няла Українська греко-католицька церква, очолювана митрополитом 
Андреєм Шептицьким. За його сприяння у квітні 1935 р. у Ґорґанах біля 
с. Підлюте створено кедровий резерват на г. Яйце площею 255,19 га, 
а безпосередньо перед Другою світовою війною планували організацію 
Українського парку природи в районі Осмолоди площею 1800 га [3, 
40]. У 1930 р. католицький синод у Львові прийняв указ про охорону 
вікових дерев біля католицьких церков, а в 1937 р. таке саме рішення 
прийняла греко-католицька церква.

Станом на 1939 р. у Галичині існувало понад 70 заповідних 
об’єктів, значна частина яких була розміщена в Карпатах. Гірський 
масив Чорногора охоплював Чорногірський національний парк 
(1 532 га) та три  лісових резерватів: на хребті Озірний (33 га), 
під полониною Велика Маришевська (52 га) та в урочищі Заросляк 
(66 га) [3, 5].

На території Закарпаття у міжвоєнний період заповіданням актив-
но займались чеські вчені А. Златник, К. Домін, А. Гілітцер і М. Дейл, 
які продовжили розпочату до Першої світової війни справу зі ство-
рення пралісових резерватів. Завдяки зусиллям А. Златника та 
А. Гілітцера (першими розробили схему природоохоронних об’єктів 
Закарпаття) та взаєморозумінню влади Чехословаччини до 1932 р. 
було створено десять нових резерватів. У 1936 р. Міністерство лісо-
вого і водного господарства Чехословаччини прийняло рішення про 
заповідання на Закарпатті нових ділянок. Станом на 1939 р. на За-
карпатті було створено 35 резерватів (25 лісових і десять високогір-
но-лучних), у тім числі в масиві Чорногори було п’ять резерватів: на 
схилах г. Говерла (320 га), поблизу с. Лазещина, скельні резервати на 
горі Туркул і на горі Гутин Томнатик, на схилах вершин Бребенескул 
і Чорна гора (Піп-Іван Чорногірський) [3, 5, 32, 40].

Отже, до приєднання західноукраїнських земель у вересні 1939 р. 
до Радянської України у гірському масиві Чорногора було вісім природ-
них резерватів та Чорногірський народний парк. Наприкінці 1939 р. 
всі наявні на заході України заповідні об’єкти були ліквідовані.

На початку 1940 р. у Львові лісівники В. Левицький і А. П’ясецький 
та польські вчені П. Конти і Ш. Вердак підняли питання про віднов-
лення колишніх польських і чехословацьких резерватів. Проте началь-
нику Головного управління заповідників Ради народних комісарів 
(РНК) УРСР Л.А. Мартинюку одразу відновити на заході України 166 
заповідних об’єктів площею 717 937 га не вдалось. Тому резервати 
місцевого значення почали заповідати на обласному рівні, а заповід-
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ники – на республіканському. У грудні 1940 р. ухвалено постанову 
уряду УРСР “Про організацію державних заповідників “Чорногора” і 
“Горгани” в Станіславській області”. Чорногірський заповідник плану-
вали створити на площі 66 тис. га, а Горганський – площею 50 тис. га. 
Проте вже в січні 1941 р. РНК УРСР прийняла постанову “Про вирубку 
лісів в державних заповідниках “Чорногора” і “Горгани” Станіславсь-
кій області”, якою дозволено проведення всіх видів вирубок. Проте 
реалізувати постанови щодо створення заповідника у Чорногорі та 
масштабних лісових вирубок завадила Велика Вітчизняна війна.

У післявоєнний період робили неодноразові спроби відновлення 
ліквідованих заповідних об’єктів в Українських Карпатах, у тім числі 
в Чорногорі. У 1947–1948 рр. Головне управління заповідників при 
Раді Міністрів УРСР спільно з Академією наук УРСР (яку очолював 
академік П.С. Погребняк) підняло питання про створенння 11 лісо-
вих заповідників, у тім числі Чорногірського заповідника площею 
16 тис. га [3]. Начальник Головного управління заповідників Л. Мар-
тинюк підготував проект постанови Ради Міністрів УРСР “Про органі-
зацію лісових заповідників на території УРСР”, проте через запеклий 
опір союзного й українського міністерств лісового господарства ство-
рити заповідники не вдалось.

У 1951 р. було завдано нищівного удару заповідній справі в Ук-
раїні. Голова Ради Міністрів СРСР Й. Сталін у серпні 1951 р. підписав 
постанову №3192 “О заповедниках”, яку було продубльовано у вересні 
1951 р. постановою Ради Міністрів УРСР №2738 “Про заповідники”. 
Згідно з урядовими постановами в СРСР було закрито 88 заповідни-
ків, у тім числі 19 в Україні, з яких сім на заході України [3]. З кар-
патських об’єктів було ліквідовано Тисовий заповідник у Княждворі 
площею 96 га.

У липні 1953 р. на І-му з’їзді Українського товариства охорони 
природи порушили питання про організацію заповідників в Україні, 
у тім числі й Чорногірського. У 1950–1955 рр. Головне управління 
заповідників запланувало створити десять заповідників, зокрема, 
чотири карпатських (Чорногора, Горгани, Закарпатський і Буко-
винський). У 1955 р. на схилах Говерли, Брецкула і Гомула організу-
вали заповідне Говерлянське лісництво на площі 3,9 тис. га. Питання 
про відновлення заповідників на Закарпатті підняв С.М. Стойко в 
1957 р. [43].

Влітку 1957 р. спеціальна комісія з охорони природи АН СРСР 
під керівництвом Є.М. Лавренко підготувала перспективний план 
географічної мережі заповідників СРСР, згідно з яким спроектовано 
створення Карпатського заповідника у складі шести філіалів. У лю-
тому 1958 р. Президія Академії наук УРСР прийняла постанову “Про 
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раціональну мережу заповідників Української РСР” і звернулась до 
уряду УРСР з проханням створити п’ять заповідників (у тім числі і 
Карпатський) та близько 50 пам’яток природи. Проте реалізувати ці 
плани не вдалось [3].

Частковим успіхом у розвитку заповідної справи в Карпатах стала 
постанова уряду УРСР “Про покращенння охорони природи, раціо-
нального використання і відновлення природних багатств України” 
(травень 1964 р.), у якій йшлося про утворення “заповідних ділянок” 
Чорногора (7 702 га) та Уголька (4 600 га). Проте з юридичного погляду 
реалізувати це було неможливо, оскільки такої заповідної категорії, 
як “заповідні ділянки” в Україні не було. Проте на місцевому рівні у 
1964 р. вдалось створити Чорногірський лісовий заказник площею 
2 100 га [32].

У листопаді 1968 р. голова Ради Міністрів УРСР В. Щербицький 
підписав постанову №568 “Про організацію нових державних заповід-
ників в Українській РСР”, за якою створено чотири заповідники, у 
тім числі Карпатський державний заповідник на площі 12 672 га. 
Карпатський заповідник був організований за кластерним принципом 
й охоплював два масиви: Чорногірський і Угольський. Чорногірський 
масив мав три заповідні лісництва: Говерлянське (3 927 га), Висо-
когірне (1 911 га) і Чорногірське (2 118 га), навколо яких у 1972 р. 
було проголошено охоронну зону, до якої належали полонини між 
вершинами Петрос, Говерла, Туркул, Бребенескул і Піп-Іван Чорно-
гірський [1, 3, 12, 44, 46]. Відповідно до адміністративного поділу 
два перші заповідні лісництва розміщені у межах Івано-Франківської 
області, а третє – у Закарпатській, що часто призводило до конфліктів 
та непорозумінь між керівниками областей.

У 1980 р. в Івано-Франківській області був створений перший в 
Україні Карпатський державний природний парк площею 50,3 тис. 
га, куди увійшли два заповідні лісництва: Говерлянське у Надвір-
нянському та Високогірне у Верховинському районах. Чорногірське 
заповідне лісництво залишилось у складі Карпатського державного 
заповідника, який у 1979 і 1990 роках двічі розширив свою тери-
торію. У 1979 р. до заповідника увійшли флористичні заказники 
Широколужанський (5 644 га) і “Долина нарцисів” (256,5 га). У 1990 р. 
у заповідник увійшли два масиви – Мармароський (3 155 га) і Кузій-
ський (747 га) та за рахунок прилеглих територій розширились Чор-
ногірський та Угольсько-Широколужанський масиви [1, 51]. Отже, 
станом на початок 1991 р. Чорногірський масив Карпатського за-
повідника площею 4 677 га охоплював лісовий, субальпійський і 
альпійський рослинні пояси.

Згідно з рішенням Бюро Міжнародної координаційної ради з про-
грами МАБ ЮНЕСКО від 9.11.1992 р. на основі Карпатського при-
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родного заповідника створено однойменний біосферний заповідник. 
З огляду на це навколо п’яти територіально ізольованих масивів за-
повідника, у тім числі й Чорногірського, виділено ділянки буферної 
зони (8 989 га) та зони антропогенних ландшафтів (8 071 га) [1, 36].

У кінці 60-х – на початку 70-х років ХХ ст. разом зі створенням 
Карпатського державного заповідника у межах гірського масиву 
Чорногори створено низку невеликих за площею заповідних об’єктів 
різних категорій [4, 5]. У 1969 р. створено десятки пам’яток природи 
місцевого значення різного профілю: 1) гідрологічні, репрезентовані 
головно мінеральними джерелали і свердловинами та каровим озе-
ром; 2) ботанічні – віковими й цінними деревами, кущами-екзотами 
та кущиками-ендемами (табл. 1).

Таблиця 1

Перелік пам’яток природи місцевого значення Чорногори 
у межах Закарпатської області (складено за реєстром заповідних

 об’єктів Закарпатської області, 1980)

Назва об’єкта Площа, 
га

Дата і номер 
рішення 

облвиконкому
Коротка характеристика

1 2 3 4
Гідрологічні пам’ятки природи

1. Мінеральні дже-
рела 
№№ 1–17 у с. Ква-
си

8,5
(0,5х17)

24.03.1969 р., 
№105

Вуглекислі, гідрокарбонатні, каль-
цієво-магнієві й натрієво-кальцієві; 
вуглекислі, хлоридно-гідрокарбонат-
но-натрієві й кальцієво-магнієві мін-
води різної мінералізації (від 0,25 до 
8,1 г/л) з різноманітними мікроеле-
ментами (миш’як, нікель, літій, цинк, 
марганець, кремнієва кислота). Для 
лікування захворювань органів трав-
лення, нервової та ендокринної сис-
теми. 

2. Свердловини 
№№
1-Р, 2-Р, 167, 
244-247, 249, 250, 
331, 351 у 
с. Кваси 16 24.03.1969 р., 

№105

Вуглекислі, гідрокарбонатні, каль-
цієво-магнієві й натрієво-кальцієві; 
вуглекислі, хлоридно-гідрокарбонат-
но-натрієві й кальцієво-магнієві мін-
води різної мінералізації (від 3,3 до 
33,8 г/л) з різноманітними мікроеле-
ментами (миш’як, нікель, літій, цинк, 
марганець, кремнієва кислота). Для 
лікування захворювань органів трав-
лення, нервової й ендокринної систе-
ми та залоз внутрішньої секреції.
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1 2 3 4
3. Мінеральні дже-
рела 
№№1-3 у с. Лазе-
щина

1,5
(0,5х3)

24.03.1969 р., 
№105

Гідрокарбонатно-кальцієво-магнієві й 
гідрокарбонатно-сульфатно-кальціє-
во-натрієві мінводи з мінералізацією 
0,5-1,0 г/л. Столова вода. 

4. Мінеральні дже-
рела 
№№1, 2 у с. Білин 0,8 24.03.1969 р., 

№105

Вуглекислі, гідрокарбонатно-натріє-
во-кальцієві й магнієві мінводи за-
гальною мінералізацією від 1,2 до 
2,1 г/л. Мік роелементи – марганець, 
цинк, мідь. Для лікування захворю-
вань органів травлення.

5. Мінеральні дже-
рела 
№№1-3 у с. Луги 1,3 24.03.1969 р., 

№105

Вуглекислі, гідрокарбонатно-натрієві, 
кальцієво-магнієві й кальцієво-на-
трієві мінводи з мінералізацією 2,1-
2,5 г/л. Мікроелементи – літій, мар-
ганець. Для лікування захворювань 
органів травлення.

6. Мінеральні дже-
рела 
№№1, 2 у с. Го-
верла 1,0 24.03.1969 р., 

№105

Вуглекислі, гідрокарбонатно-натріє-
во-кальцієві й кальцієво-натрієві 
мінводи з мінералізацією 3,7-4,1 г/л. 
Мікроелементи – літій, марганець, 
метаборна кислота. Для лікування за-
хворювань органів травлення.

7.Озеро Бребе-
нескул 

0,68 18.11.1969 р., 
№ 414

Озеро карового походження на висоті 
1 801 м н.р.м. в урочищі Бребенескул 
під г. Гутин Томнатик. На північний 
захід від озера розташоване скеляс-
те урвище заввишки 200 м, складене 
масивними пісковиками і конгломе-
ратами.

Ботанічні пам’ятки природи 

1. Кедр європей-
ський 18.11.1969 р., 

№ 414

У лісах Білотисянського і Богдансько-
го лісництв зростають 87 дерев віком 
220 років, що занесені до Червоної 
книги України.

2. Тис ягідний 18.11.1969 р., 
№ 414

У лісах Білотисянського лісництва 
зростає 31 дерево віком 320 років, що 
занесені до Червоної книги України.

3. Тис ягідний
18.11.1969 р., 

№ 414

У лісах 10 і 18 кварталів Устеріцько-
го лісництва зростає 85 дерев віком 
120 років, занесені до Червоної книги 
України.

4. Тис ягідний 
зростає під шат-
ром лісу на знач-
них площах

18.11.1969 р., 
№ 414

У лісах Говерлянського лісництва 
зростає велика кількість тиса з се-
реднім віком 220 років. Пам’ятка має 
виняткове наукове значення.

Продовження табл. 1
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1 2 3 4
5. Верба трав’яна

18.11.1969 р., 
№ 414

В альпійському поясі на схилах голов-
ного хребта Чорногори і г. Піп-Іван 
зростає рідкісний чагарник, має нау-
кове значення.

6. Верба Жако-
нова 18.11.1969 р., 

№ 414

На скелястих схилах г. Говерли зростає 
рідкісний чагарник, має наукове зна-
чення. 

7. Верба туполис-
та 18.11.1969 р., 

№ 414

На скелястих схилах г. Говерли і 
г. Піп-Іван зростає рідкісний чагар-
ник, має наукове значення.

8. Рододендрон 
східнокарпатсь-
кий

18.11.1969 р., 
№ 414

В альпійському поясі на схилах го-
ловного хребта Чорногори зростає 
рідкісний чагарничок (східнокарпат-
ський ендем), має наукове значення.

9. Сосна гірська 
“Жереп”

18.11.1969 р., 
№ 414

В субальпійському поясі на схилах 
головного хребта Чорногори вздовж 
вершин Петрос, Рогнєска, Говерла, 
Піп-Іван зростають кущі у вигляді 
криволісся, що мають ґрунтозахис-
не, снігостримуюче і водорегулююче 
значення. 

Водночас з пам’ятками природи (рішеннями Закарпатського обл-
виконкому № 414 від 18.11.1969 р. і № 243 від 25.07.1972 р.) взято 
під охорону як парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва місцевого 
значення Парк культури і відпочинку в смт. Ясиня. Парк, закладений 
у 1946 р., складений головно з місцевих порід дерев (ялини, ялиці, 
ясеня, явора), а також сосни і модрини.

У 70-х роках ХХ ст. у Чорногорі створено декілька заказників і 
пам’яток природи республіканського значення. Постановою Ради 
Міністрів УРСР №500 від 28.10.1974 р. організовано Кевелівський лісо-
вий заказник площею 320 га у Свидовецькому лісництві Ясинянського 
лісокомбінату. У заказнику взято під охорону буково-яворово-ялицевий 
праліс із середнім віком деревостану 250 років, що зростає на висоті 
800-1435 м н.р.м. Загальний запас елітного і біологічно стійкого дере-
востану становить 850-900 м3/га. Зазначеною урядовою постановою 
на полонині Роґнєска північніше від с. Богдан створено ботанічний 
заказник “Рогнєска” з метою охорони місцезростання цінної лікарської 
тирлича жовтого, який унаслідок хижацьких заготівель став зникаю-
чим видом в Українських Карпатах і підлягає суворій охороні.

Постановою Ради Міністрів УРСР №383 від 3.08.1978 р. організо-
вано ботанічний заказник “Урочища “Затінки” і “Тересянки” площею 
13 га у Квасівському лісництві Рахівського лісокомбінату. Зазначені 

Закінчення табл. 1
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урочища є найбільшими осередками зростання арніки гірської і взяті 
під охорону з метою створення насіннєвої бази цієї цінної лікарської 
рослини.

У квітні 1997 р. Кевелівський лісовий і ботанічні заказники “Ро-
гнеска” та “Урочища “Затінки” і “Тересянки” увійшли до складу Чор-
ногірського масиву Карпатського біосферного заповідника після його 
розширення відповідно до  Указу Президента України. Загалом після 
розширення Карпатського БЗ його площа становить 57 880 га, з яких 
31 995 га надано заповіднику в постійне користування, а 25 885 га 
увійшли у заповідник без вилучення у землекористувачів. Площа 
Чорногірського заповідного масиву, що охопив південно-західний 
макросхил Чорногори у діапазоні висот 700–2 061 м, також зросла і 
становить 16 375 га.

На північно-східному макросхилі Чорногори, який, по-суті, пов-
ністю охоплює Карпатський НПП, найцінніші природні комплекси 
взято під охорону у Говерлянському і Високогірному лісництвах (з 
2005 р. у заповідниках і національних парках лісництва перейме-
новано на природоохоронні науково-дослідні відділення (ПОНДВ)). 
Окрім зазначених ПОНДВ, на теренах гірського масиву Чорногори 
розташовані території ще трьох ПОНДВ: Бистрецького (квартали 
5–12), Чорногірського (квартали 1–17) та Вороненківського (квартали 
14–21, південні частини кварталів 11 і 12). У їхніх межах перебуває 
13 з 138 особливо цінних територій (ОЦТ) і об’єктів (ОЦО), які мають 
виняткове природоохоронне і наукове значення (табл. 2).

Територія Чорногори, яка є місцем проведення гірського розділу 
практики, – один з найохопленіших заповідним режимом регіонів Ук-
раїнських Карпат. На північно-східному макросхилі у межах Івано-Фран-
ківської області розташований Карпатський НПП, а на південно-захід-
ному (у межах Закарпаття) – Карпатський біосферний заповідник.

Таблиця 2 
Особливо цінні території й об’єкти Карпатського НПП у межах Чорногори 

(складено за фондовими матеріалами КНПП)

№ з/ 
пор.

№ квар-
талу

№ ви-
ді лу

Пло-
ща, га

Середній 
вік наса-
дження, 
роках

Склад 
насадження

Коротка 
характеристика

1 2 3 4 5 6 7
Вороненківське ПОНДВ

1 11 22 5,9 135 4Ял5См+Бк

ОЦТ
Корінний ялицево-сме-
рековий деревостан 
(еколого-фітоцено-
тичний стандарт)
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1 2 3 4 5 6 7

2 11 8 1,9 сінокіс 

ОЦТ
Місце масового зрос-

тання купальниці євро-
пейської (ЧКУ)

3 12 14 6,0 140 3Бк-
2Б1Ял4См

ОЦТ
корінний гірський буко-

вий деревостан

4 16 8 24,0 105 8См2Ял+Бк

ОЦТ
Місцезростання двох 

особин ялиці віком 350-
400 років і обхватом 

1,8-1,9 м

5 19-22 508,0 100 10См+Бк+Ял

ОЦТ
Високопродуктивний 
гірський ялицево-сме-
рековий деревостан

6 21 21 4,5 85 8См1Ял1Бк
ОЦТ

Природнє місцезростан-
ня ільма гірського

Бистрецьке ПОНДВ

7 5-12 1495,0

ОЦТ
Осередок зростання 

реліктової сосни кедро-
вої європейської

Чорногірське ПОНДВ

8 2 10 3,8 180 10См ОЦТ. Високопродуктив-
ний смерековий праліс

9 7 2 9,0 40 10 См ОЦТ. Зсув

10 12 21 4,1 60 10См+Ял+Бк 

ОЦТ
Місцезростання 12 ек-
земплярів ялиці віком 
близько 100 років

11 14 28 3,9 120 9Бк1См+Ял
ОЦТ

Корінний гірський бу-
ковий деревостан

12 14 29 10,0 120 7См2Бк1Ял
ОЦТ

Корінний буково-смере-
ковий деревостан

13 16 27 0,2 30 10Мд
ОЦО

Високопродуктивне на-
садження модрини

Зазначені природоохоронні території є важливими складовими 
природно-заповідного фонду (ПЗФ) України й Українських Карпат 
зокрема. Проведення практики на території об’єктів ПЗФ потребує 

Закінчення табл. 2



68 Ðîçä³ë 3

дотримання режиму територій природно-заповідного фонду, враху-
вання їхнього цільового функціонального призначення і зонування 
території, які визначені Законом України “Про природно-заповідний 
фонд України” (1992) [11].

3.4. ²ñòîð³ÿ ðîçâèòêó ðåêðåàö³¿ â ×îðíîãîð³

У 20-30 роках XIX ст. у Європі стали модними романтичні ман-
дрівки. Водночас з’явилися перші описи природи Карпат та побуту 
гуцулів. Чорногора була місцем відпочинку та лікування знатних 
людей не лише з Австро-Угорщини, а й з Польщі та Чехословаччини, 
до складу яких входила у різний час територія не лише українських 
гір, а й інших країн. Цьому сприяли створення Австрійського Аль-
пійського Союзу (Оsterreichischer Аlреnverеіn) у 1862 р., Австрійсь-
кого Туристичного Клубу (Оsterreichischer Тоuristenclub) – у 1869 р. і 
Польського Товариства Татранського (Роlsке Тоwarzystwо Таtrzańśкіе 
(РТТ)) – у 1873 р. У 1876 р. створено відділи РТТ і на Прикарпатті – 
Станіславського і Чорногорського, що проводили багато мандрівок 
по горах. Станіславський відділ РТТ у Станіславі (тепер Івано-Фран-
ківськ) функціонував до 1892 р., а пізніше у 1923–1939 рр., а Чор-
ногорський – у Коломиї в 1877–1939 рр. На час створення у відділі 
зареєстровано понад 100 членів, серед яких були вихідці з Гуцульщи-
ни. З першочергових завдань відділу було: “Скерувати туристичний 
бум на Чорногору із побудовою туристичних схроніск (туристичних 
притулків), дати бідному гуцульському люду більшого заробітку через 
розвиток дрібного промислу, врешті передати науковій громадськості 
результати досліджень справді невідомого регіону як з природничої, 
так й етнографічної цінності” [33].

Дещо пізніше в Чехословаччині створено Клуб Чехословацьких 
Туристів (Кlub Čeśkoślovenských Turistů – КČŚТ), один з 350 відділів 
якого був у Рахові (“Odbor KČST v Rahove”). Стараннями туристичних 
спілок розпочато роботу зі спорудження “захистків” (притулків) для 
туристів у Чорногорі, яка в межах Карпат за своєрідним туристичним 
“рейтин гом” здавна посідала друге місце після Татр.

У Станіславові в 1910 р. створено українське туристичне това-
риство “Чорногора”, яке діяло до 1939 р., за винятком часів Першої 
світової війни. Незважаючи на те, що Чорногірським хребтом прохо-
див державний кордон між Польщею і Чехословаччиною, ці території 
завжди були доступні для туристів. Зокрема, у 1926 р. між Польщею та 
Чехословаччиною підписано міжурядову туристичну конвенцію, згід-
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но з якою в трьох найбільш відвідуваних рекреантами прикордонних 
районах (в тім числі й Чорногора) було дозволено вільний доступ до 
кордону, а члени товариства мали право заходити на чехословацьку 
прикордонну територію.

У 1878 р. розпочав функціонувати перший на території Українсь-
ких Карпат захисток для туристів в урочищі Ґаджина у Чорногорі, 
що став першим з подібних поза Татрами в межах Карпат. Захистку 
було надано ім’я Яна Грегоровича – активного діяча Чорногорсько-
го відділу РТТ у Коломиї. Схроніско, яке побудував її власник Іван 
Попівчук, мало дві кімнати, які обігрівалися спільною, розташова-
ною між ними пічкою, і кухню. Через два роки Генріх Гоффбауер 
(Н. Ноffbauer) і Костянтин Сівіцький (К. Siwicki) обладнали та озна-
кували до нього першу туристичну стежку. Маркування туристських 
шляхів кольоровими смугами, як це практикують нині, Чорногорський 
відділ РТТ почав застосовувати у 1904 р., взявши за приклад тат-
ранський досвід. У такий спосіб було позначено маршрут Ворохта – 
Кукуль – Козьмеска – туристський захисток на Заросляку, а в 1906 р. 
встановлено дороговказ у долині Пруту, де розходяться стежки на 
Говерлу та на Шпиці [33].

У 1882 р. був організований ще один притулок на полонині Гропа 
під горою Піп-Іван. Згодом збудували такі самі притулки для туристів 
в урочищі Заросляк під Говерлою (1881 р., пізніше відбудували у 1911 
та 1927 рр.), в урочищі Завоєля у долині Пруту і під г. Смотрич (1900 р.) 
[33]. Крім зазначених, у міжвоєнний період в Чорногорі функціонували 
захистки ще в кількох місцях: на полонині Маришевській (з 1937 р.), 
на Яблуницькому перевалі (з 1932 р.), під г. Кукуль зі сторони Во-
рохти, на хребті Кострича (молодіжний), а зі сторони Закарпаття – 
на полонинах Роґнєска та Менчул Квасівський (“Merkova chata”), під 
г. Гутин Томнатик. Крім того, на закарпатській стороні для потреб 
туристів були обладнані помешкання полонинських пастухів, лісни-
чівки, сироварня на полонині Менчул Квасівський. 

У 1934 р. під Попом-Іваном Чорногірським, біля витоку потоку 
Погорілець, на висоті понад 1 700 м н.р.м збудовано притулок на 50 
місць для ночівлі. Восени 1935 р. закінчено будівництво притулку 
на південних схилах Маришевської, який пізніше було названо ім’ям 
Зігмунда Клеменсєвіча. Це була триповерхова споруда, оформлена 
в гуцульському стилі, яка функціонувала круглорічно. У 1936 р. до 
нього провели телефонну лінію.

У 1939 р. збудовано притулок під вершиною Кукуль, у якому могло 
розміститися 105 осіб. Будівля була облаштована опаленням, душем, 
каналізацією, електричним освітленням і телефоном.

Леопольд Вайгель (Lеороld Wajgel) у 1884 р. організував виготов-
лення та встановлення 56 дороговказів польською та українською 
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мовами за маршрутом: Красний Луг – Говерла – Данцер – Шпиці – 
Піп-Іван – Гропа – Шибений – Зелена.

Ще в кінці ХІХ ст. до туристських походів часто залучали місцевих 
жителів, яким були добре відомі гірські терени. Місцеві провідники 
найчастіше супроводжували туристів на Говерлу з кількох навко-
лишніх сіл, найчастіше з Ворохти, а також з Жаб’є (тепер Верховина) 
на гору Піп-Іван. Великої популярності здобув гуцул Іван Житенюк – 
учасник мандрівки Гуго Запаловича на гору Петрос у Роднянських 
Альпах (2 305 м). Відомим був також Онуфрій Савчук, який неод-
норазово проводив туристські групи по Чорногорі та Ґорґанах, у 
тім числі й взимку. Саме перед Другою світовою війною, в 1937 р., 
Станіславівський відділ РТТ організував у Ворохті першу горах ря-
тувальну службу (Роgotowie Ratunkowе) та курси провідників для 
19 кандидатів, набраних здебільшого з місцевих гуцулів, які після 
відповідних іспитів отримали від польської влади дозвіл працювати 
гірськими провідниками.

У Львові 29 січня 1907 р. створено перше на території Галичини 
нартярське товариство – Карпатський Лещатарський Клуб (КЛК), 
який також організовував туристські похо ди у Карпатах. Приблиз-
но через рік значно розвинувся осередок КЛК у с. Татарів, яким 
керували Мар’ян Малашинський (М. Маłaśzyńśкі) та Юзеф Шнайдер 
(J. Śznajder), який взимку 1897 р. зі своїми колегами зійшов на Го-
верлу. Цю мандрівку варто вважати першим лижним сходженням 
на найвищу вершину Українських Карпат.

Товариство Татранське, осередки якого на території українських 
Карпат були одними з найактивніших, видавав часопис “Раmięntnік 
Тоwarzyśtwa Таtrzańśkiеgо” (у 1876–1920 рр. вийшло 34 томи), наступ-
ником “РТТ” був часопис “Wierchy” (у 1923–1939 рр. видано 16 томів 
тиражем від 200 до 2000 примірників кожен). У 1884 р. зусиллями 
Чорногорського відділу РТТ за редакцією Л. Вайгеля протягом шести 
місяців виходив що місячник “Тurystа”, але надалі через фінансову 
скруту видання часопису при пинилось. Серед відділів РТТ найбіль-
шим був Чорногорський, який у 1911 р. об’єднував 183 членів. Про-
тягом 27 років відділом керував великий знавець гір та ініціатор 
туристського руху Костянтин Сівіцький.

На території Чорногори діяли молодіжні товариства “Пласт” і 
“Плай”. Початком діяльності пластунів вважають 1911–1920 рр., але 
активна діяльність припадає на 1920–1930 рр. Товариство “Пласт” 
діяло до 1939 р.

У Львові в жовтні 1924 р. розпочало діяльність товариство “Плай”, 
яке започаткувало видання журналу “Наша Батьківщина” (1937–
1939), в якому публікува ли статті М. Говдяка про Чорногору. У 1925 р. 
вийшов перший номер часопису “Туристика і краєзнавство”.
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Протягом австро-угорського панування та в міжвоєнний час у різ-
них часописах опубліковано багато статей пізнавально-краєзнавчого 
характеру, в яких містилася різноманітна наукова інформація про 
природу Чорногори – рослини лісів і полонин, кліматичні особливості, 
річки та озера тощо.

Статті краєзнавчого характеру часто друкували в томах РТТ: у 
1-му томі подано висоти вершин у Чорногорі та прилеглих горах, 
пізніше опубліковано описи мандрів по Чорногорі В. Гонкевича, 
М. Малашинського, Ю. Даєвдзєлевича.

Пізнанню Чорногори, популяризації знань про її природні ба-
гатства сприяло видання літератури для туристів, зокрема, таких 
путівників, як “Wycieczki po Wschodnich Karpatach” Юзефа Даєв-
дзєлевича, “Рrzewodnik dla zwiedzających Charnogórę, położoną w 
powiecie Kossowskim” Яна Грегоровича, “Рrzewodnik na Czarnogorę i do 
Wśchodnich Beśkidów” у 2-х частинах Генрика Гоффбауера, “Kostrzуса” 
Юзефа Рієгера, “Wschodnie Karpaty (przewodnik ilustrowany)” Мєчис-
лава Орловича та ін. Значну кількість подібних путівників видано у 
міжвоєнний час, більшість з яких в силу тодішніх політичних обставин 
друкували польською мовою, та лише поодинокі – українською, як 
наприклад, “Опис мандрівки по Карпатах” Мирона Заклинського.

Однією з найважливіших публікацій міжвоєнного періоду була фун-
даментальна праця Хенрика Гонсьоровського “Рrzewodnik po Beskidach 
Wschodnich”, яка видана в кількох томах протягом 1933–1936 рр. Дру-
гий том цього видання був присвячений мандрівкам Чорногорою.

У післявоєнний час видання туристських путівників Чорногорою 
було дуже обмеженим. Серед них вирізняється буклет М. І. Гафіяка 
та Р. П. Красія “На Говерлу”. Окрім зазначеного буклета, загальну 
інформацію щодо туристичних маршрутів по Чорногорі можна було 
отримати з путівників “Здрастуй, Прикарпаття ” (1965), “Туристы в 
Карпатах” (1966), “Радянське Прикарпаття” (1969) та ін. 

У цей час видано низку фрагментарних туристських карт для по-
ходів у наших горах, але вони містили мало інформації і були неточни-
ми, що неодноразово призводило до блукання туристських груп. Для 
Чорногори – найвищого та найцікавішого гірського масиву України – 
не було видано жодного окремого туристського путівника, за яким 
можна було б орієнтуватись у туристському поході. 

Варто зазначити, що лише на одній схемі за останні десятиліття 
масив Чорногори показаний майже повністю, а на інших – поряд з 
повністю чи майже повністю відображеними сусідніми гірськими 
хребтами, подано лише периферійні ділянки Чорногори. Здебільшого 
це були райони, якими пролягали туристські маршрути Ворохта – 
Говерла або Богдан – Петрос – Ясиня. Особливо “приховували” від 
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туристів південну частину Чорногірського масиву, ймовірно, це було 
пов’язано з близьким розташуванням радянсько-румунського кордо-
ну. В “Атласі туриста: Українські Карпати” серед багатьох “сюрпризів”, 
на території абсолютно заповідної зони КНПП (!) в районі г. Пожи-
жевська відповідним символом позначено місце для гірськолижного 
спорту [33].

Водночас у сусідній Польщі надруковано й перевидано низку путів-
ників і туристських карт по Українських Карпатах з якіснішим змістом, 
серед яких на особливу увагу заслуговує книжка М. Ольшанського та 
Л. Римаровича “Роwroty w Сzаrnohorę: nie tylko przewodnik”.

У 1993 р. надруковно путівник Юрія Сітницького “Мандрівки по 
Карпатах”, в якому поряд з детальними описами туристських марш-
рутів подано орографічні схеми окремих регіонів наших гір. У цьому 
ж році виходить у світ цікаве літературно-художнє видання “Подорожі 
в Українські Карпати”, яке упорядкувала Марія Вальо. У книзі пода-
но записи вражень Якова Головацького, Івана Вагилевича, Миколи 
Устиновича, Івана Франка, Володимира Семеновича, Корнила Усти-
новича і Ганса Цбіндена від подорожей у різні регіони Українських 
Карпат [35].

З 1992 р. картографічне видавництво “Укргеодезкартографія” 
розпочало випуск серії туристських карт масштабу 1:100000, що 
стало довгоочікуваним поступом у картографічному забезпеченні 
сфери туризму в Українських Карпатах. У 2005 р. Державне науко-
во-виробниче підприємство “Аерогеодезія” спільно з Головним уп-
равлінням зовнішніх зв’язків, туризму і торгівлі Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації за підтримки Міністерства екології 
та природних ресурсів України видали топографічну карту масшта-
бу 1:50000 “Туристичні стежки Чорногори”, яка сьогодні є основним 
картографічним матеріалом під час мандрівок Чорногорою. 

Популяризації туризму в цьому регіоні сприяли путівники Юрія 
Нестерука “Чорногора. Екологічні мандрівки” (2003), Олега Ямалова 
“К вершинам Украинских Карпат: путеводитель по Закарпатской 
области” (2004), Володимира Собашко “Гірськими стежками Карпат: 
Прикарпаття” (2006), “Гори Гуцульщини” під редакцією Анджея Ва-
льохи (2006). 

У путівнику О. Ямалова [62] описано 32 пішохідних маршрути 
(у тім числі чотири по Чорногорі) у межах Закарпатської області, які 
відображені на топокартах-врізках масштабу 1:200000 та графіках 
висот, побудованих на підставі даних супутникової глобальної систе-
ми позиціонування – GPS. Цінною у путівнику є таблиця географіч-
них координат гірських вершин і туристичних об’єктів Закарпаття, 
подана у світовій геодезичній системі – World Geodetic System 1984 
(WGS 84).
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У довіднику-путівнику В. Собашко [42] описано 110 пішохідних 
маршрутів (у тім числі 12 по Чорногорі) різної складності з вихода-
ми на маршрути з Івано-Франківської області. До довідника додано 
топографічні карти масштабу 1:100000 з найпопулярнішими марш-
рутами Чорногори, Свидовця і Скибових Ґорґан.

 Особливо варто зазначити про роботу Юрія Нестерука “Чорно-
гора. Екологічні мандрівки” [31], в якій, окрім описів найпопулярні-
ших туристичних маршрутів, містяться світлини понад 200 видів і 
підвидів рослин Чорногори, що значно сприяє наочності сприйняття 
багатства і різноманітності флори цього оригінального гірського ма-
сиву Карпат. Остання обставина є цінною як з краєзнавчого, так і 
навчального поглядів.

З 1978 р. у заповідному Говерлянському лісництві Карпатського 
національного природного парку функціонує Чорногірський геогра-
фічний стаціонар Львівського національного університету імені Івана 
Франка. Стаціонар розташований у верхів’ях річки Прут на відстані 
чотирнадцяти кілометрів до півдня від селища Ворохта Івано-Фран-
ківської області та шести кілометрів до північного сходу від найвищої 
вершини Українських Карпат – г. Говерли. ЧГС є важливим осередком 
проведення різнобічних досліджень природи Чорногори, місцем про-
ведення навчальних, виробничих, переддипломних і магістерських 
практик студентів географічного факультету, а також часто (особливо 
в негоду) стає притулком для туристичних груп, які повертаються з 
головного хребта Чорногори або Говерли. 

Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. Яка етнічна група українців-горян здавна заселяє Чорногору? 
2. Схарактеризувати головні види господарської діяльності, поширені у 

Чорногорі та в Українських Карпатах загалом.
3. Схарактеризувати особливості видової й ресурсної охорони природи в 

Карпатах.
4. Які перші природно-заповідні об’єкти створені у Чорногорі у першій 

третині ХХ ст.? 
5. Завдяки діяльності яких вчених-природодослідників розвивалась охорона 

природи в Чорногорі та Українських Карпатах загалом? 
6. Якою є історія створення Карпатського біосферного заповідника та Кар-

патського національного природного парку?
7. Висвітлити історію рекреаційного освоєння Чорногори.
8. З яких сучасних картографічних та літературних джерел можна почерп-

нути інформацію про гірський масив Чорногори?

?
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Біосферні заповідники (біосферні резервати за класифікацією 
Міжнародного союзу охорони природи) та національні природні парки 
виконують комплекс природоохоронних, наукових, соціально-еконо-
мічних та едукаційних функцій. За структурою території БЗ і НПП на-
лежать до поліфункціональних природоохоронних об’єктів, територія 
яких складається з декількох функціональних зон, що відрізняються 
за цільовим призначенням та режимом охорони. Режим охорони те-
риторій та об’єктів природно-заповідного фонду визначений Законом 
про природно-заповідний фонд України (1992) з урахуванням їхньої 
класифікації та цільового функціонального призначення [11, 36].

Режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду – це 
сукупність науково-обгрунтованих екологічних вимог, норм і пра-
вил, які визначають правовий статус, призначення цих територій 
та об’єктів, характер допустимої діяльності в них, порядок охорони, 
використання і відтворення їхніх природних комплексів.

4.1. Ñòàòóñ ³ çàâäàííÿ 

á³îñôåðíèõ çàïîâ³äíèê³â

Біосферні заповідники є природоохоронними, науково-дослідни-
ми установами міжнародного значення, які створюють з метою збе-
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реження в природному стані найтиповіших природних комплексів 
біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення 
навколишнього природного середовища, його змін під дією антро-
погенних чинників. Наукові дослідження, спостереження за станом 
навколишнього природного середовища та іншу діяльність біосферних 
заповідників виконують з урахуванням міжнародних програм. БЗ 
створюють на базі природних заповідників, національних природних 
парків з уведенням до їхнього складу територій та об’єктів природ-
но-заповідного фонду інших категорій та інших земель і належать до 
всесвітньої глобальної мережі біосферних заповідників.

В Україні сьогодні є чотири біосферних заповідники (Асканія-
Нова, Чорноморський, Карпатський і Дунайський), а ще два націо-
нальні парки належать до складу міжнародних біосферних резерватів 
(Шацький та Ужанський). В Українських Карпатах створено Кар-
патський БЗ, а Ужанський НПП разом з Надсянським регіональним 
ландшафтним парком належать до польсько-словацько-українського 
біосферного резервату “Східні Карпати”. 

Карпатський біосферний заповідник загальною площею 53 630 га 
(площа зменшилась у 1999 р. унаслідок входження території РЛП 
“Стужиця” в Ужанський НПП) має кластерну територіальну структуру, 
тобто складається з територіально відокремлених масивів. Сьогодні 
у складі заповідника є шість масивів: Чорногірський (16 375 га), 
Угольсько-Широколужанський (15 580 га), Хустський або “Долина 
нарцисів” (257 га), Кузійський (4 925 га), Мармароський (8 990 га), 
Свидовецький (6 580 га) та ботанічні заказники “Чорна гора” (747 га) 
і “Юлівська гора” (176 га).

Структура території та особливості управління біосферними за-
повідниками. Для біосферних заповідників встановлено диференційо-
ваний режим охорони, відтворення та використання природних ком-
плексів згідно з функціональним зонуванням:

заповідна зона – містить території, призначені для збережен-
ня і відновлення найцінніших природних та мінімально порушених 
антропогенними чинниками природних комплексів, генофонду рос-
линного і тваринного світу. Її режим визначений згідно з вимогами, 
встановленими для природних заповідників. Відповідно, на території 
заповідної зони забороняють будь-яку господарську та іншу діяль-
ність, що суперечить її цільовому призначенню, порушує природний 
розвиток процесів та явищ або створює загрозу шкідливого впливу 
на його природні комплекси та об’єкти, а саме:

– будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об’єктів транс-
порту і зв’язку, непов’язаних з діяльністю БЗ, розведення вог-
нищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транс-
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порту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійсь-
ких тварин, пересування механічних транспортних засобів, за 
винятком шляхів загального користування, лісосплав, проліт 
літаків та вертольотів нижче 2 000 м над землею, подолання 
літаками звукового бар’єру над територією заповідника та інші 
види штучного шумового впливу, що перевищують установлені 
нормативи;

– геологорозвідувальні роботи, розроблення корисних копалин, 
порушення ґрунтового покриву та гідрологічного й гідрохіміч-
ного режимів, руйнування геологічних відслонень, застосування 
хімічних засобів, усі види лісокористування, а також заготівля 
кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, 
очерету, випасання худоби, вилов і знищення диких тварин, 
порушення умов їхнього оселення, гніздування, інші види ко-
ристування рослинним і тваринним світом, що призводять до 
порушення природних комплексів;

– мисливство, рибальство, інтродукція нових видів тварин і рос-
лин, проведення заходів з метою збільшення чисельності ок-
ремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану 
ємкість угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, за 
винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових до-
сліджень;

буферна зона – охоплює території, виділені з метою запобігання 
негативного впливу на заповідну зону господарської діяльності на 
прилеглих територіях; її режим визначений відповідно до вимог, 
встановлених для охоронних зон природних заповідників. Режим 
охоронних зон визначено з урахуванням характеру господарської 
діяльності на прилеглих територіях, на підставі оцінки її впливу на 
навколишнє природне середовище. В охоронних зонах не допускають 
будівництво промислових та інших об’єктів, розвиток господарської 
діяльності, яка може призвести до негативного впливу на територію 
біосферного заповідника. Оцінку такого впливу виконують на основі 
екологічної експертизи, яку проводять у порядку, встановленому за-
конодавством України;

зона антропогенних ландшафтів – охоплює території тради-
ційного землекористування, лісокористування, водокористування, 
місць поселення, рекреації та інших видів господарської діяльності; 
в ній забороняється мисливство. 

У межах території біосферних заповідників можна виділяти зони 
регульованого заповідного режиму, до складу яких належать ре-
гіональні ландшафтні парки, заказники, заповідні урочища з до-
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держанням вимог щодо їхньої охорони, встановлених Законом про 
ПЗФ [11].

Для збереження і відтворення корінних природних комплексів, 
проведення науково-дослідних робіт та виконання інших завдань у 

Рис. 5. Картосхема функціонального зонування Чорногірського масиву 
Карпатського біо сферного заповідника і південної частини Карпатського 

національного природного парку: 
1 – головні гірські вершини, їхні висоти над рівнем моря (м); 2 – ріки, потічки, озера; 
3 – населені пункти; 4 – залізниця; 5 – автомобільна  дорога; 6 – Чорногірський географічний 
стаціонар (ЧГС); 7 – межі Карпатського НПП; 8 – межі Чорногірського масиву Карпатського БЗ; 
функціональні зони КБЗ: 9 – заповідна, 10 – буферна, 11 – регульованого заповідного режиму, 
12 – антропогенних ландшафтів; функціональні зони КНПП: 13 – заповідна, 14 – регульованої 

рекреації, 15 – стаціонарної рекреації, 16 – господарська.
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біосферному заповіднику відповідно до Проекту організації території 
та охорони його природних комплексів допускають:

– виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними 
корінними природними комплексами, а також вжиття заходів 
щодо запобігання змінам природних комплексів заповідника 
внаслідок антропогенного впливу;

– відновлення гідрологічного режиму,
– збереження та відновлення рослинних угруповань, що історич-

но склалися, видів рослин і тварин, які зникають, тощо;
– здійснення протипожежних і санітарних заходів, які не пору-

шують режиму заповідника; спорудження у встановленому 
порядку будівель та інших об’єктів, необхідних для виконання 
поставлених перед заповідником завдань;

– збір колекційних та інших матеріалів, виконання робіт, 
передбачених планами довгострокових стаціонарних науко-
вих досліджень, проведення екологічної освітньо-виховної 
роботи.

Зазначені особливості природоохоронного режиму поширюються 
на територію Чорногірського масиву Карпатського БЗ, у межах якого 
виділяється три функціональні зони, серед яких найбільша площа 
припадає на заповідну зону (рис. 5). Під час проведення маршрутів 
гірського розділу практики здебільшого використовують гребеневу 
частину головного Чорногірського хребта між вершинами Піп-Іван 
Чорно гірський – Бребенескул – Туркул – Говерла – Петрос, а для влаш-
тування місць ночівлі – улоговину біля озера Бребенескул і сідловину 
між Говерлою і Петросом. Зазначені ділянки охоплюють територію 
буферної зони та зони антропогенних ландшафтів КБЗ.

4.2. Ñòàòóñ ³ çàâäàííÿ 

íàö³îíàëüíèõ ïðèðîäíèõ ïàðê³â

Національні природні парки є природоохоронними, рекреаційни-
ми, культурно-освітніми, науково-дослідними установами загально-
державного значення, які створюють з метою збереження, відтворен-
ня і ефективного використання природних комплексів та об’єктів, 
які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, 
наукову, освітню та естетичну цінність.

Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами 
та об’єктами вилучають з господарського використання і надають 
НПП у порядку, встановленому Законом про ПЗФ та іншими актами 
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законодавства України. До складу територій національних природних 
парків можуть належати ділянки землі та водного простору інших 
землевласників та землекористувачів [11].

Територія Карпатського НПП загальною площею 50 495 га скла-
дається з двох частин: території, наданої НПП у постійне користуван-
ня (38 322 га або 75,9 %), та територій, які входять у склад НПП без 
вилучення в інших користувачів (12 173 га або 24,1 %) [12]. Перша 
частина території НПП охоплює здебільшого території державного 
лісового фонду, які у територіально-управлінському плані утворюють 
12 природоохоронних науково-дослідних відділень (колишні лісниц-
тва). Території інших користувачів, репрезентовані землями насе-
лених пунктів (5 905 га), сільсько-господарськими угіддями (рілля, 
пасовища сінокоси) та територіями під автомобільними дорогами і 
залізницею.

Території інших національних парків, розташованих в Українсь-
ких Карпатах, також складаються з територій, наданих НПП у пос-
тійне користування, та ділянок, що входять до НПП без вилучення в 
інших землекористувачів (табл. 3). Особливістю порівняно “молодих” 
НПП є те, що значна частина їхніх територій належить до складу на-
ціонального парку без вилучення в інших землекористувачів (зокрема, 
Ужанський НПП і НПП “Гуцульщина”), а також до їхнього складу не 
належать території населених пунктів (національні парки “Вижниць-
кий”, “Сколівські Бескиди” і “Гуцуль щина”).

На національні природні парки покладено виконання таких го-
ловних завдань:

– збереження цінних природних та історико-культурних комп-
лексів й об’єктів;

– створення умов для організованого туризму, відпочинку та 
інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з до-
держанням режиму охорони заповідних природних  комплексів 
та об’єктів;

– проведення наукових досліджень природних комплексів та 
їхніх змін за умов рекреаційного використання, розроблення 
наукових рекомендацій з питань охорони навколишнього при-
родного середовища та ефективного використання природних 
ресурсів;

– проведення екологічної освітньо-виховної роботи.
Отже, після природоохоронної другою важливою функцією НПП 

є створення умов для організованої рекреації й туризму, що відобра-
жає функціональне зонування їхніх територій через співвідношення 
функціональних зон.
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Таблиця 3
Структура території національних природних парків, 

розташованих в Українських Карпатах

Назва НПП
Рік 
ство-
рення

Загаль-
на пло-
ща, га

Територія, 
нада на у пос-
тійне користу-

вання

Території 
ін ших земле-
користувачів

Інші особливості те-
риторії НПП

га % га %
Карпатсь-
кий* 1980 50495 38322 75,9 12173 24,1 У межі НПП входять 

населені пункти
“Синевир” 1989 40400 27208 67,3 13192 32,7 У межі НПП входять 

населені пункти
Вижниць-
кий** 1995 7928,4

11238
7013,4
8246,2

88,5
73,4

915
2991,8

11,5
26,6

У межі НПП не вхо-
дять населені пункти

“Сколівсь кі 
Бескиди” 1999 35684 24702 69,2 10982 30,7 У межі НПП не вхо-

дять населені пункти
Ужанський 1999 39159,3 14904,6 38,1 24254,7 61,9 У межі НПП входять 

населені пункти
“Гуцуль-
щина” 2002 32271 7606 23,6 24665 76,4 У межі НПП не вхо-

дять населені пункти
“Зачарова-
ний край”*** 2009 6101 5649 92,6 452 7,4 У межі НПП не вхо-

дять населені пункти
“Синьо-
гора”**** 2009 10866 10866 100 - - У межі НПП не вхо-

дять населені пункти
Верховин-
ський**** 2010 12022,9 12022,9 100 - - У межі НПП не вхо-

дять населені пункти

* Площа Карпатського НПП збільшилась після уточнення і винесення в натуру 
його меж під час розроблення Проекту організації його території у 2001–2004 рр.

** Вижницький НПП у 2007 р. розширено на 3309,6 га, у тім числі 1 243,5 га 
передано національному парку у постійне користування, а 2 066,1 га увішли у НПП 
без вилучення у землекористувачів. Територію, передану НПП, не розділено на функ-
ціональні зони. Станом на 2010 р. загальна площа Вижницького НПП становить 
11 238 га. 

*** Проект організації території НПП “Зачарова ний край” розробляється і офіційні 
дані про поділ його території на функціональні зони відсутні. 

**** НПП “Синьогора” і Верховинський НПП оголошено Указом Президента Ук-
раїни і парки перебувають у стадії створення.

Структура території і вимоги щодо охорони природних комплек-
сів та об’єктів національних природних парків. На території НПП з 
урахуванням природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, 
історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та 
об’єктів, їхніх особливостей встановлено диференційований режим 
щодо їхньої охорони, відтворення та використання згідно з функціо-
нальним зонуванням:

заповідна зона – призначена для охорони та відновлення най-
цінніших природних комплексів, режим якої визначений відповідно 
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до вимог, встановлених для природних заповідників і заповідних 
зон БЗ;

зона регульованої рекреації – в її межах проводять коротко-
строковий  відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо 
мальовничих і пам’ятних місць; у цій зоні дозволено влаштування та 
відповідне обладнання туристських маршрутів й екологічних стежок; 
заборонено вирубки лісу головного користування, промислове рибаль-
ство й мисливство, інша діяльність, яка може негативно вплинути на 
стан природних комплексів та об’єктів заповідної зони;

зона стаціонарної рекреації – призначена для розміщення го-
телів, мотелів, кемпінгів, інших об’єктів обслуговування відвідувачів 
парку; заборонена будь-яка господарська діяльність, яка не пов’язана 
з цільовим призначенням цієї функціональної зони або може шкідливо 
вплинути на стан природних комплексів та об’єктів заповідної зони 
і зони регульованої рекреації;

господарська зона – у її межах виконують господарську діяль-
ність, спрямовану на виконання покладених на парк завдань, роз-
міщені населені пункти, об’єкти комунального призначення парку, а 
також землі інших землевласників та землекористувачів, введені до 
складу парку, на яких господарську та іншу діяльність здійснюють з 
додержанням вимог та обмежень, встановлених для зон антропоген-
них ландшафтів біосферних заповідників.

На території зони регульованої рекреації, стаціонарної рекреації 
та господарської зони заборонено будь-яку діяльність, яка призводить 
або може призвести до погіршення стану навколишнього природного 
середовища та зниження рекреаційної цінності території національ-
ного природного парку.

Зонування території НПП, рекреаційну та іншу діяльність на його те-
риторії провадять відповідно до Положення про національний природний 
парк та Проекту організації території національного природного парку, 
охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних 
комплексів й об’єктів, що затверджено центральним органом виконавчої 
влади у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Рекреаційну діяльність на території НПП організовують спеціальні 
підрозділи адміністрації парків, а також інші підприємства, установи 
та організації на підставі угод з адміністрацією парку.

Територія Карпатського НПП має типове функціональне зонування те-
риторії після завершення розроблення Проекту організації його території у 
2004 р. Після створення парку у 1981 р. у його межах було виділено чотири 
функціональні зони – заповідну (7 тис. га), захисно-рекреаційну (20,8 тис. га), 
рекреаційну (10,6 тис. га) і рекреаційно-господарську (8,6 тис. га). У 
1988 р. парк був розподілений на три функціо нальні зони – заповідну 
(10 968 га), рекреаційно-господарську (33 340 га) і господарську (5 905 га). 
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Сьогодні територія КНПП складається з чотирьох функціональних зон: 
заповідної, регульованої і стаціонарної рекреації та господарської, се-
ред яких найбільшу площу займає регульованої рекреації (табл. 4, 
рис. 6). Варто зазначити, що за тридцять років збільшилась площа і част-
ка заповідної зони НПП (відповідно, з 7 до 11 тис.га та з 20,4 до 22,6 %), 
головно завдяки виділенню особливо цінних територій (ОЦТ) та об’єктів 
(ОЦО) у межах рекреаційної та господарської зон парку.

Таблиця 4 
Співвідношення функціональних зон національних природних парків, 

розташованих в Українських Карпах (складено з використанням робіт 8, 36)

Назва НПП, рік 
створення, за-
гальна площа

Функціональні зони

заповідна регульованої 
рекреації

стаціонарної
рекреації господарська

га % га % га % га %

Карпатський, 
1980, 50 495 га

заповідна регульованої 
рекреації

стаціонарної
рекреації господарська

11401,4 22,6 25964,2 51,4 96,2 0,2 13033,2 25,8

“Синевир”,
1989, 40 400 га

заповідна регульованої 
рекреації

стаціонарної 
рекреації господарська

5801 14,4 21407 53 13192 32,6

Вижницький,
1995, 7 928.4 га

заповідна регульованої 
рекреації

стаціонарної
рекреації господарська

2087,2 26,3 4886,8 61,7 8,6 0,1 945,8 11,9
“Сколівські Бес-

киди”, 
1998, 35 684 га

заповідна регульованої 
рекреації

стаціонарної
рекреації господарська

4538 12,7 9123 25,6 101 0,3 21922 61,4
Ужанський*, 

1999, 39 159 га
заповідна буферна транзитна
2409 6,2 7481 19,1 29269 74,7

“Гуцульщина”, 
2002, 32 159 га

заповідна регульованої 
рекреації

стаціонарної
рекреації господарська

2480 7,7 13295 41,2 130 0,4 16343 50,7
“Зачарова ний 

край”**, 
2009, 6 101 га

заповідна регульованої 
рекреації

стаціонарної
рекреації господарська

- - - - - - - -

“Синьогора”***, 
2009, 10 866 га,

заповідна регульованої 
рекреації

стаціонарної
рекреації господарська

- - - - - - - -
Верховинсь-

кий***,
2010, 12 022,9 

га,

заповідна регульованої 
рекреації

стаціонарної
рекреації господарська

- - - - - - - -

* Дані попереднього функціонування Ужанського НПП як складової 
міжнародного біосферного резервату “Східні Карпати”.

** Проект організації території НПП “Зачарова ний край” розробляється 
і офіційні дані про поділ його території на функціональні зони відсутні. 

*** НПП “Синьогора” і Верховинський НПП оголошено Указом Президента 
України, парки перебувають у стадії створення і їхню територію не поділено 
на функціональні зони.
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Рис. 7. Функціональне зонування і господарська 
структура території Карпатського НПП:

1 – основні гірські вершини;  2 – ріки, потічки, озера; 3 –  населені пункти; 4 – залізниця; 
5 – автомобільна  дорога. 6 – ПОНДВ Карпатського НПП; 7 – Чорногірський географічний 
стаціонар (ЧГС); 8 – межі Карпатського НПП; 9 – адміністративні межі (областей, районів); 
10 – межі ПОНДВ і наcелених пунктів; функціональні зони КНПП: 11 – заповідна, 12 – регульованої 
рекреації; 13 – стаціонарної рекреації, 14 – господарська. ПОНДВ КНПП: 1 – Яремчанське, 
2 – Ямнянське, 3 – Підліснівське, 4 – Женецьке, 5 – Татарівське, 6 – Яблунецьке, 7 – Вороненківське, 
8 – Ворохтянське, 9 – Говерлянське, 10 – Бистрецьке, 11 – Чорногірське, 12 – Високогірне, 

13–23 – землі населених пунктів. 
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Сьогодні у Карпатському НПП нараховують 138 ОЦТ і ОЦО, які 
здебільшого репрезентовані корінними високопродуктивними буко-
вими, смерековими і ялицевими пралісами, природними місцезрос-
таннями ільма гірського та реліктової сосни кедрової на кам’яних 
розсипах, а також мінеральні джерела, геологічні відслонення, скельні 
утворення тощо [12]. У Чорногорі в межах КНПП найбільшою ділянкою 
із заповідним режимом поряд з Говерлянським (5 537 га) і Високогір-
ним (2 063 га) природоохоронними науково-дослідними відділеннями 
є ОЦТ урочище “Кедроватий” площею 1 495 га. Урочище охоплює 
5–12 квартали Бистрецького ПОНДВ, яке є найбільшим у Чорногорі 
осередком зростання сосни кедрової європейської – релікта пізнього 
плейстоцену–раннього голоцену.

В інших національних парках Українських Карпат розміри за-
повідної зони не перевищують 30 % від їхньої площі (від 6,2 % в 
Ужанському НПП і 7,7 % у НПП “Гуцульщина” до 26,3 % у Вижниць-
кому НПП), хоча для цього регіону України рекомендовані розміри 
заповідної зони не менше 30 % від загальної площі НПП. Головною 
(найбільшою за площею) функціональною зоною у національних пар-
ках повинна бути зона регульованої рекреації, проте тільки у кожно-
му другому з шести функціонуючих НПП (Карпатський, “Синевир” 
і Вижницький) ця зона охоплює більшу частину території. У націо-
нальних парках Ужанський, “Сколівські Бескиди” і “Гуцульщина” 
головною функціо нальною зоною є госпо дарська, яка займає понад 
50 % території парків.

4.3. Ïðàâèëà ïîâåä³íêè 

íà òåðèòîð³¿ á³îñôåðíèõ çàïîâ³äíèê³â 

³ íàö³îíàëüíèõ ïðèðîäíèõ ïàðê³â

Вимоги щодо правил поведінки відвідувачів на території Кар-
патського БЗ і Карпатського НПП визначають характер природо-
охоронного режиму кожної з функціональної зон. Найсуворішим є 
режим заповідних зон БЗ і НПП, відповідно, на їхній території треба 
особливо ретельно дотримуватись певних правил поведінки. Під час 
проведення гірського розділу практики маршрути у межах заповідної 
зони прокладають дорогами загального користування, лісовими до-
рогами чи стежками, а місця для влаштування таборів обираються, 
зазвичай, у межах господарської зони НПП чи зони антропогенних 
ландшафтів Чорногірського масиву КБЗ. Вимоги щодо організації 
табору для ночівлі викладено в окремому розділі, тому розглянемо 
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правила поведінки під час руху стежками і дорогами в межах за-
повідних зон [10].

Під час час руху стежками і дорогами заборонено:
– відхилятися від маршруту; 
– курити і смітити;
– розводити вогнища поза місцем стоянки для ночівлі (за винят-

ком екстремальних ситуацій);
– рвати квіти, пошкоджувати дерева та кущі;
– створювати зайвий шум; 
– руйнувати гнізда птахів та нори тварин; 
– робити написи на деревах і каміннях.
Під час руху стежками і дорогами дозволено:
– проводити спостереження за явищами природи;
– попереджувати всі можливі негативні чинники впливу на нав-

колишнє природне середовище;
– своєчасно сповіщати державну службу охорони заповідного 

об’єкта та інші державні органи про порушення природоохо-
ронного режиму;

– фотографувати природні об’єкти та краєвиди, робити малюнки 
і зарисовки;

– проводити екологічні акції з метою збереження біорізноманіття. 

Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. Схарактеризувати статус, завдання та особливості функціонального зо-
нування території біосферних заповідників.

2. Схарактеризувати статус, завдання та особливості функціонального зо-
нування території національних природних парків.

3. Які національні парки розташовані в Українських Карпатах?
4. Які особливості співвідношення розмірів функціональних зон простежу-

ються у національних парках, розташованих в Українських Карпах ?
5. Схарактеризувати правила поведінки відвідувачів на території Карпатсь-

кого БЗ і Карпатського НПП залежно від характеру природоохоронного 
режиму кожної з функціональної зон.

?
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5.1.Îñîáëèâîñò³ ï³äãîòîâêè 

äî ã³ðñüêîãî ìàðøðóòó

Туристичні походи безпосередньо пов’язані з небезпекою виник-
нення екстремальних ситуацій як влітку і на початку осені, так і в 
зимово-весняний період. Особливо багатофакторним є ризик пізно 
восени, взимку і навесні, що зумовлено суворішими природними по-
годними умовами, необхідністю використання спеціального споряд-
ження та більшою вагою вантажу, який необхідно транспортувати під 
час походу. Змінюваність метеорологічних умов, можливість прояву 
стихійного лиха (селевого потоку, снігової лавини, грози з сильним 
вітром тощо), загроза травмування і захворювань через переохо-
лодження, виведення з ладу спорядження і багато інших обставин 
можуть значною мірою ускладнити ситуацію під час походу.

Учасники походу протягом тривалого часу (3–4 доби) перебува-
ють в умовах, які значно відрізняються від звичних, повсякденних, 
що зумовлює підвищену небезпеку виникнення нещасних випадків і 
нестандартних аварійних ситуацій, які потребують значного фізич-
ного напруження і психологічної мобілізації.

У сучасній літературі з туризму [9, 58] використовують такі озна-
чення екстремальних ситуцій: екстремальна ситуація, позаштатна си-
туація, аварійна ситуація (аварія), нещасний випадок, катастрофа.

Екстремальна ситуація – будь-яка подія, яка спричинює різку 
зміну нормальних умов життєдіяльності людини. Серед екстремальних 
ситуацій виділяють позаштатні ситуації, аварії й нещасні випадки.
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Позаштатна ситуація – будь-яка пригода, що містить у собі 
загрозу для здоров’я учасників походу, призводить до виникнення 
аварії, значно ускладнює виконання програми походу. Іноді для її 
означення використо вують аналогічний за змістом термін “надзви-
чайна пригода”.

Аварійна ситуація, аварія – вихід з ладу будь-якого механізму, 
пристрою, спорядження в ході його використання під час пересу-
вання маршрутом.

Нещасний випадок – пригода, яка завдала шкоди здоров’ю людини 
і трапилася з незалежних від неї причин.

Катастрофа – подія природного чи техногенного походження, 
яка призвела до загибелі людей і завдала збитків в особливо великих 
масштабах.

Дати вичерпні рекомендації на випадок усіх екстремальних си-
туацій, які можуть трапитися у поході, по суті, неможливо. Крім ви-
нятково суб’єктивних чинників підвищеного ризику (непорозуміння 
у стосунках між членами групи, незгода з керівниками практики, 
порушення дисципліни, вживання спиртних напоїв, перевтома), іс-
нують ще й тактико-технічні: помилки в орієнтуванні на місцевості; 
недооцінка перешкод і переоцінка власних сил; недостатній нічний 
відпочинок через невдалий вибір місця базування; поспішність при-
йняття рішень; порушення графіка, темпу, ритму і тривалості руху; 
непра вильний розподіл вантажу серед учасників походу тощо. По-
трібно також враховувати природні чинники, які у випадку непра-
вильних дій учасників походу являють собою підвищену небезпеку. 
Головні з них такі: круті ділянки схилів зі скельними виходами, сні-
говим і трав’яним покривом, осипищами; сніжники-перелітки; місця 
кам’яних обвалів; гірські річки з швидкою течією; шквальний вітер 
і бурі, блискавка; низька температура повітря; підвищена сонячна 
радіація; болотиста місцевість. 

Неправильними діями учасників походу, які можуть призвести 
до нещасних випадків, є: кидання камінням один в одного під час 
пересування по схилу; катання на сніжниках, які часто містять під 
собою кам’яні глиби; підрізання товстого снігового покриву під час 
траверсування схилу, що може призвести до сходу снігової лавини; 
перебування на засніжених схилах без сонцезахисних окулярів, що 
спричиняє опік очей – “снігова сліпота”; купання в гірській річці на 
необлаштованій для цього ділянці тощо.

Під час походу, пов’язаного з тривалим перебуванням у природ-
ному середовищі, чинник ризику простежується завжди. Найімовір-
нішими причинами виникнення нештатних ситуацій у природних 
умовах є помилки в орієнтуванні на місцевості, особливо у високогір’ї, 
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в тумані або під час грози, а взимку і пізно восени під час хуртовини; 
втрата групового та індивідуального спорядження під час екстре-
мальних природних явищ (зокрема, різкого погіршення погодних 
умов) чи переправи через водні об’єкти; вихід з ладу спорядження 
і неможливість його подальшої експлуатації; відставання від групи 
одного або кількох учасників; передчасне витрачання або псування 
продуктів харчування, що викликає загрозу голоду чи отруєння.

Статистика екстремальних ситуацій і нещасних випадків під час 
гірських походів засвідчує, що в більшості випадків вони є наслідком 
неправильних дій самих учасників у період підготовки до походу (не-
обґрунтоване завищення можливостей групи, невдало обраний марш-
рут або час походу, випадковий склад учасників та їхня психологічна 
несумісність, недостатнє екіпірування або використання неякісного 
групового та індивідуального спорядження тощо) та помилки безпо-
середньо на маршруті. Тільки незначна частина нещасних випадків 
трапляється внаслідок об’єктивних причин, зокрема, коли група по-
трапляє у зону стихійного лиха (пожежі, повені, ураган тощо).

Важливим моментом підготовки до походу є оцінка фізичного 
стану його учасників та стану їхнього здоров’я. Висновки про стан 
здоров’я роблять після прохоження обов’язкового медичного огляду, 
який студенти повинні пройти напередодні практики. Категорично 
заборонено брати участь у поході студентам за наявності таких 
захворювань: уроджені пороки серця, гіпертонія, захворювання сер-
цевого м’яза, туберкульоз легенів в активній стадії, гострі захворюван-
ня легенів, бронхів, носоглотки, хронічний гастрит, виразка шлунка 
і дванадцятипалої кишки, холицистид у стадії загострення, камені в 
жовчному міхурі, геморой з частими кровотечами, випадіння прямої 
кишки, запалення нирок, ниркових мисок і сечового міхура, камені 
в нирках, гостре запалення середнього вуха, кон’юктивіт, гнійне 
запалення сльозової залози, інфекційні захворювання шкіри, деякі 
захворювання жіночих статевих органів, злоякісні пухлини, грижі, 
ревматизм суглобів, а також захворювання і травми опорно-рухово-
го апарату, отримані незадовго до походу, зокрема, струс головного 
мозку, наслідком якого є періодичні головні болі.

Не рекомендують брати участь у поході студентам, які пере-
несли протягом попереднього місяця затяжний грип, тяжку форму 
ангіни, скарлатину чи інші інфекційні захворюваня, а також психічні 
захворювання, у тім числі епілепсія. У разі захворювання на епілепсію 
протипоказаними є навіть одноденні радіальні маршрути. Не реко-
мендовано брати участь у поході студентам з вираженим порушенням 
слуху і зору, що може стати причиною втрати орієнтування під час 
маршруту і призвести до нещасного випадку.
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Перед походом кожен студент повинен пройти медичний огляд у 
медичного працівника, який перебуває на ЧГС під час проведення 
навчальної практики, а також виконати комплекс профілактичних 
заходів. До проходження практики потрібно санувати ротову по-
рожнину (полікувати зуби). Особам, схильним до захворювання на 
ангіну і запалення носоглотки, треба пройти профілактичний курс. 
Обов’язково варто позбавитись мозолів на ногах. У разі підвищеного 
потовиділення ніг доцільно провести курс профілактичного лікування 
шляхом оброблення міжпальцевих проміжків протягом чотирьох днів 
присипкою у складі борної кислоти та уротропіну (по 4,5 г), магнезії 
і тальку (по 0,5 г).

Крім медичного контролю, важливу роль під час походу відводять 
самоконтролю, який полягає у щоденному спостереженні студента-
ми за своїм самопочуттям з обов’язковим записом його результатів у 
польовому щоденнику і його наступним аналізом. Під час погіршення 
самопочуття студенти повинні негайно сповістити про це керівників 
практики і медпрацівників.

Перед виходом на маршрут потрібно провести ретельну підготов-
ку. Зокрема, підбір наплечника, вибір намету, взуття, одягу, примусу, 
ліхтаря та інших необхідних предметів роблять заздалегідь до виходу. 
Продукти харчування варто придбати за день-два до виходу в похід. 
Головними, очевидно, є наплечник, намет, взуття та одяг, тому їм 
варто приділити особливу увагу.

Наплечник повинен відповідати таким вимогам:
• максимально витягнута конструкція для підняття центру 

ваги;
• розподіл несучої функції між лямками та поясним ременем 

(іноді – головним ременем);
• наявність бокових стяжок чи шнурів для надання жорсткості 

наплечнику при різному ступені його наповнення;
• наявність додаткових стягуючих ременів, розміщених зверху 

лямок, для притягування наплечника вверх та вперед;
• наявність кишеньок (бажано ззаду для зменшення ширини 

наплечника);
• міцність та водонепроникність матеріалу, з якого виготовлений 

наплечник.
Під час пакування наплечника варто дотримуватись таких пра-

вил:
1. Центр ваги наплечника повинен бути на рівні центра ваги тіла, 

який у людини є на рівні сонячного сплетіння (шлунка).
2. Лямки повинні бути правильно підігнані – так, щоб наплечник 

щільно прилягав до спини.
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3. Якщо лямки є жорсткими і вузькими, то потрібно їх підшити 
паралоном.

4. Пакуючи наплечник, від спини завжди потрібно класти м’які 
речі: спальний мішок, підстилку чи одяг.

5. Кожну річ, яка легко вбирає вологу, запаковувати в поліетиле-
новий мішок.

6. З самого верху наплечника, або у кишені треба класти речі 
першої необхідності: особисту аптечку, дощовик, продукти харчу-
вання для швидкого споживання (цукерки, шоколад, печиво, воду), 
змінний одяг.

Загальна вага наплечника не повинна перевищувати: для дівчат – 
10 кг, для хлопців – 20–25 кг. Після перших 20 хв походу лямки на-
плечника підтягують до оптимального стану [9].

Намет рекомендовано брати легкий з водо- і вітронепроникним 
тентом. Можлива наявність так званого передпокою, де можна три-
мати наплечники, а в разі негоди – приготувати їжу на гасовому при-
мусі. Дуги та кілки до намету повинні бути міцні й легкі (з алюмінію). 
Обов’язковим елементом намету має бути протимоскітна сітка. Паку-
ють намет у спецмішок і кріплять збоку наплечника, але так, щоб не 
порушувалася загальна рівновага, або в середину наплечника (якщо 
дозволяє його об’єм). Якщо намет неоснащений водонепроникним 
тентом, тоді необхідно мати поліетиленову плівку, розміри якої давали 
б змогу накрити весь намет і в разі необхідності – наплечники.

Одяг варто брати з натуральних матеріалів – бавовна, вовна; не 
рекомендують синтетичне вбрання. Потрібно мати легкий одяг з дов-
гими рукавами, щоб уникнути сонячних опіків у високогір’ї. Головна 
вимога до штанів, у яких виконують рух під час маршруту, – це їхня 
вітроізоляція. Інші дві вимоги – легкість і швидкість просушування. 
Найкраща тканина, за допомогою якої досягають цих вимог, – зміша-
на бавоняно-териленова (типу габардин). Є також туристичні штани 
зі спецтканин – легкі, міцні й швидко висихають. Куртка є зовнішнім 
щитом від негоди, тому вона повинна бути вітро- і водонепроникною. 
Оптимальний варіант – куртка із замком-блискавкою, яку прикриває 
клапан, яка захищає від вітру й вологи навіть тоді, коли зламався 
замок. У мандрівній куртці обов’язково повинен бути каптур, який 
вільно вмішує голову з головним убором й захищає нижню частину об-
личчя. Шнурки-затяжки в куртці повинні мати фіксатори, а рукави – 
закривати руки до зап’ястя й мати в кінці антимоскітні манжети 
або ж систему затяжок. Куртка повинна бути достатньо просторою, 
її довжина має сягати нижче середини гомілки з регульованими за-
тяжками на поясі й знизу куртки.

Сучасні мобільні туристичні групи (до 10–12 осіб) майже всі осна-
щені гасовими примусами. Проте якщо є велика туристична група, то 
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забезпечити достатню кількість примусів для всіх людей проблематич-
но (особливо під час проведення гірського розділу практики студентів 
географічного факультету ЛНУ імені І. Франка, коли кількість осіб 
коливається від 30 до 60). Тому їжу, зазвичай, готують на вогнищі-
ватрі. Для розведення вогню, окрім сірників, потрібна сокира. Маса 
теслярських сокир коливається від 1 до 1,8 кг. Сокири середньої ваги 
використовують найчастіше через їхню універсальність. Якщо сокира 
має ненадійне топорище, то варто взяти зі собою запасну ручку, а 
також два–три клини. Під час пакування сокири в наплечник на лезо 
надягають чохол – зігнутий удвічі і проклепаний біля носа і п’ятки 
сокири лист товстої шкіри. Носять сокиру ручкою вгору всередині 
наплечника, поставивши її на саме дно вздовж бічної кишені, чи в 
задній кишені наплечника.

Важливим спорядженням у поході є ніж. Найефективнішими 
є ножі скандинавського виробництва, а саме – Фінляндії, Норвегії, 
Швеції. У них найкраще співвідношення “ціна – якість”. Крім того, 
такі ножі мають добре збалансовану рівновагу і якісну сталь.

Найважливіший елемент одягу в поході – взуття. У будь-якому 
випадку найкращий варіант – це водонепроникні черевики. У жод-
ному випадку не потрібно вдягати легкі кросівки – вони не захистять 
ні від холоду, ні від води. Найкращими для мандрівок є туристичні 
черевики з підошвою “Wіbгаm™” з шкіряним або тканинним (“Gоге-
Тех™”) верхом. Важливо правильно доглядати за взуттям під час 
походу, для чого запастися додатковим комплектом шнурівок. Необ-
хідно регулярно підтримувати водонепроникні властивості шкіряних 
частин взуття за допомогою речовин з восковою основою (паста до 
взуття). Перед кожним походом треба оглядати взуття щодо пошкод-
жень швів, підошви, шкіряних частин, залізних гачків і петель. Чим 
краще доглянуте взуття, тим довше воно служить. У разі нормального 
догляду пара туристичних черевиків може служити десять років.

Шкарпетки є важливим доповненням взуття. Головне правило, 
якого варто дотримуватися під час підбору шкарпеток, – нозі повин-
но бути комфортно, м’яко і тепло в черевику. Рекомендують вовняні 
в’язані шкарпетки, проте їхня зовнішня сторона порівняно легко 
протирається до дірок. Тому оптимальний варіант – мати декілька 
пар шкарпеток з натуральних матеріалів і товсті шкарпетки грубої 
в’язки [9, 58].

Не рекомендовано ходити під час походу в мокрому взутті! Від 
нього зволожуються спочатку шкарпетки, а потім і шкіра ніг.

Мокре взуття найкраще сушити в теплому місці, яке провітрюєть-
ся. Перед просушуванням його можна набити папером. Під час походу 
взуття не рекомендують сушити біля вогню-ватри, оскільки шкіра 
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може зсохнутися і потріскати. Найкраще мокре взуття (набите папе-
ром) залишати під час ночівлі під тентом або в передпокої намету.

Продукти харчування  потрібно закуповувати за день-два до ви-
ходу в похід. Під час їхнього вибору перевагу надають висококалорій-
ним і водночас з малою вагою. В чотириденному поході передбачають 
шість приготувань гарячої їжі та чотири обіди сухим пайком (хліб, сир, 
консерви, шоколад, печиво, сухі копчені ковбаси, сало). Для приго-
тування гарячих страв найкраще підходять каші, макаронні вироби 
(у розрахунку 60–70 г каші, 80–100 г макаронів на особу для одного 
приготування), сухі овочі, м’ясні тушонки (варто вибирати в жерс-
тяній упаковці, а не в скляній, приблизно дві–три банки об’ємом по 
0,5 л на восьмилітровий казан). Кількість хліба беруть у розрахунку – 
одна буханка для трьох осіб на день.

5.2. Ïîâåä³íêà ï³ä ÷àñ ìàðøðóòó

Проходження гірського маршруту є досить складним і потребує 
від учасників походу особливої уваги та обережності. Більшу части-
ну маршруту треба долати по необлаштованих дорогах та гірських 
стежках. Тому варто засвоїти навики плавності й рівномірності руху. 
Під час руху категорично заборонено стрибати, бігти з вантажем, 
робити різкі невиправдані рухи. Це передусім може призвести до 
перевантаження суглобів ніг і як наслідок – травматизму. Під час 
пересування бездоріжжям, перед тим, як зробити наступний крок, 
варто переконатися, що опорна нога має надійну опору, робити крок 
потрібно, спираючись на всю ступню, – це зменшує навантаження на 
обидві ноги й економить сили. Варто навчитися плавно переносити 
вагу із зігнутої на випрямлену опорну ногу. Під час підйому потрібно 
робити невеликі кроки й врівноважити темп руху так, щоб забезпе-
чити рівномірність дихання. Недопустимим є порушення темпу з не-
виправданими прискорен нями (“добіганням”) і частими зупинками – 
це призводить до порушення ритму дихання і передчасної втоми. 
На важких ділянках руху при симптомах задухи чи легкого голово-
кружіння потрібно по ланцюжку повідомити керівника про погір-
шення самопочуття і зменшити темп руху групи.

На маршруті варто оминати складні ділянки – круті схили, оси-
пища, скелі, вітровали та буреломи. Проте інколи, враховуючи їхню 
протяжність та неможливість оминути, їх треба долати. Під час про-
ходження кам’яних осипищ треба чітко притримуватись напрямку 
руху керівника і ступати тільки на ті каміння, які вже випробувані 



93Ìåòîäè÷íi îñíîâè îðãàíiçàöi¿ i ïðîâåäåííÿ ãiðñüêèõ ìàðøðóòiâ

товаришами, що йдуть попереду, потрібно остерігатися “живих ка-
менів”, оскільки навіть невелика втрата рівноваги може призвести до 
падіння й отримання травм. Підйом та спуск кам’янистими схилами 
є особливо небезпечним. Треба дотримуватися дистанції й рухатись 
так, щоб учасники групи не перебували на одній лінії з напрямком 
падіння схилу, оскільки існує реальна небезпека відриву та падіння 
глиб і каміння. У цьому випадку потрібно відразу подати голосовий 
сигнал: “Камінь!”.

Під час проходження вітровалів і буреломів варто переступати 
через повалені стовбури дерев, особливо у дощову погоду. Кора де-
рев намокає й робиться дуже слизькою, тому дуже легко втратити 
рівновагу і впасти. 

Переправа через водні потоки потребує особливої уваги. Вибір 
місця для переправи повинен зробити керівник групи. Перед проход-
женням водного потоку варто скористатися палицею для протисто-
яння течії й визначення стійкості каміння, яке лежить на дні потоку, 
оминати “живі” та гострі камені. Заборонено знімати взуття і босоніж 
переходити потік вбрід. Краще мати мокре взуття, ніж поранені ноги, 
оскільки у воді може бути гостре каміння чи бите скло. Для переправи 
краще вибирати ширші, але менш стрімкі ділянки річки зі зручним 
виходом на берег. У разі сильної течії потрібне страхування (в цьому 
випадку необхідно мати шнур, який фіксують на обидвох берегах). 
Фізично сильніші учасники походу повинні допомагати слабшим, 
притримуючи їх за руки чи плечі. У разі невеликого рівня води пере-
правлятися через потік можна по каміннях за умови їхньої надійності 
та доступності в межах нормального кроку.

Рух за обраним маршрутом виконують колоною. Першим іде 
керівник групи, останнім – його заступник. Найслабший учасник по-
ходу повинен бути другим після керівника у колоні. Якщо група дуже 
велика, необхідним є ще один “зв’язковий” усередині колони. З ура-
хуванням фізичних можливостей учасників групи керівник вибирає 
темп ходьби та розраховує тривалість періодів руху та відпочинку. 
Сильніші учасники повинні перебувати у “хвості” колони, проте під 
час формування колони керівник повинен враховувати необхідність 
страхування під час руху учасниками групи один одного на важких 
ділянках маршруту. Треба пам’ятати, що будь-яка група не є сильні-
шою за найслабшого учасника походу.

Колона має бути нерозривним цілим – задній учасник повинен пос-
тійно бачити переднього, але відповідальність за того, хто йде позаду, 
несе той, хто йде попереду. Інформацію під час руху від керівника до 
учасників походу передають по ланцюжку. Особливої уваги потребує 
пересування за умов обмеженої видимості (туман, зливовий дощ, 
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хурделиця, сутінки). Темп руху колони повинен знизитися, необхід-
но постійно проводити голосовий контроль (робити перелік кількості 
учасників групи по ланцюжку – “перший”, “другий”, “третій” і т.п. та 
у зворотньому напрямку).

Під час проходження густого молодого лісу, жерепняків треба 
дещо збільшити дистанцію між учасниками групи. Гілки потрібно 
відхиляти й захиляти за собою або припіднімати й опускати, якщо 
не заважає наплечник. Не варто різко відпускати гілки, які можуть 
травмувати учасника походу, що йде позаду. Інколи гілка може за-
чепитися за наплечник. У такому випадку варто зупинитися і попе-
редити голосовим сигналом: “Обережно гілка!”.

Під час маршруту заборонено (або треба максимально обмежити) 
пити воду. По-перше, це додаткове навантаження на серце, по-дру-
ге, це не втамовує спрагу. Найкраще перетерпіти декілька хвилин, 
а потім організм врегулює терморегуляцію та потовиділення і само-
почуття стане дещо комфортнішим. Для втамування спраги можна 
з’їсти ягоди чорниці, брусниці, лохини або листя квасениці звичайної. 
Рекомендують також взяти під язик маленький річковий камінець, 
який збільшить слиновиділення і зменшить відчуття спраги. Не можна 
під час маршруту палити цигарки та спльовувати слину – це загострює 
неприємне відчуття спраги. Під час тривалого руху протягом кількох 
спекотних днів на короткотривалих зупинках під час прийому їжі 
потрібно пити підсолену воду (в розрахунку одна чайна ложка на 1 
л води), оскільки з потом виділяється багато солей і треба відновити 
сольовий баланс в організмі.

Чергування ходьби та відпочинку за туристичними правилами 
повинно бути таким: 50 хв ходьби та 10 хв відпочинку (“50+10”) 
на легких ділянках маршруту, “45+15” – на складніших ділянках та  
“40+20” – під час важких підйомів. Під час підйому не варто робити 
тривалий привал для відпочинку, підйом потрібно подолати за один 
перехід навіть під час значного зниження темпу руху. Часті привали 
робити не потрібно. Варто згадати давню туристичну приказку: “Чим 
частіше скидаєш наплечник, тим важчим він робиться”. Зупинка на 
обідню перерву має тривати не менше 1 год за сприятливих погод-
них умов.

Перед тим, як зупинятися на привал, треба уважно оглянути ді-
лянку місцевості, пересвідчитися у відсутності мурашників, осиних 
чи пташиних гнізд. Не можна зупинятися поблизу гнилих і нахилених 
дерев, нагромадження сухих повалених дерев (ріща) або нір тварин. 
Дерево може впасти, а у ріщах часто знаходять притулок змії та інші 
тварини. Небезпеку також становлять деякі рослини: кропива та бор-
щівник, які можуть пожалити, а також колючі трави та чагарники. 
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На привалі заборонено сидіти на землі. Для цього найкраще підходять 
стовбури повалених дерев, наплечники чи туристичні килимки. Обе-
режно треба поводитись біля пеньків, оскільки поблизу можуть бути 
нори тварин (зокрема, змій).

Для привалу на обід потрібно знайти затишне місце, захищене 
від вітру та сонця (у спекотний період). Пити воду краще після того, 
як організм заспокоївся після переходу, до прийому їжі маленькими 
ковтками. Рекомендують пити воду з долонь – у такому випаду вода 
дещо нагрівається і не є такою холодною.

Під час тривалого привалу варто полежати, піднявши ноги вище 
тіла, що покращить кровообіг. Роззуватися на привалі не варто, ос-
кільки від навантажень і обезводнення ноги на повітрі можуть на-
брякнути, потім важко взутися і продовжувати похід.

Після обіду треба ретельно прибрати сміття. Керівники групи по-
винні проконтролювати результати прибирання. Не можна виходити 
на маршрут, не переконавшись, що всі учасники готові до виходу. 
Поспішні збирання та вихід на маршрут можуть призвести до забуван-
ня речей, спорядження, залишення неприбраного сміття. Заступник 
керівника групи завжди повинен ретельно оглянути місце привалу 
після виходу всієї групи і тільки тоді останнім вийти на маршрут.

Зупинку на нічліг треба робити не менше, як за дві години до за-
ходу сонця. Для цього вибирають суху, максимально горизонтальну 
відкриту ділянку, захищену від вітру, проте з таким розрахунком, щоб 
місце дещо продувалося вітром (це захистить від докучливих комах, 
зокрема, гнусу). Важливою є наявність води, найкращою є доступ-
ність до двох хвилин пішого ходу. Не рекомендують ставити табір 
поблизу сухостою та одиноких дерев, це особливо небезпечно в грозу 
та під час сильного вітру (сухостій нестійкий і так само, як поодиноке 
дерево, може впасти або бути вражене блискавкою); поблизу озер та 
безпосередньо на заплаві річки (від водойми вночі тягне холодом та 
сирістю, а річки під час зливових дощів можуть різко збільшити рівень 
і затопити заплаву); безпосередньо поблизу чагарників (тут знаходять 
захисток комарі, мошка, гнус, а у лісі – кліщі); у водозбірних лійках 
(раптові зливові опади можуть змити намети); поблизу мурашників 
та осиних гнізд (мурашки обов’язково почнуть досліджувати табір 
“сусідів”, а оси можуть агресивно атакувати); у місцях зростання рід-
кісних рослин (зосередження на невеликій площі значної групи осіб 
супроводжується значним витоптуванням); на купинах дернистих 
злаків (ночівля буде дискомфортною, важко фізично відновитися 
після важкого походного дня).

Намети варто розставляти на дещо припіднятій ділянці, щоб за-
побігти підтопленню під час дощу, в ряд, або півколом – це зручно 
для пересування табором (див. фото 20).
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Під час розкладання намету треба переконатися, що він защеп-
нутий – у такому випадку можна його якісно натягнути. Кілки та 
шпильки потрібно забивати у землю під кутом у напрямку до намету – 
це створить його додаткову стійкість проти вітру. З навітряного боку 
для укріплення намету потрібно використати запасні кілки або при-
класти шнури камінням. Намет повинен бути напрямлений найбільш 
обтічною за формою стороною до напрямку вітру, це, зазвичай, або 
вхід в намет, або його тильний бік. Якщо намет має вхідний пере-
дпокій, то найкраще власне цим входом орієнтувати намет до на-
прямку вітру – цей додатковий повітряний прошарок значно знизить 
вплив холодного вітру. За наявності невеликої крутості схилу треба 
пам’ятати, що намет передусім повинен бути зорієнтований так, щоб 
голова лежачої людини була вверху. В іншому випадку, приплив крові 
до голови під час сну може викликати фізичний дискомфорт, різку 
головну біль, яка несумісна з продовженням походу.

Якщо все ж існує загроза підтоплення, то треба намети обкопати 
рівчаком. Не можна засипати краї намету ґрунтом, який промокає 
й утворює під наметом застій води.

За наявності достатньої кількості туристичних килимків потрібно 
утриматись від викладання під днищем наметів гілок хвойних дерев 
чи чагарників – це зайвий негативний вплив на природне середови-
ще. Теплоізоляційні властивості килимків достатні для ночівлі навіть 
на снігу. Проте варто пам’ятати, що у жодному випадку не можна 
лягати на “сиру” землю без підстилки, найбільш небезпечним є холод, 
який іде від землі.

У разі значної кількості осіб у поході потрібно уміло розкласти 
ватру, оскільки групи з невеликою кількістю учасників можуть ско-
ристатися гасовими примусами. Ватру розкладають на місці по-
переднього кострища. Якщо ж його немає, то місце вибирають за 
таким правилом: потрібно вибрати захищену від вологи ділянку на 
безпечній віддалі від дерев та чагарників з підвітряного боку від на-
метів. Дим з іскрами не повинен зміщуватись у бік табору і досягати 
наметів. Навколо ватри територію очищають від сухої трави та під-
стилки. По контуру розповсюдження вогню треба викласти каміння. 
На відкритій місцевості доцільно збудувати з каміння криничку для 
запобігання видування полум’я, але так, щоб забезпечити доступ 
повітря до вогню.

Для розведення вогню потрібна легкозаймиста речовина з низькою 
температурою займання, початкове та основне паливо. Для розпалу 
можна використати сухий спирт, свічку, папір, вату, кору берези, 
натуральну вовну, смолу гірської сосни. Як виняток, у разі крайньої 
необхідності (наприклад, у дощ) можна використати шматки органіч-
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ного скла, яке добре горить і створює достатньо тепла для горіння 
початкового палива – сухих тонких гілок хвойних порід, прутиків ча-
гарників, трісок сухого дерева. Проте зловживати органічним склом 
для розпалювання вогнища неприпустимо, оскільки під час його 
горіння виділяються токсичні речовини. У субальпійському поясі 
добрим початковим паливом є сухий ялівець.

Основне паливо – дрова. Найкраще використовувати суху розко-
лоту деревину – вона добре горить і дає багато тепла. При доброму 
жарі горить навіть мокра і сира деревина, проте краще розводити і 
підтримувати вогнище сухими дровами. Хвойні породи смолянисті, 
через це забезпечують горіння навіть за поганих погодних умов. 
Довше розгоряються, але дають більше жару дрова з вільхи, берези 
і бука.

Під час розведення та підтримування ватри треба пам’ятати голов-
не правило: дрова повинні “дихати” і “гріти” одне одного. У такому 
випадку забезпечується постійне вогнище, яке важливе в поході на 
зупинках, оскільки забезпечує приготування їжі, тепло, висушує одяг 
та взуття, сприяє психологічному комфорту учасників групи.

Дрова рубати легше навскіс, а не впоперек волокнистих волокон. 
При цьому потрібно бути уважним і дотримуватися вимог безпеки. 
Ноги не можна ставити на лінії удару чи можливого відскоку сокири. 
Притримувати поліно рукою дозволяють на відстані не менше, як 
10–15 см від місця удару.

Не дозволяють розводити вогонь поблизу пористих або тріснутих 
каменів, оскільки вода, яка може бути усередині, нагріється і камінь 
може розірватися зі своєрідним вибухом.

Після заготівлі дров потрібно їх посортувати: окремо скласти 
тонкі та товсті поліна, тонкі краще використовувати для швидкого 
кип’ятіння води й регулювання інтенсивності полум’я, грубші – для 
підтримування необхідної температури та сушіння одежі.

Ввечері обов’язково потрібно зробити запас дров на ранок – це 
зекономить час і сили перед денним переходом. Початкове паливо 
треба загорнути у поліетилен, щоб зберегти від намокання і вранці 
ним швидко розпалити ватру.

Сушити одяг треба дуже обережно. Найкраще сушити, тримаючи 
його  в руках. У такому випадку контролюють температуру й постійно 
його обертають для рівномірного висихання. Можна сконструювати 
невелику сушку з жердин і шнурка. У такому випадку мокрий одяг 
варто розвішувати не ближче, як 1 м від ватри. У будь-якому випадку 
одяг не потрібно залишати без нагляду. 

Під час хорошої погоди найкраще сушити одяг на вітрі, але на 
ніч обов’язково забирати його до намету, або під тент, оскільки вночі 
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може раптово початися дощ, а зранку випадає роса. Одяг в наметі 
можна досушити під спальником.

Після важкого денного переходу дуже важливо відновити то-
нус. Рекомендують, незважаючи на тепловий дискомфорт у вечірній 
період у горах, вмитися хоча б до пояса холодною водою, швидко 
розтертися рушником і перевдягнутися. Це зніме втому, покращить 
кровообіг та роботу імунної системи, надасть відчуття комфортного 
тепла. Обов’язково потрібно повторити таку процедуру з ногами. У 
горах рекомендують якнайменше використовувати миючі засоби, 
оскільки вода чиста й м’яка та легко відмиває бруд. У лісі середовище 
чисте, кількість хвороботворних бактерій завдяки великій кількості 
фітонцидів у повітрі менша, ніж в операційній палаті. Хвойний ліс 
майже стерильний, тому дезинфікуючі засоби догляду за шкірою 
не потрібні. Використання миючих синтетичних шампунів та гелів 
призводить до забруднення чистих водойм. У випадку необхідності 
помитися і мити щось детергентами треба на відстані не менше як 
20 м від водного об’єкта.

Корисно зранку походити босоніж по траві з росою – це сприяє 
кровообігу у ногах і покращує працездатність протягом дня. Проте 
треба бути обережним, оскільки на місцях постійного таборування 
туристів іноді є багато сміття у вигляді битого скла та інших гострих 
предметів, які можуть поранити ноги. Тому загалом по табору ходити 
босоніж не рекомендують, особливо у темний період доби, коли не 
видно, що діється під ногами, і є активними плазуни.

Збереження чистоти на місцях таборування є важливим еле-
ментом проведення навчальних географо-екологічних походів. Тому 
особисту відпо відальність за збереження стану природних комплексів 
несуть усі учасники походу.

Мити посуд потрібно без застосування синтетичних миючих за-
собів. Це легко зробити теплою водою. Для очищення казанів чи іншо-
го посуду від жирних залишків можна використовувати пісок, дрібні 
камінчики, кропиву (перед використанням її необхідно замочити у 
воді, щоб не пожалитися), листя папороті, кремени.

Категорично заборонено скидати залишки їжі у воду. Це пору-
шує екологічний баланс водойми. Органічні залишки і помиї варто 
скидати під чагарники. Вони швидко розкладуться або стануть їжею 
для тварин.

Металеву упаковку харчових продуктів треба обпалити у вогні 
ватри, розплескати та закопати у маловідвідуваному місці. За три 
роки вона повністю розкладеться. Скляну та пластикову тару варто 
забирати зі собою. Інші відходи, які горять, треба спалити.

Перед влаштуванням на нічліг необхідно прибрати в наметі. Речі 
й наплечники краще розмістити в тамбурі намету, у разі його відсут-
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ності – по переферії намету під тентом, але так, щоб не заблокувати 
вихід. Ліхтарик та інші речі першої необхідності мають бути у наме-
товій кишені. Непотрібний для сну одяг можна підкласти під голову. 
Спати й перебувати у наметі треба тільки в сухому змінному одязі, 
який не використовують під час піших переходів. Важливо забезпе-
чити додатковий тепловий захист ніг. Якщо в наметі холодно, варто 
вдягнути чисті шкарпетки й додатково вкрити ноги курткою. Проте 
варто пам’ятати, що надмірний одяг на тілі під час сну не сприяє 
повноцінному відпочинку.

Для освітлення намету в темний період часу варто користуватися 
діодними ліхтарями. У разі їхньої відсутності у пригоді стане свічка. 
У такому випадку треба надати перевагу товстим свічкам, які не 
мають великого полум’я та можуть довго світити. У будь-якому ви-
падку потрібно свічку поставити у центрі намету, подалі від стінок, 
звільнити місце від одягу, спальників та інших легкозаймистих речей, 
а знизу під свічку покласти металеву підставку так, щоб не виливав-
ся віск (цілком підійде порожня консервна банка) та максимально 
забезпечити “стійкість” свічки. Віск потрібно збирати, його можна 
використати вранці для розведення вогню.

Варто пам’ятати, що у холодну погоду запалена свічка досить 
швидко може нагріти повітря у наметі й створити комфортні умови 
для сну.

Намет постійно потрібно закривати, оскільки прогрітий намет з 
людьми викликає особливий інтерес у багатьох паразитичних комах. 
Особливо небезпечним є гнус, який може ховатися навіть у швах на-
мету і на відміну від інших комах сідає на тіло абсолютно не відчутно 
для людини. Тому перед сном треба уважно проглянути намет щодо 
наявності паразитів і тільки після цього вкладатися до сну.

5.3. Êóõîâàðñòâî â ïîõîä³

Харчування під час подорожі в горах має певні особливості. Зокре-
ма, після значних фізичних навантажень може знижуватися апетит. 
Це може бути викликане як втомою, так і можливими скрепами, які 
виникають на початку походу. Іноді з’являється відраза до жирної 
їжі.

З огляду на це планування раціону харчування повинно врахо-
вувати ці аспекти. Гарячі страви потрібно готувати двічі на день – 
зранку та ввечері. Оптимальним є приготування першої та другої 
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страви кожного разу. Рекомендують перед споживанням їжі випива-
ти багато води, зокрема, зелений чай з домішками лікувальних трав 
(чорниці, чебрецю, малини тощо). Чай добре втамовує спрагу, попов-
нює в організмі запас вітамінів, яких нормальний організм протягом 
значних функціональних навантажень потребує удвічі більше, ніж за 
звичайних умов.

Для покращення апетиту в їжу треба додавати прянощі – чорний 
та червоний перець, лавровий лист, цибулю, часник, соуси.

На сніданок варто варити страви, які містять багато білків. Білки 
швидко засвоюються організмом і не обтяжують шлунок протягом 
пішого переходу. Білки містить м’ясо, риба, гриби, бобові плоди. Тому 
корисною буде грибна або рибна юшка, а також каші з тушонкою.

Під час обіду, який відбувається протягом привалу, споживають 
здебільшого завчасно приготовлений сухий пайок. На обід варто спо-
живати калорійну їжу в невеликих об’ємах. Окрім канапок з консер-
вами, паштетом, сиром та ковбасою, рекомендують їсти горіхи, а 
також дещо надмірну кількість цукру та вуглеводів у вигляді печива, 
шоколаду, халви, згущеного молока.

Основа харчування під час походу – вечеря, яка повинна бути 
найкалорійнішою. Вона повинна складатися з першої та другої страв. 
На перше варто зварити калорійну горохову зупу (суп) або борщ, а 
на другу страву – кашу (рис, гречка) або макарони. Під час вечері 
треба їсти багато жирної їжі. Вона потрібна як джерело енергії та 
важливих жиророзчинних вітамінів. Звичайно, особливою умовою 
прийому їжі ввечері є великий об’єм чаю, який бажано споживати 
з печивом, хлібом з варенням чи згущеним молоком. Дуже добре 
додавати до теплого чаю мед. Це добре відновлює втрачені під час 
переходу калорії, а також зігріває, заспокоює і забезпечує глибокий 
повноцінний сон.

Під час готування їжі треба дотримуватись певних правил та 
враховувати особливості продуктів:

– крупи перед приготуванням треба промити (особливо рис), ви-
няток становить тільки манна крупа;

– сушену квасолю та горох попередньо потрібно замочувати у 
воді;

– гриби треба попередньо ретельно промити і відварити (окрім 
білих та корбанів);

– спеції та сіль додають за 5–7 хв до готовності страв після того, 
як додали тушонку чи всі інші складові;

– зварені супи бажано настоювати на теплі біля вогню близько 
10 хв, тоді вони стають смачнішими та прозорішими;

– варити перші страви потрібно на малому вогні і не допускати 
бурхливого кипіння, щоб зменшити втрату вітамінів;
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– під час варіння других страв круп’яні каші розварюються і 
збільшуються в об’ємі у 1,5–2 рази, при варінні рідких страв у 
3–4 рази;

– під час варіння каш краще доливати воду, ніж зливати від-
вар;

– казан, у якому готують їжу, повинен бути накритий кришкою 
– це зменшить витрату палива, випарування і покращить сма-
кові якості кінцевого продукту;

– рис краще засипати до попередньо підтушкованих продуктів, 
потім залити водою (можна навіть холодною) і до закінчення 
приготування не перемішувати;

– гречку, навпаки, потрібно перемішувати для однорідності при-
готування;

– під час варіння макаронів у польових умовах у казан по-
трібно давати багато води, яку треба попередньо підсолити і 
закип’ятити;

– пшоняна і перлова каші сильно розварюються, тому для їхньо-
го  приготування треба засипати суху крупу не більше третини 
об’єму посуду.

Куховарство у поході виконують чергові, яких визначають керів-
ники групи, проте допомагати у заготівлі дров, збиранні трав для 
чаю, облаштуванні ватри повинні всі, незадіяні в інших роботах, 
учасники походу. 

У випадку проведення гірського розділу навчальної практики у 
вигляді  радіальних виходів у таборі для чергування залишаються 
особи, які мають травми чи відзначаються погіршенням фізичного 
чи психологічного стану.

5.4. ¯ñò³âí³ òà îòðóéí³ ðîñëèíè ³ ãðèáè

У Чорногорі є багато лікувальних рослин, якими можна скориста-
тися у разі певних недуг. Зокрема, наприклад, гірчак живородний 
(Polygonum viviparum) використовують як замінник чаю, оскільки 
рослина багата на вуглеводи – у наземній частині вміст цукру ста-
новить 8,7 %, а в підземній – крохмалю 12 % і цукру 10 %. Рослина 
також багата на вітамін С. Зростає гірчак живородний у місцевості 
альпійсько-субальпійського високогір’я.

Очиток карпатський (заяча капуста карпатська) (Sedum 
carpaticum) застосовують для промивання ран та опіків. З листя очит-
ка можна приготувати салати, крім того, всі види роду очиткових 
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є добрими медоносами. Зростає рослина в місцевості альпійського 
високогір’я (на скелях, кам’яних і трав’янистих схилах полонин), іноді – 
у верхній частині лісового поясу.

Родіолу рожеву (Rhodiola rosea), яку в народі називають “золотим 
коренем”, або “карпатським женьшенем”, використовують як засіб 
від багатьох недуг. Зростає рослина в місцевості альпійсько-субаль-
пійського високогір’я.

З перстача золотистого (Potentilla aurea)готують настої для ліку-
вання недуг шлунково-кишкового тракту, а також під час загального 
ослаблення організму. Росте на високогірних луках.

Перстач прямостоячий (Potentilla erecta) також використовують з 
метою приготування настоїв і відварів для лікування недуг шлунково-
кишкового тракту, загального ослаблення організму, як антисептик. 
Народна назва – “козачий женьшень”, калган. Росте на луках.

Дягель лікарський (Archangelica offi cinalis) використовують для 
виготов лення сухого варення і гарнірів. Препарати з кореневища 
мають протизапальні та заспокійливі властивості. Зростає дягель на 
заплавах рік і потоків, у добре зволожених природних комплексах як 
у високо-, так і середньогір’ї. 

Білозір болотний (Parnassia palustris) – кровоспинний і ранозаго-
ювальний засіб; відвар позитивно діє під час захворювань печінки, 
кишково-шлункового тракту. Зростає білозір майже у всіх ландшафт-
них місцевостях.

Брусниця (Rhodococcum vitis-idaea) – у медицині здебільшого засто-
совують листя як антисептичний, протизапальний і в’яжучий засіб; 
ягоди додають до чаю; добрий медонос. Зростає в ерозійно-денуда-
ційному лісистому середньогір’ї (в ялицево-смерекових та букових лі-
сах), а також в субальпійському високогір’ї (посеред заростей гірської 
сосни).

Чорниця (Vaccinium myrtillus) – ягоди і листя використовують як 
універсальний засіб від недуг кишково-шлункового тракту (проносів, 
дизентерії); добрий медонос. Місцезростання – ерозійно-денудаційне 
лісисте середньогір’я  та субальпійське високогір’я.

Тирлич крапчастий (Gentiana punctata) – відомий своїми універ-
сальними лікувальними властивостями. Лікує захворювання шлунка, 
легенів, печінки, заживляє рани. Зростає рослина на високогірних 
луках.

Чебрець альпійський (Thymus alpestris) використовують для при-
готування чаю; настої застосовують як заспокійливий засіб. Росте в 
альпійсько-субальпійському високогір’ї.
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Арніка гірська (Arnica montana) зростає в альпійсько-субальпійсь-
кому високогір’ї. Настоєм з квіток арніки лікують кишково-шлункові, 
нервові, жіночі недуги та інші хвороби. 

Скорзонера рожева (Scorzonera rosea) в народній медицині гуцулів 
корінь застосовують у випадках укусів змій, що відобразилось у її 
народній назві – змієвон. Зростає у високогір’ї та у вологих середньо-
гірних природних комплексах.

Нечуйвітер альпійський (Hieracium alpinum) лікує хвороби печінки 
і шлунка, застосовують у разі ангіни, запальних процесів, а також як 
засіб для покращення апетиту, загоювання ран. Зростає в альпійсь-
ко-субальпійському високогір’ї.

Цибуля скорода та цибуля переможна (Allium schoenopraśum, A. 
victorialis) мають їстівні стебла, листя і цибулини. Споживання цибулі 
покращує апетит, допомагає в разі кишково-шлункових захворювань. 
Листя і цибулини дикорослих цибуль багаті на білки, цукри й леткі 
речовини – фітонциди. Рослина особливо багата на вітаміни, зокрема, 
50 г свіжої зелені забезпечує добову потребу людського організму у 
вітаміні С. Зростає у днищах карів місцевості давньольодовикового 
високогір’я, а також у лучних комплексах високогір’я.

Билинець комарниковий (Gymnadenia conopsea) використовують 
як біостиму люючий засіб, зокрема, в разі фізичного і нервового вис-
наження організ му, а також для лікування недуг шлунка і верхніх 
дихальних шляхів, укусів змій. Зростає у субальпійському високогір’ї 
й лісистому середньогір’ї [31].

У гірських лісах, на полянах та полонинах є багато їстівних рослин 
та грибів, які можуть урізноманітнити харчовий раціон протягом ман-
дрівки. Окрім того, вони надзвичайно корисні і містять необхідні для 
організму людини мікроелементи та вітаміни. Проте варто пам’ятати, 
що разом з їстівними і корисними існують отруйні рослини та гриби, 
які можуть викликати харчове отруєння й навіть смерть. Тому перед 
тим, як використовувати рослини та, особливо, гриби для приготу-
вання їжі треба показати їх керівникам практики. У разі найменших 
сумнівів потрібно негайно викинути підозрілі гриби. Краще недоїсти, 
ніж отруїтися та отруїти інших.

До рослин, які можна використовувати у сирому вигляді та під час 
варіння, належить щавель карпатський, молоді пагони первоцвіту, 
цибуля скорода, квасениця звичайна, кропива, а для приготування 
чаю – чорниця, брусниця, малина, шипшина та чебрець. Чаї з лі-
карських трав сприяють травленню та відновленню фізичних сил. 
Окрім листя та молодих пагонів цих чагарників та чагарничків, до 
чаю можна додати суцвіття гадючника в’язолистого, чебрецю, вероні-
ки лікарської, кореневище перстача прямостоячого, ісландський мох, 
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обмежено листя та цвіт звіробою плямистого. Проте варто пам’ятати, 
що у заповідних зонах Карпатського НПП і Карпатського БЗ заборо-
нено зривати будь-які, навіть найбільш розповсюдженні рослини. 

Окрім того, зазначимо, що різні рослини мають специфічні лі-
кувальні властивості та певні особливості споживання. Чорницю 
потрібно вживати під час розладів шлунка та кишківника. Малину, 
брусницю та шипшину вживають при підвищеній температурі та 
ознаках застуди. Проте треба пам’ятати, що ягоди не варто вживати 
разом з молоком.

Потрібно відрізняти отруйні рослини, які часто зростають у Чор-
ногорі. Найбільш розповсюджені серед них: чемериця біла, аконіти, 
жовтець, калюжниця, хвощ, плющ, атиріум (жіноча папороть), ко-
питняк. Деякі отруйні рослини трапляються зрідка, проте є вкрай 
небезпечними – конвалія, вороняче око (плоди якого дуже подібні 
до чорниці і за яку її сприймають). Надзвичайно отруйними є ягоди 
вовчого лика (плоди – червона овальна кістка, що достигає в серпні). 
Одна ягода вовчого лика може призвести до непоправимих наслід-
ків.

Окрему небезпеку становить борщівник Сосновського. Це висока 
рослина з товстим, як у соняшника, стеблом та лапатим листям і па-
расолькоподібним білим суцвіттям. Під час дотику до рослини людина 
отримує дуже сильні опіки шкіри, яка покривається пухирями. При 
значному враженні поверхні тіла можна спостерігати підвищення 
температури, нудоту, шок.

Серед їстівних грибів поширеними у Чорногорі є: білий гриб, 
лисички, підосичники (червоноголовці), козарі, рижики, моховики 
(решітки), підберезники (бабки), голубінки (голубі сироїжки), корбани 
(земляний гриб), опеньки.

Подібними до білих грибів є сатанинські гриби. Зовні їх відрізняє 
червона або червонувата товста ніжка. Гриб синіє при пошкодженні 
чи торканні. Місцеві жителі вважають їх отруйними, хоча в багатьох 
країнах їх вважають неїстівними і навіть умовно їстівними. У будь-
якому випадку їх їсти не варто.

До небезпечних отруйних грибів належать мухомори, бліда поган-
ка, несправжні лисички та несправжні опеньки, гірчаки. Не варто 
збирати та споживати також червону сироїжку.

Під час проходження маршруту категорично заборонено знищу-
вати неїстівні й отруйні гриби та рослини. Те, що шкодить людині, 
часто є ліками для звірів. Гірська екосистема складається з тісно 
взаємопов’язаних компонентів і навіть отруйні гриби та рослини – її 
елементи. У природі немає нічого зайвого і непотрібного. Наприклад, 
грибниця допомагає у харчуванні деревам.
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Під час походу категорично заборонено збирати букети польових 
та лісових квітів. По-перше, це значне порушення природоохоронного 
режиму, по-друге, квіти швидко в’януть, по-третє, серед квітів можуть 
бути отруйні рослини, які негативно впливають на організм людини, 
по-четверте, на рослинах можуть бути кліщі чи інші паразити.

Не можна рвати рослини і пробувати їх на смак, навіть невелика 
доза отрути може викликати опік язика чи ротової порожнини, ну-
доту, розлад шлунка.

Усі зазначені заходи із запобігання можливого негативного впливу 
отруйних рослин і грибів сприяють успішному проведенню навчаль-
них маршрутів.

5.5. Íåáåçïåêà â³ä äèêèõ òâàðèí

У літній період, коли багато їжі, більшість великих тварин стара-
ються оминати людей. Завдяки доброму нюху та слуху вони здалеку 
відчувають наближення людей і покидають потенційно небезпечне 
місце зустрічі з ними. Проте у багатьох тварин не зовсім добрий зір і 
з навітряного боку вони випадково можуть підійти впритул до люди-
ни. Серед них найнебезпечнішим є бурий ведмідь (Ursus arctos). Його 
можна зустріти у ягідниках, поблизу річки чи в лісі (в літній період 
ведмеді, як вовки, часто підходять до верхньої межі лісу). Під час 
зустрічі з людиною ведмеді, зазвичай, лякаються і втікають. Якщо 
звір зупинився і роздумує – потрібно зробити різкий і голосний вигук. 
Зразу втікати не потрібно, часто звірі нападають тільки тому, що 
людина проявляє страх і втікає. Треба показати тварині, що людина – 
господар ситуації. Проте, якщо ведмідь став на задні лапи – то це 
означає, що він збирається нападати. У такому випадку необхідно 
втікати людині. Робити це потрібно правильно, без надто різких рухів. 
Варто спочатку утворити перешкоду між нападником, зайшовши 
за дерево, а потім поступово здійснювати втечу. Ведмідь бігає дуже 
швидко на коротких дистанціях, тому змагатися з ним немає жод-
ного сенсу. Єдиним шляхом, яким можна втекти, – траверс вниз по 
схилу. У ведмедя короткі передні лапи і важкий масивний зад. Бігти 
вниз, підсікаючи схил, він не може, постійно завалюється на бік. 
Перед тим, як почати втечу, варто скинути наплечник і відволікти 
увагу нападника, кинувши у звіра куртку, палицю, грудку ґрунту 
тощо, проте так, щоб не завдати тварині суттєвого болю. Чим менше 
роздратуєте звіра, тим менше часу доведеться втікати. 

Нападає на людей, зазвичай, ведмедиця, якщо у неї є малі вед-
межатка. Проте, якщо ви встигли відбігти, то вона доганяти довго не 
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буде, оскільки не віддаляється далеко від ведмежат. Дуже небезпечно 
зустрітися з ведмежатами, оскільки мама-ведмедиця десь поруч, і 
чим швидше й тихіше ви покинете місце зустрічі з ними, тим краще. 
У такому випадку потрібно повертатися назад тим шляхом, яким 
прийшли (це буде напрямок за вітром), якщо ведмедиця дозволила 
підійти до потомства, значить, вона вас не відчула і перебуває з на-
вітряного боку.

Якщо ж немає варіантів втеч, мисливці рекомендують вдати із 
себе мертвого – на нерухоме тіло ведмеді не нападають.

Вовки (Сanis lupus), обачні, й у теплу пору року зустріти їх важко, 
особливо, коли рухається велика група. У випадку нападу вовків у 
нагоді може стати звичайна палка. Тримати палку треба у напівзіг-
нутій руці в бік його пащі, це дасть зрозуміти, що у нього немає шан-
су на стрибок і напад. Також не завадить подати різкий і голосний 
крик, який приверне увагу ваших колег. У такому разі вовк втече. 
Трапляється випадок, коли самка захищає лігво, але тоді вона не буде 
нападати, а лише грізним оскалом спробує завадити вам наблизити-
ся до вовченят. Для обох сторін буде краще, якщо не загострювати 
ситуацію і покинути місце зустрічі.

Агресивно стосовно людей можуть поводитися кабани (Sus scrofa), 
які вигулюють потомство або рухаються до водопою чи місць відпо-
чинку. В такому випадку тимчасовим захистом у лісі можуть служи-
ти дерева. Заховавшись за стовбуром, потрібно не дати можливості 
дикій свині атакувати вас з розбігу. Це остудить запал нападника, ви 
виграєте необхідний час для того, щоб потомство відійшло у безпечне 
місце, за яким відійдуть і дорослі особини.

Певну небезпеку становлять і лисиці (Vulpes vulpes), які ходять у 
пошуках їжі біля місць привалів туристів, і можуть досить близько 
підходити до наметового табору. У випадку небезпеки лисиця може 
напасти і боляче вкусити. Варто пам’ятати, що багато лисів хворіє 
на сказ, тому такі зустрічі є досить небезпечними. Як і у випадку з 
вовками, під час зустрічі треба відганяти звіра, озброїтись палкою і 
покликати на допомогу товаришів.

У горах є висока ймовірність зустрічі з плазунами. Особливо не-
безпечними є гадюки (Vipera berus), єдині отруйні змії, отрута яких 
негативно впливає на людину. Гадюки ведуть нічний спосіб життя, 
вдень ховаються в норах і пустотах трухлявих пеньків, під лежачим 
деревом або в ріщі чи густих чагарниках. Проте гадюки люблять у 
сонячний день погрітися на сонці, лежачи на камінні, пеньках чи 
стежці. Тому під час руху тим, хто йде в авангарді колони, треба 
уважно дивитися під ноги. Гадюку можна розпізнати за чітко вира-
женою округло-трикутною головою, зигзагоподібною лінією вздовж 
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хребта, вертикальними зіницями ока. Довжина змії не перевищує 
75–80 см, окрас від сірого до чорного. Зокрема, сірі особини, за-
звичай, більші за розмірами. Цей вид змій живородний, і вже від 
народження, отруйний. Гадюки глухі і погано бачать, проте добре 
реагують на вібрацію земної поверхні, трави чи гілок. Вони ніколи не 
нападають першими. Відчувши кроки людини, гадюки намагаються 
швидко втекти, проте, коли холодно, їхня реакція є сповільненою, і 
під час наближення м’якою підстилаючою поверхнею на них можна 
ненароком наступити. У такому випадку змія може вкусити. Не варто 
ловити гадюку, оскільки, будучи роздратованою, вона кусає все, що 
потрапляє їй під зуби, і навіть саму себе. У спокійному стані під час 
наближення людини гадюка дасть про себе знати шипінням, може 
навіть імітувати напад, але кусати не буде. Уночі може заповзти в 
намет, оскільки в ньому є вища температура, ніж у відкритій місце-
вості навколо табору, тому намети треба щільно закривати, а перед 
сном оглянути й спальник. 

За народними повір’ями, якщо покласти при вході у намет вов-
няний шнурок, то змія ніколи через нього не переповзе, оскільки 
гадюки інстинктивно бояться овець, які їх часто витоптують. Якщо 
випадково натрапити на гадюку, яка заважає пройти, – треба взяти 
довгу палицю і підчепити нею змію, вона, зазвичай, обвиється нав-
коло палиці, і тоді її легко можна віднести подалі від табору. Вбивати 
гадюк не можна!

Отрута гадюки не є смертельною для здорової дорослої людини, 
але може призвести до важкого хворобливого стану.

У горах водиться багато інших змій. Наприклад: мідянка (Coronella 
austriaca) – невелика змія мідного окрасу. Вона також має отруйні 
зуби, проте вони кутні й розміщені глибоко у пащі, до того ж для 
людини ця отрута є безпечною. 

Вужі (Natrix natrix), яких розпізнають за двома помаранчевими або 
жовтими плямами на голові (своєрідні “вушка”). На відміну від гадюк, 
вужі не бояться людей і тому повільно реагують на їхню появу. Цей 
корисний вид змій у давніх слов’ян за часів Київської Русі вважали 
священною твариною. Тому в жодному випадку не потрібно їх лови-
ти, а тим більше вбивати. Під час небезпеки вуж може виділяти для 
захисту речовину з неприємним запахом, від якої неможливо нічим 
відмитися протягом кількох днів. Вужі можуть досягати довжини до 
1,5 м.

Цікавими і рідкісними тваринами, які занесені в Червону книгу 
України, є полози. Змії-полози можуть досягати довжини понад 2 м 
і бути завтовшки 10–15 см. Вони також неотруйні, проте, якщо їх 
роздратувати (так само, як мідянку чи вужа), можуть досить боляче 
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вкусити. Такі укуси погано заживають, оскільки у пащі змій може 
бути інфекція від залишків їжі.

Подібною до змії є безнога ящірка – веретільниця (Anguis fragilis), 
яку можна розпізнати за округлою головою, яка майже зливається з 
хвостом, а також за рухомими повіками.

Особливо небезпечними в листяному та мішаному лісі є кліщі – 
павукоподібні істоти, які живуть у затінених місцях, в траві, на лис-
тках дерев. Запах людини кліщі відчувають за 10–15 м, намагаються 
потрапити під одяг і переміщуються у місця, зручні для всмоктування 
крові. Найчастіше кліщі закріплюються на ділянках м’яких тканин – 
між пальцями, під коліном, в паху, за вухом, на шиї, на згинах рук, 
під грудьми. Відчути укус кліща неможливо, оскільки він вводить 
спочатку обезболюючу речовину, а потім поступово влазить у рану. 
За декілька годин в районі укусу відчувається свербіння. Це небезпеч-
но, бо людина може почухатися і частково знищити кліща (відірвати 
тіло від носика, який залишається у тілі людини). Тоді в такому місці 
утворюється небезпечна гнійна рана, яка довго не заживає і загро-
жує інфекційним захворюванням. Серед кліщів найнебезпеч нішим є 
енцефалітний, але його існування в Чорногорі не зафіксовано.

Кліщі найактивніші у травні та в першій половині червня, потім 
їх активність зменшується, проте не зникає. Тому під час водних про-
цедур, чи перед сном потрібно оглянути місця можливого враження 
кліщем і в разі їхньої наявності усунути. Для запобігання потрапляння 
на тіло кліщів потрібно носити щільний одяг світлого та яскравого 
кольору, на якому кліщі легко помітні. Сорочку на довгий рукав пот-
рібно заправляти в штани, а штани – в черевики. Відлякують кліщів 
ароматичні в’язкі бальзами (типу “Зірочка”).

Неприємність можуть створювати й інші комахи – комарі, мош-
кара, гнус. Комарі найактивніші ввечері, мошкара – вдень, гнус 
– зав жди. Зазначені комахи частіше кусають молодих людей, актив-
ніше реагують на запах алкоголю, поту та не люблять запаху диму, 
часнику, гвоздики, рум’янку. Для індивідуального захисту можна 
використовувати хімічні репеленти, хоча гнус відлякати важко. 
У випадку надто інтенсивної атаки паразитів можна застосувати 
давній перевірений метод – намастити відкриті ділянки тіла гли-
ною, після висихання якої утвориться твердий шар, який не може 
прокусити жодна комаха.

Під час зустрічі з осами, бджолами чи шершнями потрібно пово-
дитися спокійно. Не треба розмахувати руками, робити різкі рухи. 
Краще завмерти і потім спокійно відійти. Не потрібно без потреби 
вбивати і роздушувати цих комах, оскільки їхній запах може спро-
вокувати напад ще живих. У разі активного нападу ос, бджіл, шер-
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шнів потрібно накрити голову руками або курткою і забігти в місця 
з густою високою рослинністю, наприклад, у чагарники, серед гілки 
молодих смерек тощо.

5.6. Ïîâåä³íêà ó âèïàäêó áëóêàííÿ

Недотримання головних правил поведінки під час проведення 
походу може призвести до виникнення екстремальної ситуації, коли 
учасник чи окрема група учасників походу відбиваються від основної 
колони і починають блукати.

У такому випадку треба скористатися такими важливими пора-
дами, які допоможуть безпечно вийти з неприємної ситуації:

• не панікувати самому і не дозволяти панікувати комусь іншому. 
Паніка – головний ворог людини у будь-якій ситуації;

• передусім потрібно зупинитися і в тиші спробувати прислу-
хатись до  навколишніх звуків. Можливо, в основній групі по-
мітили відсутність учасників і вже почали їх шукати. Треба 
спробувати самостійно подавати звукові сигнали; не слід пос-
пішати, оскільки сильний вітер може відносити звук, який 
можуть почути, а зворотній – ні;

• обов’язково треба ретельно оглянути стежку (навіть на 
кам’янистій чи гравієвій стежках залишаються сліди). Знай-
шовши свіжі сліди, можна планувати напрямок майбутнього 
руху. Визначити напрямок руху групи можна також по траві чи 
зламаних гілках – вони прим’яті чи зламані в напрямку руху;

• не варто поспішати залишати місце, де втрачено основну гру-
пу. Зазвичай, осіб, які загубилися, передусім шукають за вже 
пройденим маршрутом;

• звинувачувати когось у тому, що трапилося, не потрібно, оскіль-
ки це призводить до пасивності групи і втрати ініціативи – саме 
того, що найбільш потрібне в екстремальних ситуаціях;

• у будь-якому випадку учасникам, які відстали від основної 
групи, потрібно посидіти декілька хвилин й оцінити ситуацію, 
яка склалася: який фізичний та психологічний стан у всіх, чи 
є карта та компас у тих, хто відбився від колони, скільки часу 
пройшло від моменту розділення групи чи від останнього при-
валу, скільки за цей час пройдено кілометрів маршруту, в якому 
напрямку і куди мав продовжуватися маршрут, яка відстань 
до запланованого місця ночівлі, до найближчого населеного 
пункту, яке групове спорядження є в наявності і чи цього до-
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статньо для автономного продовження маршруту з ночівлею, 
визначити погодні умови у даний час і зробити прогноз погоди 
на найближчі години доби;

• спробувати спочатку зв’язатися по мобільному зв’язку з основ-
ною групою, Чорногірським географічним стаціонаром або чер-
говими на перепускному пункті Карпатського НПП в присілку 
Завоєля, а в екстремальних ситуаціях повідомити рятуваль-
ну службу Ворохтян ського аварійно-рятувального пункту або 
міліцію (майже всюди на гребені головного хребта Чорногори 
є покриття мобільних операторів (“Kyivstar” та ін.)).

Якщо не прийшла допомога, потрібно прийняти важливе рішення: 
залишатися на місці, чи його покинути. Рішення потрібно приймати 
з урахуванням конкретної ситуації. За умов Чорногори рекомендують 
почекати протягом певного часу (орієнтовно годину) і далі самостійно 
вирушати в дорогу. Тут знову виникає дилема: доганяти групу, чи 
повертатися до безпечного місця ночівлі (пункт виходу, населений 
пункт). За наявності карти, компаса, сприятливих погодних умов, 
знаючи маршрут, можна спробувати самостійно вийти до місця 
ночівлі. У випадку поганих кліматичних умов (гроза, сильний туман, 
зливовий дощ чи сніг, різке зниження температури) особливо у разі 
відсутності карти та компаса, треба забезпечити собі шлях до місця 
безпечного перебування. Для цього передусім потрібно правильно 
зорієнтуватися на місцевості.

У разі самостійного продовження маршруту в жодному випадку 
не потрібно поспішати, щоб не втратити орієнтацію та не залишити 
нічого зі свого спорядження. Проте на місці останньої зупинки по-
трібно залишити повідомлення про свій стан та маршрут майбутнього 
пересування. Важливо це зробити так, щоб ваше повідомлення не 
здуло вітром і не змило дощем. Записку можна залишити у герметично 
закритій пластиковій пляшці, прив’язаній яскравою стрічкою до гілки 
дерева чи чагарника на відкритому місці. Скляну пляшку без корка 
можна частково прикопати в землю вверх дном. Можна залишити 
записку герметично замотаною у поліетиленовий пакет. У випадку 
відсутності цього матеріалу напрям свого руху можна показати стріл-
кою, викладеною на відкритій стежці з камінців чи гілок.

В основі виживання як в горах, так і в пустелі чи тайзі, лежать 
прості речі: психологічна підготовка, одяг і спорядження, які беруть зі 
собою. Щоб вижити, необхідно мати навики, але лише вони не вряту-
ють. Передусім треба сформулювати правильне ставлення до ситуації. 
Головні якості, необхідні для подолання критичної ситуації:

• здатність концентрувати увагу;
• вміння імпровізувати;
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• вміння адаптуватися до ситуації;
• здатність зберігати спокій;
• здатність залишатися оптимістом, готуючись до найгіршого;
• здатність подолати власні страхи.
Якщо до особи чи осіб, які заблукали, не прийшла допомога, а 

наближаються сутінки, треба прийняти рішення зупинитися на ночів-
лю. У разі відсутності намету укриття можна зробити з природних 
засобів. При цьому треба дотримуватися певних правил. Не варто ви-
бирати укриття пізно ввечері, оскільки є велика ймовірність зробити 
неправильний вибір у використанні місця і матеріалів для побудови 
тимчасового “житла”. Не рекомендують будувати укриття:

• на ділянці, відкритій для вітру, зокрема пагорбі, де постійно 
вітряно і холодно;

• у глибокій низині чи ямі;
• біля сухих дерев, які при сильних поривах вітру можуть впас-

ти;
• під окремим деревом, яке в грозу може притягувати блискав-

ку;
• біля водойм зі стоячою водою, де є постійно велике скупчення 

шкідливих комах.
Укриття можна зробити з різноманітного матеріалу, який ви-

значають погодними та орографічними умовами. Для тимчасового 
притулку можна використати стовбури дерев з кроною, що впали і 
утворюють з поверхнею землі гострий кут. На стовбур дерева треба 
навалити каркас з товстих гілок і вкрити його свіжими смерековими 
гілками (вкривання каркаса треба робити знизу догори за принципом 
“черепиці”). За відсутності туристичного килимка потрібно зробити 
товсту підстилку зі свіжих гілок смереки, ялиці чи гірської сосни.

Укриттям може слугувати природна заглибина в земній поверхні, 
яка добре захищає від вітру, але при цьому обов’язково треба зробити 
дренажну канавку для стоку води. Над ямою потрібно зробити дах, 
поклавши спочатку каркас з жердин, а потім вистелити його гілками.

На тимчасову ночівлю можна зупинитися біля товстих повалених 
дерев. При цьому вибирають сторону, захищену від вітру. Варто 
зробити невелике заглиблення і накрити зверху дахом, зазначеним 
вище способом.

Одним з найкращих укриттів є печера, де цілий рік утримується 
стабільна температура (від + 5°С до +12°С). Проте в Чорногорі великих 
печер немає. Тому в горах її можна лише теплоізолювати, збудувавши 
вітрозахисний щит перед входом [9, 58].

Безпечно можна також переночувати в кормушці для оленів і 
косуль, яка часто заповнена сіном і має дах.
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Після ночівлі треба зорієнтуватися і продовжити маршрут.
Варто пам’ятати, що у випадку виникнення екстремальних ситуа-

цій, які загрожують життю та здоров’ю учасників походу, обов’язково 
треба поставити до відома керівників розділу на Чорногірському 
географічному стаціонарі (03434-41179), чергових на перепускному 
пункті КНПП в присілку Завоєля (03434-41165) та Ворохтянський 
аварійно-рятувальний пункт державної спеціалізованої пошуково-
рятувальної служби (ДСПРС) (03434-41149, 096 4610440).

5.7. Îð³ºíòóâàííÿ 

íà ì³ñöåâîñò³ áåç êîìïàñà

Головний Чорногірський хребет від Попа-Івана до Говерли має за-
гальну орієнтацію з південного сходу на північний захід. Це означає, 
що макросхили зорієнтовані на південний захід та північний схід. 
Лише ділянка від Говерли до Петроса змінює основну орієнтацію голо-
вного хребта на напрямок “захід – схід”, через це схили на ній мають 
південну та північну експозиції. Гребенем головного хребта на ділян-
ці від Попа-Івана до Кукуля у 1919–1939 рр. проходив кордон між 
Польщею та Чехословаччиною (а сьогодні між Івано-Франківською і 
Закарпатською областями). Тому тут залишились старі стовпчики, які 
фіксували лінію кордону. Польська сторона (тепер територія Івано-
Франківської області) була з північного сходу, а чехословацька (тепер 
територія Закарпатської області) – з південного заходу від гребеня 
хребта. На стовпчиках з цих боків є відповідні позначення латинськи-
ми літерами. Зверху стовпців – видовбане перехрестя двох ліній, які 
вказують напрямки чотирьох сторін горизонту, а найдовший відрізок – 
на північ. Окрім того, вони мають свою нумерацію (табл. 5).

Вдень добре можна зорієнтуватися в хорошу безхмарну погоду. 
Враховуючи введення літнього часу та поправку на місцевий час 
Чорногори, орієнтуються і за Сонцем. Приблизно о 7 год 24 хв Сонце 
буде на сході, о 13 год 24 хв – на півдні, у 19 год 24 хв – на заході. 
Північ у такому випадку треба фіксувати о 1 год 24 хв.

Вночі найкращим орієнтиром є Полярна зоря, знайти яку легко за 
допомогою сузір’я Великої Ведмедиці. Треба провести умовну лінію че-
рез дві крайні протилежні від “хвоста” зірки й умовно відміряти п’ять 
таких відрізків, які є між цими зорями,  праворуч від сузір’я Великої 
Ведмедиці (під кутом приблизно 50° до площини горизонту). Полярна 
зірка входить у сузір’я Малої Ведмедиці. Напрямок на Полярну зірку 
збігається з північним напрямком географічного меридіана. 
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Таблиця 5
Нумерація і місцерозташування орієнтирів 

на головному хребті Чорногори

Місцеположення стовпця № 
стовпця

Вершина г. Піп-Іван (Чорна гора) 16
Місце з’єднання головного хребта з відрогом на г. Смотрич (серед ту-
ристів так зване Погане місце) 18

Вершина г. Менчул 23
Вершина г. Бребенескул 25
Місце з’єднання головного хребта з відрогом Погорілка Кедрувата 25/5
Місце з’єднання головного хребта з відрогом на г. Гутин Томнатик 28
Вершина г. Ребра 29
Місце з’єднання головного хребта з відрогом Шпиці 30
Місце з’єднання головного хребта з відрогом на урочище Кізли 31
Місце на головному хребті над озером Несамовите 32
Місце ближнього траверсу на г. Туркул 33
Вершина г. Данцер (Данциж) 35
Сідловина перед г. Пожижевська (початок лівого траверса навколо 
вершини) 36

Вершина г. Пожижевська 37
Сідловина між г. Брецкул і г. Пожижевська, спуск в урочище Цибуль-
ник 37/5

Вершина г. Брецкул 38
Вершина г. Говерла 40
Cідловина хребет Козьмеска –  г. Говерла 3
Вершина на полонині Кукуль 10/7
Поворот на гребені хребта Кукуль у напрямку на полонину Лабєска 10/15

Вночі сторони горизонту також можна визначити за Місяцем. 
Потрібно пам’ятати, що видимий бік природного супутника Землі 
лише той, який освітлюється Сонцем. Тому опівночі повний Місяць 
буде з південного боку, перед світанком – із західного, а ввечері – на 
сході. Ледь помітний “молодий” та “старий” Місяць, навпаки. “Росту-
чий серп” Місяця, який має форму латинської букви “D”, на заході 
буде опівночі, а в південному напрямку – ввечері, “спадаючий серп” 
Місяця, маючи зворотню форму, зранку буде на півдні, опівночі – на 
сході.

У лісі в межах Говерлянського ПОНДВ (лісництва) визначити сто-
рони горизонту можна за нумеруванням квартальних стовпчиків. 
Зростання чисел під час нумерування кварталів закономірно зростає 
із заходу на схід у напрямку з півночі на південь, тому напрямок ребра 
стовпця між двома найменшими числами буде збігатися з напрямком 
на північ, і навпаки, між двома найбільшими – на південь. 
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У хмарну погоду в лісі можна зорієнтуватись за відомими кожному 
туристу ознаками – розташуванням мурашників, ягід і плодів, моху 
на стовбурах дерев. 

Мурахи будують мурашники, зазвичай, з південного боку дерев. У 
мурашниках південний бік завжди пологіший, а північний – крутіший.

Ягоди та інші плоди спочатку швидше дозрівають з південного 
боку.

Мох на стовбурах дерев та камінні росте краще із затіненого пів-
нічного боку. Кора дерев здебільшого дещо темніша з північного боку. 
Проте варто пам’ятати, що ці та інші способи орієнтування у гірському 
лісі порівняно ненадійні і часто під впливом інших орографічних та 
біотичних чинників можуть бути помилковими.

Якщо з гребеня гірського хребта видно церкву у найближчому 
населеному пункті, то варто пам’ятати, що вхід у церкву традиційно 
будували із західного боку, а хрест на куполі повинен бути розміще-
ний у площині південь-північ.

5.8. Âèá³ð øëÿõó ïîâåðíåííÿ

Під час вибору шляху повернення також потрібно зорієнтуватися 
за сторонами горизонту і вийти на стежку, яка приведе вас у безпечне 
місце. Давнє туристичне правило порятунку в Карпатах стверджує, 
що у випадку, коли ви заблукали і не знаєте куди далі рухатись, треба 
спуститися до потоку і йти за течією, завдяки цьому ви обов’язково 
вийдете до населеного пункту. Проте так діяти можна лише в крайніх 
випадках, оскільки вздовж потоків, особливо у їхніх верхів’ях, немає 
прохідних стежок. Часто можна зійти на “звірячу стежку”, яка виведе 
до потоку, але біля нього і закінчиться. Розпізнати такі стежки можна за 
такою ознакою – вони, зазвичай, досить вузькі і проходять заростями 
лісової або субальпійської рослинності. Людина, йдучи такою стежкою, 
постійно стикається з низьким гіллям дерев та чагарників.

Стежки, які прокладають люди, розраховані на прохід у повний 
ріст, і на рівні голови можна побачити обламані гілки. Гірські стежки 
прокладені по найбільш зручних ділянках рельєфу. У верхніх частинах 
хребтів вони прокладені по вододільних гребеневих або пригребеневих 
територіях і лише у нижніх (придолинних) частинах хребтів – поблизу 
основних річкових долин, стежки виводять на давні насипи вузько-
колійок, які будували вздовж річкових потоків.

Зазначені особливості потрібно враховувати, тому що ходити 
в Чорногорі поза іншими шляхами з наплечником досить складно. 
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Можна зайти в зарості жерепу, що значно ускладнить пересуван-
ня за обраним маршрутом, забере багато сил та часу. Пересування 
бездоріжжям, особливо по крутому схилу, може призвести до ви-
никнення травм. Дуже небезпечно спускатися з гребеня головного 
хребта крутим схилом льодовикового кару, вкритого незакріпленими 
брилами і щебенем, особливо за умов обмеженої видимості (туман, 
злива, сутінки), в такій ситуації дуже легко підковзнутися і впасти, 
або скинути камінь вниз на товаришів. 

Під час вибору варіанта спуску з гребеня головного хребта у доли-
ну річки потрібно враховувати зазначені особливості й обов’язково на 
пригребеневих ділянках шукати стежку, яка йде гребенями відрогів 
головного хребта у потрібному напрямку, та уважно стежити за мож-
ливими відгалуженнями стежкової мережі. За наявності чітко вира-
женої головної стежки або дороги у потрібному напрямку до потоку 
саме нею треба сходити вниз.

Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. У разі яких захворювань не допускають участі студентів у гірському 
поході?

2. Схарактеризувати загальні вимоги до вибору наплечника та намету?
3. Який одяг та взуття потрібно вибирати для гірського походу?
4. Схарактеризувати правила поведінки під час гірського маршруту?
5. Як правильно вибирати місце для ночівлі?
6. Які є правила поведінки та організації побуту в таборі?
7. Вимоги й особливості до підбору продуктів та організації харчування у 

гірському поході.
8. Якою є поведінка у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій.
9. Які загальні й локальні орієнтири можна використовувати для орієнту-

вання без компаса у гірському масиві Чорногора?

?



ÐÎÇÄ²Ë 6

ÌÀÐØÐÓÒÈ Ã²ÐÑÜÊÈÕ ÐÎÇÄ²Ë²Â  

ÍÀÂ×ÀËÜÍÎ¯ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

6.1. Áàãàòîäåíí³ ìàðøðóòè

6.1.1. Ìàðøðóò ¹1. ×ÃÑ – õðåáåò Ìàðèøåâñüêà – 
óðî÷èùå Ãàäæèíà – ã. Ðåáðà – îç. Áðåáåíåñêóë – 

ã. Ïiï-²âàí ×îðíîãiðñüêèé  – ã. Òóðêóë – ã. Ãîâåðëà – 
ñïîðòáàçà “Çàðîñëÿê” – ×ÃÑ

Навчальний маршрут №1 проходить через такі пункти: ЧГС – злит-
тя Заросляцького і Данцерського Прутів – хребет Маришевська – 
урочище Гаджина – г. Ребра (2001 м) – оз. Бребенескул (1801 м) – 
г. Бребенескул (2036 м) –  г. Мунчел (1999 м) –  г. Дземброня (1877,7 м) – 
г. Піп-Іван Чорногірський (2022 м) – оз. Бребенескул – г. Туркул 
(1933,2 м) – г. Данцер (1848,5 м) – г. Пожижевська (1822,2 м) – 
г. Брецкул (1911,5 м) – г. Говерла (2061 м) – спортбаза “Заросляк” – 
ЧГС (рис. 7), є одним із найбільш використовуваних під час гірських 
розділів практики.

Вихідний пункт – ЧГС ЛНУ ім. І. Франка. Маршрут першого дня 
починається дорогою Ворохта – спортивна база “Заросляк” до першого 
мосту (приблизно 40 хв руху). 

На початку маршруту одразу за мостом, пройшовши приблизно 
40 м, потрібно звернути направо і показати наслідки паводку, який 
відбувся у липні 2008 р. Дамба, збудована на початку ХХ ст. для во-
довідведення на форельне господарство, внаслідок зміни напрямку 
водного потоку та значного збільшення витрати води у Пруті була 
повністю зруйнована [дод. 4: фото 36]. На правому березі р. Прут 
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на придолинних схилах хребта Озірний активізувався зсув значних 
розмірів. Сьогодні через врізання русла Пруту до корінних порід 
водовідвід до форельного господарства розміщений приблизно на 
1,5 м вище від урізу води за рахунок винесення пухких алювіальних 
відкладів і розмивання корінних порід [дод. 4: фото 37]. 

Рис. 7. Схема багатоденного маршруту №1: ЧГС – урочище Гаджина – 
озеро Бребенескул – г. Піп-Іван – озеро Бребенескул – озеро Несамовите – 

г. Данциж – г. Брецкул – г. Говерла – спортбаза “Заросляк” – ЧГС.
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Спочатку маршрут проходить місцевостями терасованих днищ 
міжгірських долин, давньольодовикового акумулятивного середньогір’я 
та крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я. Під 
час руху вздовж дороги увагу студентів звертають на характер русла 
річки, а також на процеси, які відбуваються на схилах по берегах 
Пруту [дод. 4: фото 11]. Біля нижнього моста варто зробити невеликий 
привал, щоб підігнати наплечники та інше спорядження, звернути 
увагу на взуття, у разі необхідності зробити перерозподіл вантажу 
серед учасників групи. Тут остаточно формують колону: попереду 
іде керівник, за ним – найслабші учасники групи, позаду – сильніші 
й замикає групу ще один керівник. Студентам потрібно засвоїти за-
значене правило руху колони і дотримуватись його у поході протягом 
наступних днів (фото 17).

За першим (нижнім) мостом треба звернути наліво, вийти на 
добре протоптану стежку, яка по морені плавно веде вгору. Увагу 
студентів звертають на те, що це територія місцевості крутосхилого 

Фото 17. Під час проходження гірського маршруту 
на хребет Маришевський (фото Койнової І.Б.)
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давньольодовикового акумулятивного середньогір’я із зеленомохо-
во-папоротево-смерековими і далі зеленомохово-чорницево-смере-
ковими асоціаціями. На невеликій відкритій ділянці варто зробити 
привал та зосередити увагу студентів на північно-західному схилі 
кінцевоморенного пасма, на якому внаслідок турбулентності вітру в 
долині Пруту відбулися масові буреломи та вітровали в нижній час-
тині схилу. Повалені дерева стали осередком розмноження шкідливої 
ентомофауни. Унаслідок цього почалося значне пошкодження жи-
вого деревостану вверх по схилу, на ділянці значної площі почалося 
всихання смереки. У нижній частині схилу проходить інтенсивне 
природне відновлення смереки.

З місця зупинки відкривається мальовничий краєвид на природ-
ні комплекси головного Чорногірського хребта: вершини Говерла, 
Брецкул, Пожижевська, Данцер. На відрозі г. Пожижевська видно 
найвищу сніголавинну метеостанцію державної гідрометеорологічної 
служби України з однойменною назвою, а також високогірний біоло-
гічний стаціонар Інституту екології Карпат НАН України.

Далі стежкою потрібно підніматися вгору. Частково маршрут про-
ходить невеликим потоком, тому треба бути обережними і зважати 
на “живі” камені. Це відклади верхньо- і нижньошипітської світи. 
Через 10–15 хв починається крутий підйом схилом, який складений 
відкладами чорногірської світи. Підйом затяжний, тому варто знизити 
темп і звертати увагу на самопочуття слабших учасників колони.

Вздовж дороги лісові природні комплекси змінюються поступово 
заростями малини (Rubus idaeus) і жовтозілля дібровного (Senecio 
nemorensis). Підйом займає приблизно 20 хв, після чого варто зроби-
ти короткий привал під час виходу на виположену лучну ділянку. Це 
лука антропогенного походження, яка утворилась унаслідок ведення 
полонинського господарства на місці  вирубування лісу біля її верх-
ньої межі. Тут вже є покриття мобільного зв’язку (UA Kyivstar, МТС). 
На ділянці переважає трав’яна рослинність: куничник волохатий 
(Calamagrostis villosa), щучник дернистий (Deschampsia caespitosa), 
білоус стиснутий (Nardus stricta), щавель альпій ський (Rumex alpinus), 
кропива дводомна (Urtica dioica), осот Вальдштейна (Cirsium waldsteinii) 
[дод. 4: фото 10], а також трапляється чорниця (Vaccinium mуrtillus), 
дзвоники ялицеві (Campanula abietina), жовтець їдкий (Ranunculus 
acris).

Далі колона рухається дорогою до місця, де колись була колиба. Тут 
роблять тривалий привал з обідом, за 20 м є джерело з питною водою. 
З цього місця добре видно г. Гомул (1 787,6 м). Це одна з вершин, 
де проходить найвища у Чорногорі верхня межа лісу [дод. 4: фото 
3]. Під час Першої світової війни на цій горі був розміщений штаб 
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австро-угорської армії та артилерійська батарея, які вели бойові дії 
з російськими військами, оборонні фортифікації якої проходили по 
гребеню хребта Маришевська. Сьогодні як на Гомулі, так і на Мари-
шевській, ще можна знайти залишки окопів та колючого дроту. 

Гора Гомул цікава тим, що немає відрогів і, мабуть, тому на ній 
не велося полонинське господарство, що є причиною того, що тут збе-
реглися смерекові праліси. Вершина гори кам’яниста, покрита кри-
воліссям із сосни гірської (Pinus mugo) та ялівцю сибірського (Juniperus 
sibirica). На північно-східному схилі Гомула добре простежуються ла-
винні лотки, які порушують лінію верхньої межі лісу (ВМЛ) і поросли 
вільхою зеленою (Alnus viridis).

Під час зупинки звертають увагу на основні висотні ландшафтні 
місцевості головного Чорногірського хребта. Найвищі абсолютні ви-
соти займає пенепленізоване альпійсько-субальпійське високогір’я, 
нижче – давньольодовикове ерозійне високогір’я та крутосхиле ерозій-
но-денудаційне середньогір’я. Чітко видно давньольодовикові цирки, 
нівальні ніші, які “вмонтовані” у головний хребет, на його відрогах – 
моноклінальне залягання і виходи пластів, які складають Чорно-
гірський масив [дод. 4: фото 4].

Залишаючи зліва вершини Мала Маришевська (1 452,1 м) і Вели-
ка Маришевська (1 567,3 м), маршрут продовжують дорогою через 
лісові комплекси місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного 
середньогір’я, яка виводить на перевал (так звана перемичка) між 
г. Шпиці і г. Мариш, який є адміністративною межею між Надвір-
нянським і Верховинським районами Івано-Франківської області. Тут 
міститься пам’ятний хрест воїнам УПА.

На перемичці звертають увагу на верхове болітце, вкрите пухів-
кою піхвовою (Eriophorum vaginatum). Вправо, вододілом, стежка 
виводить на гребінь хребта Шпиці, але маршрут потрібно продовжу-
вати далі південно-західним схилом хребта Маришевська. З перевалу 
починається господарська зона Карпатського НПП, де випасають 
коней і корів. Дорогою (приблизно через 1 км) потрібно подолати ще 
одне болото, за яким з лівого боку містяться залишки туристичного 
притулку, який функціонував у 30-х роках ХХ ст. на кордоні між 
Польщею і Чехословаччиною. Маршрут продовжується вздовж вто-
ринних полонин південно-західного макросхилу хребта Маришевська. 
Звідси відкривається панорама майже всього Чорногірського хребта, 
а також найвисокогірніших поселень Українських Карпат – сіл Бис-
трець і Дземброня та смт Верховина.

З хребта Маришевська потрібно спускатися вниз крутим схилом 
до потоку у південно-західному напрямку. На цій території випасають 
корів та овець, тому краще спускатись вторинною лукою, яка менш 
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“розбита” домашніми тваринами, ніж менш стійкі лісові природні 
комплекси. Увагу студентів варто зосередити на експозиційних від-
мінностях рослинного покриву на схилах Маришевської – південно-
західні схили тепліші та зволоженіші, відповідно, у деревостані часто 
простежується бук, клен-явір (Acer pseudoplatanus) і ясен звичайний 
(Fraxinus excelsior). На схилах добре видно наслідки випасання – схили 
сильно порушені вибоїнами копит корів та овець, тому рухатися треба 
обережно, особливо на переправі через водні перешкоди.

Перейшовши потік, потрібно вийти на післялісову луку та, рухаю-
чись у південному напрямку через невелику сідловину, стежкою дійти 
до стійбища вівчарів, яке є одним з найсамобутніших у Чорногорі. 
Тут випасають овець, корів, коней та свиней. У колибі можна купити 
молоко, будз та вурду. Околиці стійбища зазнають значного впливу від 
ведення тваринницького господарства. Деякі ділянки схилів сильно 
еродовані внаслідок постійного витоптування, повсюдно великі площі 
заростають кропивою та альпійським щавелем [дод. 4: фото 15].

Урочище Гаджина (Ґаджина) за умовами рельєфу і доброю до-
ступністю є сприятливим місцем для організації гірсько-лижного 
відпочинку. Це спричинило значну зацікавленість підприємців щодо 
формування потужного туристичного комплексу в місцях, які доне-
давна були “візиткою” Чорногори. Це створює реальну небезпеку для 
місцевої раритетної флори. Знищення корінного рослинного покриву 
природних комплексів Гаджини може завдати значної шкоди роз-
виткові активного туризму, який завдяки специфічній історико-етно-
графічній особливості території є тут найперспективнішим.

Далі, пройшовши міст через потік Мрея, потрапляємо у вузьку ко-
ритоподібну долину – трог, яким у холодні епохи плейстоцену рухався 
льодовик. Узлісся густо вкриті високопродуктивними чорничниками. 
Варто звернути увагу на сліди руйнівної роботи лавинного потоку, 
який зійшов тут взимку 2006 р. з хребта Погорілка Кедрувата і зруй-
нував значну ділянку смерекового лісу (довжиною 1 200–1 300 м, 
шириною 80–100 м) (див. фото 15, 16). Біля пам’ятного хреста – 
місця загибелі зв’язкової УПА, потрібно повернути праворуч на лісову 
стежку, яка поступово веде вгору до Довбушевого джерела. Народні 
повір’я стверджують, що ця вода цілюща і надає всім, хто її вип’є, 
сили Олекси Довбуша. За місцевими оповіданнями, власне урочище 
Ґаджина було улюбленим місцем таборування опришків. На схилах 
добре видно класичні моренні відклади з фрагментарними висячими 
ґрунтами, які вкриті мохами та бідним трав’яним покривом у чисто-
му смерековому лісі. Деякі валуни і глиби є великими за розмірами, 
один з них майже правильної пірамідальної форми туристи назива-
ють “Стіл”.
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Приблизно за півгодини лісова стежка плавно виводить у нижній 
котел Ґаджини. Тут раніше перебували вівчарські стаї, але, очевидно, 
через підмивання потоком дороги їх покинули. Урочище надзвичайно 
мальовниче. З лівого боку на хребті Погорілка Кедрувата збереглась 
популяція релікту пізнього плейстоцену–раннього голоцену – сосни 
кедрової (Pinus cembra), яка в Чорногорі збереглася лише тут. Одра-
зу справа на бортах котла Верхньої Ґаджини є відомі водоспади – 
Мрейки, які стікають по ріґелю і створюють неповторний краєвид. 
Справа можна спостерігати стрімкі скелясті схили гір Шпиці (1 863 м) 
та Ребра (2 001 м) [дод. 4: фото 6, 7]. Рослинний покрив котла Верх-
ньої Ґаджини надзвичайно різноманітний. Тут зростають смерека, 
сосна кедрова, криволісся із сосни гірської (Pinus mugo), чагарники 
ялівцю сибірського (Juniperus sibirica), верби сілезької (Salix silesiaca), 
чагарнички чорниці (Vaccіnium myrtillus), брусниці (Rhodococcum vitis-
idaea) та багате різнотрав’я [31, 34]. 

На схилі Погорілки Кедруватої, які спадають в долини річки Кізя, 
є скельні моноклінальні виходи масивних пісковиків. Вони добре 
простежуються знизу і в народі отримали назву “Довбушів сідець”.

Нижня Ґаджина, яка розміщена в господарській зоні Карпат-
ського НПП, є добрим місцем організації табору, який традиційно 
розбивають для ночівлі. Тут є достатньо вирівняного простору для 
розміщення наметів, дров для вогнища, чиста протічна вода, поряд 
розташована вівчарня (де можна придбати молоко, вурду і будз та 
посмакувати плодами праці вівчарів), а головне – не порушується 
природоохоронний режим національного парку. Окрім того, у випад-
ку несподіваних затяжних дощів з Нижньої Ґаджини можна досить 
швидко повернутись на ЧГС.

На другий день маршрут продовжується переходом у Верхню 
Ґаджину. Для цього стежкою через потік Мрея і лівим берегом по 
крутому ріґелю потрібно піднятися у верхній котел. У перезволожених 
місцях стежка важко помітна. Підніматись потрібно дуже обережно, 
оскільки трапляються “живі” камені. Підйом на ріґель триває при-
близно 40 хв. Незважаючи на важкість долання схилу, рекомендують 
не зупинятися на першій вирівняній частині, а пройти ще приблизно 
200 м до одного з найнижчих карів цієї частини Ґаджини. Тут треба 
зробити тривалий привал.

Після відпочинку доцільно візуально ознайомитися із системою 
польодовикових карів, які створюють складний природний комплекс 
урочища Ґаджина. До кінця липня тут часто затримуються сніж-
ники, поблизу яких є тимчасові озерця з талою холодною водою. 
По ступове танення снігу призводить до пізнього цвітіння рослин. У 
цей час тут ще можна застати цвітіння рододендрона східнокарпатсь-
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кого (Rhododendron kotschyi), шафрану Гейфеля (Crocus heuffelianus) 
[дод. 4: фото 8, 13]. Упродовж огляду суворо заборонено (!) зривати і 
пошкоджувати рослини та підніматися на круті стінки карів.

У межах урочища є чотири невеликих безіменних озерця льодови-
кового походження, які мають видовжену форму. Їхні береги, головно, 
болотисті, місцями кам’янисті. Рослинність урочища – субальпійські 
луки та криволісся з гірської сосни.

Як і урочище Кізі Улоги, Ґаджина – одне з найбагатших у фло-
ристичному сенсі місць у Чорногорі. Тут зростають такі види, як 
шолудивник Гаккета (Pedicularis hacquetii), ломикамінь моховидний 
(Saxifraga bryoides) та аїзовидний (S. aіzoides), сверція альпійська 
(Swertia alpestris), левкорхіс білуватий (Leucorсhis albida), тирлич без-
стебловий (Gentiana acaulis) та роздільний (G. laciniata) [31, 34].

З місця привалу потрібно підніматися в північному, а згодом, у 
західному напрямку, яким порівняно легко по траверсу можна під-
нятись на відріг г. Ребра. Це є найбезпечніший і найлегший підйом 
на головний хребет. На відтинку маршруту повністю відкривається 
панорама Ґаджини, де зростають багато рідкісних рослин: сон білий 
(Pulsatilla alba), дзвоники альпійські (Campanula alpina), тирлич жов-
тий (Gentiana lutea) та тирлич крапчастий (G. punctata) [31].

Піднявшись на головний хребет, повертаємо в південному на-
прямку (наліво). Далі хорошим орієнтиром вздовж всього маршруту 
є стовпці колишнього Польсько-Чехословацького кордону, на яких 
вказані сторони горизонту, а також прознакований Карпатським 
біосферним заповідником регіональний пішохідний туристичний 
шлях № 14 ( фото 18).

Приблизно через 300 м можна піднятись на вершину Ребра (2 001,1 м). 
На привершинних схилах зростає pоговик вовнистий (Cerastium 
lanatum), анемона нарцисоцвіта (Anemone narcissifl ora), первоцвіт дріб-
ний (Primula minima), рогачка роговикова (Dichodon cerastoides) [31].

Далі рух продовжують до розгалуження головного хребта (г. Бре-
бенескул – г. Гутин Томнатик). Маршрут пролягає в південно-схід-
ному напрямку до сідловини перед вершиною Бребенескул. У цих 
місцях є одне з двох у Чорногорі оселищ дріади восьмипелюсткової 
(Dryas octopetala). Не піднімаючись головною стежкою, траверсом 
в південному напрямку потрібно спуститись нижче від озера Бре-
бенескул у нижній котел, де є зручне місце для розташуваня табо-
ру. Бребенескул є найвисокогірнішим озером Українських Карпат 
(1 801 м н.р.м.), розміри якого становлять приблизно 146×67 м і гли-
биною до 3,2 м (фото 19). 

Озеро розміщене у верхньому котлі, стінки якого дуже круті з 
кам’яними осипищами. Береги кам’янисті, фрагментарно трав’янисті. 
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Заростання озера немає. Вода чиста, прозора. Схили кару здебільшого 
вкриті купинами щучника дернистого (Deschampsia caespitosa). Тут 
треба бути дуже обережним під час спуску, оскільки під травою не 
видно каміння, до того ж можна оступитися на купині. Пересуватися 
треба по стежках, де видно підстилаючу поверхню. Не варто руха-
тися вздовж потічків, оскільки тут дуже багато “живого” і мокрого 
каміння. До того ж їхні береги вкриті рослинністю, серед якої панує 
жеруха гірка (Cardamine amara). 

Не рекомендують розбивати намети у верхньому котлі поблизу 
дзеркала озера з таких причин: 1) приозерні природні комплекси, 
які мають статус пам’ятки природи в межах буферної зони Карпат-
ського БЗ, потребують максимального збереження; 2) нижній котел є 
більш безпечним у разі негоди і не має суворого природоохоронного 
режиму (фото 20). Тут треба звернути увагу на наслідки негативного 
антропогенного впливу. Це проявляється у засміченні, вирубуванні 

Фото 18. Прознакований туристичний шлях №14 на гребені головного 
Чорногірського хребта (фото Рожка І.М.)
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жерепу, витоптуванні трав’яного покриву туристами. Значної шкоди 
рослинному покриву завдає випасання овець – вибивається ґрунт на 
схилах, вівчарі періодично суттєво випалюють чагарники, чагарнич-
ки та криволісся, внаслідок чого знищуються інші рослини, зокрема 
ісландський мох (Cetraria islandica). Варто зазначити, що в межах кару 
майже немає ялівцю сибірського (Juniperus sibirica). Його випалили 
вівчарі для розширення пасовищних площ, а залишки використову-
ють туристи для розпалювання вогнищ [41].

Між купинами щучника дернистого зростають щавель карпатсь-
кий (Rumex carpaticus), шолудивник кільчастий (Pedicularis verticillata), 
чемериця біла (Veratrum album), рододендрон східнокарпатський 
(Rhododendron kotschyi), перстач золотистий (Potentilla aurea), у воло-
гих місцях трапляються такі види, як лігустик мутеліновий (Ligusticum 
mutellina), пальчатокорінник серценосний (Dactylorhiza cordigera), 
жовтяниця альпійська (Chrysosplenium alpinum) тощо.

Фото 19. Озеро Бребенескул (1 801 м) 
з Гутин Томнатика (2 016 м) (фото Паздрій І.В.)
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Цікавим для ботаніків є масив Бребенескула – другої за висотою 
вершини Українських Карпат. На його схилах і в сусідньому котлі Кізі 
Улоги збереглися фрагменти оселищ шолудивника Едера (Pedicularis 
oederi), уперше зазначені Гуго Запаловичем. Лише у 1991 р. під час 
мандрівки гребенем Чорногори польський ботанік Пьотр Шуцький 
виявив єдине в Українських Карпатах оселище каліантемума коріан-
дролистого (Callianthemum coriandrifolium), яке протягом останніх 
років значно збільши лося з причини заборони випасання овець у тій 
частині Чорногори [34].

Наступний (третій) день – радіальний вихід на г. Піп-Іван Чор-
ногірський з поверненням у табір, у якому залишаються чергові для 
приготування їжі основній групі. Північно-західним схилом виходять 
на вершину Бребенескул (2 036 м). Підйом цікавий тим, що проходить 
через ПТК з високогірними болотами та торфовищами (залишками 
давніх озер), кам’яними ріками (курумами) і характерними альпійсь-
кими луками (див. фото 8, 19). Схили покриті ситником трироздільним 
(Juncus trifi dus), куничником волохатим (Calamagrostis villosa), ісланд-

Фото 20. Організація табору в районі озера Бребенескул (фото Чауса Т.М.)
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ським мохом (Cetraria islandica), вербою трав’яною (Salix herbacea), 
щавелем альпійським (Rumex alpinum), калюжницею болотною (Caltha 
palustris), подекуди трапляється родіола рожева (Rhоdiola rosea).

Стежка проходить попри ряд високогірних озерець та калюж. Се-
ред них найбільше озерце Ведмедиці, яке розміщене на висоті 1 873 м 
та займає площу приблизно три ари (фото 21). Вище траверсу по 
південно-західному схилу г. Бребенескул є джерело, у якому туристи 
поповнюють запаси питної води під час маршрутів, не спускаючись 
до потоків у котел з озером Бребенескул. Схили вершини вкриті аль-
пійськими луками, тут зростає низка рослин карпатського високогір’я, 
занесених до Червоної книги України.

З вершини Бребенескула відкривається панорама на урочище 
Кізі Улоги, а також високогірні населені пункти – Бистрець і Дземб-
роня. У міжвоєнний час в Кізіх Улогах були виявлені єдині для Украї-
ни оселища ломикаменю супротивнолистого (Saxifraga oppositifolia) 
і верби сітчастої (Salix reticulata), яких теж пізніше не вдалося від-
найти, очевидно, вони стали жертвою тривалого випасу овець у кот-
лах [34]. У Кізіх Улогах зростають також сверція крапчаста (Swertia 
punctata), чихавка язиколиста (Ptarmica lingulata), мітлиця альпійська 
(Agrostis alpina), ломикамінь моховидний (Saxifraga bryoides), сон бі-
лий (Pulsatilla alba), дзвоники альпійські (Campanula alpina), родіола 
рожева (Rhodiola rosea), яку по-хижацькому викопують з огляду на 
цілющі властивості кореневища.

На північно-східному схилі г. Бребенескул міститься великий сніж-
ник, який часто є перелітком (сніг не тане повністю протягом теплого 
періоду року). Це місце навіть вважають елементом субнівального 
рослинного покриву в Чорногорі, оскільки тут майже зовсім немає 
чагарничків [34, 57].

Далі гребенем хребта стежка виводить на правий траверс до вер-
шини г. Мунчел (1 999 м), на якій трапляється червонокнижний вид – 
молодило гірське (Sempervivum montanum). Потім маршрут продов-
жується досить нескладним рельєфом, серед якого дещо виділяється 
вершина г. Дземброня (1 877,7 м). Приблизно через 1 км стежка роз-
галужується: у східному напрямку (наліво) – г. Смотрич (1 894 м); у 
південно-західному (прямо) – траверс гребенем головного хребта до 
г. Піп-Іван Чорногірський.

Піп-Іван і підходи до нього мають винятково атракційний ви-
гляд завдяки моноклінальним виходам скельних порід чорногірської 
світи.

На горі розташована велична споруда колишньої обсерваторії, 
будівництво якої була завершене у 1939 р. (фото 22). Через початок 
Другої світової війни вона, по суті, не працювала. Телескоп англій-
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Фото 21. Озерце Ведмедиці (1 873 м) 
на південно-західних схилах г. Бребенескул (фото Койнової І.Б.)

Фото 22. Вершина г. Піп-Іван Чорногірський (2 022 м) 
із залишками астрономічної обсерваторії (фото Койнової І.Б.)
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ського виробництва був вивезений, а після закінчення війни певний 
час будівлю використовували радянські військові. За свідченнями 
очевидців, стіни обсерваторії для термоізоляції були обшиті з внут-
рішнього боку корковим дубом, а на підлозі був паркет з червоного 
дерева. Сьогодні добре збереглися лише потужні кам’яні стіни, що 
створює перспективи відновлення будівлі для наукових чи рекреа-
ційних потреб. Обсерваторія атракційно виглядає у зимовий період, 
за що отримала назву “Білий Слон”.

Під час перебування на вершині варто заборонити відвідуван-
ня верхніх внутрішніх частин споруди. Це небезпечно, оскільки всі 
дерев’яні конструкції прогнили, і є реальна небезпека травматизму.

На вершині Попа-Івана зростає ломикамінь карпатський (Saxifraga 
carpatica), трапляється надзвичайно рідкісний ломикамінь висхідний 
(Saxifraga adscendens), а на схилах – низка інших видів, які є малочи-
сельними в інших частинах Чорногори. Варто звернути увагу на місце-
зростання верби Китайбелевої (Salix kitaibeliana), левкорхіса білувато-
го (Leucorсhis albida), первоцвіту дрібного (Primula minima), жовтецю 
татранського (Ranunculus tatrae), ломикаменів моховидного (Saxifraga 
bryoides) та карпатського (S. carpatica). Біля вершини гори є невелика 
популяція дріади восьмипелюсткової (Dryas octopetala) [34].

З вершини у разі хорошої погоди і наявності часу можна про-
довжити радіальний маршрут до озера Марічейка, яке розміщене у 
заповідному Високогірному ПОНДВ (лісництві) Карпатського НПП. Це 
третє за площею озеро (після  Бребенескула і Несамовитого) у Чорно-
горі. Для цього потрібно з вершини гори Піп-Іван звернути в східному 
напрямку і старою дорогою спуститися до озера, яке міститься на 
межі заростів сосни гірської і смерекового рідколісся.

У хорошу погоду з Попа-Івана добре проглядаються хребти Мар-
мароського масиву, Чивчин, Гриняв, Румунських Карпат (масив Фер-
кеу).

Попом-Іваном закінчується найвища частина головного хребта 
Чорногори, після нього хребет суттєво втрачає висоту і простягається 
до гори Стіг на українсько-румунському кордоні, яка є південно-за-
хідною межею масиву.

Повернення в табір біля озера Бребенескул інтенсивним темпом 
триває близько 2 год.

У четвертий (завершальний) день, після сніданку, потрібно 
зібрати табір і прибрати сміття. Перед підйомом на головний хребет 
варто звернути увагу на тильну стінку кару над озером Бребенескул, 
на якій добре помітне складчатоподібне залягання порід чорногірської 
світи. Також добре простежується полонинська денудаційна поверхня 
вирівнювання, репрезентована гребенем головного хребта Чорного-
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ри (у конкретному випадку – вирівняна ділянка відрогу до г. Гутин 
Томнатик, яка “зрізає” складку) [дод. 4: фото 9]. Особливості геолого-
геоморфологічної будови цієї ділянки головного Чорногірського хребта 
можна також спостерігати з вершини г. Бребенескул чи повертаючись 
з вершини Попа-Івана. 

Підйом на головний хребет триває близько 40 хв. Привал вар-
то робити на розгалуженні Гутин Томнатик – Бребенескул. Звідси 
доцільно зробити радіальний вихід (без наплечників) на гору Гутин 
Томнатик (2 016 м), єдину з двохтисячників, яка розташована не на 
головному хребті, а в бік від гребеня, з якої відкривається панорама 
на кар з озером Бребенескул (фото 19).

У південному напрямку, у польодовиковому карі, добре видно 
серед жерепа невелике озерце Ведмеже (див. фото 21). За формою 
воно подібне до Бребенескула, проте значно менше за розмірами: 
57 м завдовжки і 17 м завширшки та глибиною всього 0,8 м. Площа 
водного дзеркала і глибина озера значно зменшуються після завер-
шення сніготанення. У серпні, коли зникає сніжник остаточно, озерце 
може навіть пересихати у найвужчому місці. Його берег кам’янистий, 
місцями порослий субальпійською лучною рослинністю і гірською 
сосною.

Продовжується маршрут легким траверсом під вершиною Реб-
ра (2 001 м), за якою варто знову зробити привал і без наплечників 
вийти на відріг головного хребта Шпиці з однойменною вершиною 
(1 863 м). Назва вершини походить від прямовисних і гострих скель, 
складених вертикально залягаючими пісковиками чорногірської світи 
(див. фото 7 та дод. 4: фото 7, 16). За однією з легенд, саме тут був 
похований Олекса Довбуш.

На скелях зростає низка рідкісних рослин, деякі з них зберег-
лися лише тут. Зокрема, це такі рідкісні для флори Гуцульщини й 
загалом Українських Карпат види – крупка карінтійська (Draba 
carinthiaca), сосюрея альпійська (Saussurea alpina), борщівник карпат-
ський (Heracleum carpaticum), сугайник Kлузія (Doronicum clusii), верба 
трав’яна (Salix herbacea), рогачка роговикова (Dichodon cerastoides) 
та інші [31].

Лише на одній з вертикальних скель збереглося невеличке, єдине 
в Чорногорі, оселище білотки альпійської (Leontopodium alpinum), яка, 
як зазначав Антоні Реман, масово зростала на скелях під Шпицями, 
а пізніше, найвірогідніше, була знищена туристами й місцевими 
жителями. У минулому на цих скелях зростали також солодушка 
гірська (Hedysarum hedysaroides) і дріада восьмипелюсткова (Dryas 
octopetala), але в післявоєнний час ці рослини повторно виявити не 
вдалося [34].
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Саме від місця з’єднання хребта Шпиці з головним Чорногірським 
хребтом спостерігаємо появу таких нових видів, як жовтозілля кар-
патське (Senecio carpaticus), сугайник Клузія (Doronicum clusii) і пер-
воцвіт дрібний (Primula minima). 

Варто зосередити увагу на розташованих в північному напрям-
ку двох чітко виражених у рельєфі урочищах. Геоморфологічно – це 
карлінги, які називають Великий та Малий Кізел. Сформувались спе-
цифічні вузькі гребенеподібні форми рельєфу внаслідок руйнуван-
ня з обох боків великими льодовиковими масами коротких відрогів 
головного хребта. Враховуючи складний для пересування рельєф та 
важливе природоохоронне значення цього об’єкта, вихід на Кізли 
суворо заборонено.

Головним хребтом у північно-західному напрямку стежка посту-
пово виводить до вузького місця на гребеневій ділянці, де з лівого 
боку міститься один з найпотужніших карів південно-західної екс-
позиції, а з правого – широкий заболочений кар з озером Несамовите 
(див. фото 13). До останнього можна зробити радіальний вихід без 
наплечників. Озеро має серцеподібну форму розмірами приблизно 
88Ч×5м, відкрите плесо займає приблизно дві третини озерного ложа, 
глибина – до 1,8 м. 

Назва озера походить від постійної зміни відтінку води в ньому 
[22]. У цьому місці Чорногори часто збираються громовиці й хмари, 
які тяжіють до Туркула. За гуцульським повір’ям, камінь, кинутий 
у воду, може викликати грозу. Несамовите ще називають озером 
кохання, оскільки його форма нагадує серце. Берегова лінія озера – 
чітка з трав’яним покривом, подекуди кам’яниста, поросла лучно-
болотною рослинністю з осоками (Сarex sp.), сфагнумом (Sphagnum 
sp.), гірською сосною (Pinus mugo) [дод. 4: фото 25].

Приозерні комплекси, незважаючи на статус абсолютної заповід-
ності, зазнають значного рекреаційного навантаження, що спричи-
няє суттєве засмічення прилеглої до озера території, вирубування 
гірської сосни та витоптування рослинності. Тут несанкціоновано 
зупиняються туристи, після яких можна нарахувати понад 20 місць 
від кострищ. Простежується зміна трофності водойми, що призводить 
до інтенсивного заростання озера [41].

У випадку негоди звідси можна за дві години вийти до головної 
дороги спортбаза “Заросляк” – Ворохта, яка без перешкод приведе 
на ЧГС. У деяких випадках у такий спосіб на ЧГС повертається час-
тина учасників гірського розділу, які через різні причини не можуть 
продовжити рух основним маршрутом до г. Говерли. 

З Несамовитого потрібно обійти правим траверсом гору Туркул 
(1 933 м) та вийти в сідловину між Туркулом і безіменною вершиною. 



132 Ðîçä³ë 6

На Туркул підніматись не рекомендовано, зокрема, для того, щоб 
зберегти популяцію горянки дворядної (Oreochloa disticha) від витоп-
тування. Охорони тут потребує також місцевий ендемік приворотень 
туркульський (Alchemilla turculensis) [31].

Південно-західні схили-стінки між перемичкою хребта Шпиці – 
г. Туркул цікаві місцезростанням жовтецю татранського (Ranunculus 
tatrae), борщівника карпатського (Heracleum carpaticum) та скабіози 
блискучої (Scabiosa lucida) та ін.

За Туркулом на південно-західному макросхилі головного хребта 
відкривається панорама урочища Озірне (фото 23). Тут міститься 
понад десять невеликих водойм, з яких найбільшими є озера Верх-
нє та Нижнє Озірне. Верхнє Озірне розміщене на висоті приблизно 
1 630 м н.р.м., займає площу близько 0,25 га і є найглибшим озером 
Чорногори (глибина 3,3 м). Нижнє Озірне розташоване в межах лісо-
вого поясу на вторинній полонині, яку використовують для випасання 
худоби. Поряд з озером є два кострища, проте наслідків суттєвого 
рекреаційного впливу немає. Береги озера заболочені, зарослі осокою 

Фото 23. Панорама урочища Озірне зі схилів г. Говерла (фото Кричевської Д.А.)
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та сфагнумом. Площа водного дзеркала дещо більше 0,1 га. Купатися 
в озері категорично заборонено.

Далі добре втоптаною стежкою, рівним траверсом, обійшовши Безі-
менну вершину, Данцер (Данциж) (1 848 м), Пожижевську (1 822 м), 
наближаємось до Брецкула (1 911 м). 

Брецкул варто здолати прямим підйомом, оскільки стара дорога 
заросла і губиться в чагарниках та високих травах. З вершини добре 
видно заторфоване урочище Цибульник, яке отримало назву завдяки 
великій кількості цибулі скороди (Allium schoenoprasum) (див. фото 4).

У західному напрямку видніється полонина Брецкул, з великою 
кількістю невеликих озер та озерець, яка перебуває під охороною 
Карпатського біосферного заповідника.

Перед підйомом на Говерлу (2 061 м) потрібно зробити привал. У 
сідловині – джерело, яке, по суті, є витоком р. Прут (див. фото 30). 
Підйом на вершину триває близько 30 хв, рухатись рекомендовано 
в одному темпі, без прискорень.

Говерла (2 061 м н. р. м.) є не лише найвищою вершиною України, 
а й найвiдомішою з-помiж усiх гiр Українських Карпат. Вона роз-
міщена в центрi гуцульського краю з географiчними координатами 
24° 30’ 07” сх. довготи та 48° 09’ 40” пн. широти в масиві Чорногора 
(фото 24).

На полонинах, прямовисних стінках і пологих днищах давньоль-
одовикових котлів масиву Говерли зростає низка рідкісних високо-
гірних видів рослин. Зокрема, тут простежується одне з небагатьох 
в Українських Карпатах оселищ первоцвіту Галлера (Primula halleri), 
яке виявили майже одночасно угорський ботанік Лєопольд Ваґнер і 
польський – Гуго Запалович, а також, очевидно, єдина в Українських 
Карпатах популяція східно-південнокарпатського підвиду кортузи 
Маттіолі (Cortusa matthioli), яку виявив Тадеуш Вільчинський. Зазна-
чені види є малочисельними й потребують абсолютної охорони. Окрім 
того, цікавими з ботанічного погляду є наявні такі види: шолудивник 
Гакетта (Pedicularis hacquetii), леворхіс білуватий (Leucorchis albida) 
та інші [31, 34].

Назва “Говерла”, очевидно, походить від румунського “hovirla” – 
важкопроходиме підняття, висока важкодоступна гора [22]. Існує 
версія про угорське походження назви вершини – від “hoverlo”, що 
означає сніг. Мiсцеве населення з поколiння в поколiння передає 
легенди як про появу Говерли, так і про походження її назви. Цi 
перекази тiсно переплiтаються з мiфологiчними уявленнями казко-
вого характеру про легеня (парубка), який сміливо хотів піднятися 
по крутому схилу і впав. Гора ніби скинула із себе хлопця. “Го (його) 
вергла” –, казали місцеві жителі, звідси і назва вершини. Говерла 
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здавна стала своєрiдною вiзитною карткою Українських Карпат й 
найвищого їхнього масиву – Чорногори.

З давнiх-давен гуцули ходили на Говерлу на Iвана Купала, щоб 
вiдсвяткувати це одне з найколоритніших лiтнiх свят й зiбрати по-
лонинське зiлля, яке у цей день має найбiльш цiлющу силу. Гуцули 
випасали овечi отари на нижчих гiрських плаях, бо верхня частина 
гори з її кам’янистими розсипищами не могла дати доброї пашi [7, 
10, 21].

 Нині вершина і схили Говерли зазнають надмірного рекреа-
ційного впливу. На самій вершині зовсім немає трав’яного покри-
ву, проте є величезна маса сміття, битого скла. Багато туристів за 
належне вважають винести та встановити на вершині символ своєї 
організації. У вересні 2007 р. на Говерлу навіть підняли легковий 
автомобіль, незважаючи на те, що такі дії – це пряме порушення 
природоохоронного законодавства України. Вершина та схили гори 
є яскравим прикладом рекреаційної дигресії природних комплексів 
за надмірної кількості відвідувачів (див. фото 11, 12).

З Говерли в східному напрямку сильно витоптаною стежкою по-
трібно спускатися до спортбази “Заросляк”. Зійшовши з плеча гори, 

Фото 24. Гора Говерла (2 061 м) – красуня Українських Карпат 
(фото Матвіїва В.П.)
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яку називають Говерляною, з правого боку видно каскадний водоспад 
Гук, загальна висота якого 84 м (див. фото 31). Варто звернути увагу на 
надмірний рекреаційний вплив і стежкову ерозію на різних ділянках 
схилів Говерли, а також на сукцесійні процеси на місці вівчарських 
стійбищ, де після створення Карпатського заповідника у 1968 р. 
припинився випас і щавельники поступово заросли малиною (Rubus 
idaeus), їх витіснили іван-чай (Chamaerion angustifolium), жовтозілля 
субальпійське (Senecio subalpinus) та дібровне (S. nemorensis).

Стежка виводить до спортбази “Заросляк”, на місці якої ще у 1881 р. 
був заснований перший притулок для туристів. Околиці спортбази 
зазнають надмірного рекреаційного впливу, про що свідчать оголені 
коріння смерек, які виходять на поверхню (див. фото 10), та величезна 
кількість сміття [дод. 4: фото 23]. Дорога до географічного стаціонару 
проходить долиною річки Прут. Саме цією долиною у холодні епохи 
плейстоцену спускався з карів з-під Говерли найдовший у Чорногорі 
льодовик, довжиною близько 8 км.

6.1.2. Ìàðøðóò ¹2. ×ÃÑ – ã. Êîñòðè÷à – ñ. Áèñòðåöü – 
ñ. Äçåìáðîíÿ – ã. Ñìîòðè÷ – ã. Ïiï-²âàí ×îðíîãiðñüêèé – 

îç. Áðåáåíåñêóë – ã. Ãîâåðëà –  ã. Ïåòðîñ – ïðèòóëîê Êîçüìåùèê – 
ïîëîíèíà Ãðèãîðiâêà – ïîëîíèíà Ëàáєñêà – ×ÃÑ

Навчальний маршрут №2 проходить через такі пункти: ЧГС – по-
лонина Веснарка – г. Кострича (1 585,9 м) – полонина Кострича – 
г. Кострич (1 544,1 м) – полонина Костриця (г. Костриця (1 512,1 м) – 
ур. Руське-Велике с. Бистрець – с. Дземб роня (Берестечко) – г. Смот-
рич – головний Чорногірський хребет (ст. №18) – г. Піп-Іван (Чорна 
Гора) – оз. Бребенескул – г. Говерла – ур. Сідловина – полонина Голов-
чинська – г. Петрос – ур. Греблі – притулок Козьмещик – г. Під бердя – 
полонина Григорівка – полонина Лабєска – ЧГС (рис. 8), порівняно 
рідше використовується під час гірських розділів практики.

Вихідний пункт маршруту – Чорногірський географічний стаціо-
нар. У перший день вихід на дорогу смт Ворохта – спортбаза “Заро-
сляк”, далі поворот вправо (на північ), у бік Ворохти, і рухаємось доро-
гою 3 км до впадіння потоку Озірний у річку Прут. Дорога прокладена 
через місцевість терасованих днищ міжгірських долин. Тут потрібно 
перейти міст та зробити привал для того, щоб підігнати спорядження 
й остаточно сформувати колону. Далі маршрут проходить розбитою 
лісовозами дорогою з численними калюжами й болітцями, тому вар-
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то провести короткий інструктаж з техніки безпеки. Сформувавши 
колону, рух продовжують вздовж потоку Озірний.

Приблизно через 200 м від впадіння п. Озірний у р. Прут є місце 
складування деревини. Звідси можна підніматися на хребет двома 
варіантами.

Перший – повернути вліво і, тримаючись лівого боку, вийти на 
дорогу, яка поступово виводить на вкритий чагарниковою рослинніс-

Рис. 8. Схема багатоденного маршруту № 2: 
ЧГС – полонина Веснарка – г. Кострич – с. Бистрець – с. Дземброня (Берестечко) – 

г. Смотрич – г. Піп-Іван – оз. Бребенескул – г. Говерла – полонина Головчинська – г. Петрос – 
урочище Греблі – притулок Козьмещик – г. Підбердя – полонина Григорівка – г. Кукуль – ЧГС.
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тю вододіл. Тут є добре помітна стежка, яка йде від хутора Завоєля 
(хутір добре помітно внизу) і поступово виводить на дорогу. Звідси 
відкривається чудова панорама на головний Чорногірський хребет та 
на найвищі хребти Ґорґан. Окрім того, можна спостерігати наслідки 
антропогенного впливу на природні комплекси – цілий ряд місць су-
цільних вирубувань лісів. Вони різні за віком, способами і причиною 
проведення. Є місця зрубів, на яких проведені лісовідновні роботи 
(висаджена смерека), є закинуті ділянки, де відбуваються природні 
сукцесійні процеси. Сьогодні тривають роботи з розчистки вітровалів, 
які відбулися у 2005–2006 роках. Проте дорога незабаром губиться на 
вирубках, і потрібно стежками триматися вододілу, щоб після кількох 
крутих підйомів потрапити на полонину Веснарку.

Другий варіант – простіший, проте менш цікавий. Потрібно йти 
далі вверх по долині потоку Озірний і приблизно через 1,5 км, біля дру-
гої естакади, перейти через потік. Тут моста немає. Можна перейти по 
колодах на місці мосту вузькоколійки, але безпечніше подолати потік 
вбрід. Після невеликого підйому потрапляємо на порівняно широку 
галявину, якою закінчується зруб. Тут треба повернути вліво і добре 
помітною дорогою підніматися вгору схилом до межі лісу. На зрубі 
багато ягід суниці й малини, якими можна поласувати, проте варто 
бути обережним, оскільки в таких місцях, особливо у сонячний день 
поблизу ріща, можна натрапити на гадюку.

Варто звернути увагу студентів на вплив вирубок лісу на при-
родні комплекси. Унаслідок застосування важкої техніки для вивозу 
деревини частина долини потоку перетворилася на суцільне болото, 
позбавлене рослинності. У результаті активізації ерозійних процесів 
на місцях вирубувань змитий верхній ґрунтовий горизонт. Тому сук-
цесійні процеси лісовідновлення відбуваються досить повільно. 

Далі треба перейти невеликий потік на узліссі. Дорога заходить 
у ліс. Переважає смерековий деревостан з чорницею, квасеницею 
звичайною, папоротями, зеленими мохами. Підйом лісовою дорогою 
нескладний, типові для Карпат круті ділянки чергуються з пологі-
шими вирівняними. Дорога має кілька розгалужень, проте завжди 
потрібно триматися основної, правого боку, бо інші дороги ведуть до 
лісорозроблень.

Приблизно через 1 км виходимо спочатку на невелику галявину, 
а ще через 100 м – на полонину Веснарку. Тут можна побачити діюче 
полонинське господарство, на луках випасають корів та овець [дод. 4: 
фото 2], є колиба, де можна купити молока, будз та вурду, виготовлені 
на змішаному овечому й коров’ячому молоці.

Полонина Веснарка – яскравий приклад антропогенної зміни фі-
тоценозів – на місці смерекових лісів внаслідок вирубування і три-



138 Ðîçä³ë 6

валого випасу утворились похідні лучні асоціації з домінуванням 
буловуса стиснутого (Nardus stricta), костриці овечої (Festuca оvina), а 
також нітрофільні ценози з переважанням щавлю альпійського (Rumex 
alpinus) та кропиви дводомної (Urtica dioica). Серед трав’яних видів 
трапляються чебрець альпійський (Thymus alpestris), підбілик альпій-
ський (Homogyne alpina), перстачі прямостоячий (Potentilla erecta) та 
золотистий (P. aurea), конюшина лучна (Trifolium pratense), жовтець 
їдкий (Ranunculus acris), тимофіївка альпійська (Phleum alpinum), ожи-
ка лісова (Luzula sylvatica), нечуйвітер оранжево-червоний (Hieracium 
aurantiacum), вероніка лікарська (Veronica offi cinalis), суховершки 
звичайні (Prunella vulgaris), мітлиця тонка (Agrostis tenuis) тощо.

На полонині варто зробити тривалий привал для обіду. Поблизу 
колиби є джерельна вода. З полонини Веснарки відкривається крає-
вид головного Чорногірського хребта.

Маршрут можна продовжувати двома варіантами. Перший – тра-
версувати схил хребта дорогою, яка витоптана худобою, або підня-
тися на гребінь хребта, і стежкою, повернувши направо (південний 
схід), рухатись вододілом. Другий варіант – цікавіший, оскільки з 
протилежного боку гребеня хребта відкривається панорама на село 
Кривопілля. Проте в негоду краще скористатися простішим і безпеч-
нішим траверсом. Обидві стежки виводять до видовженої закинутої 
полонини, яка розділена глибоким урізом. Сюди також виганяють 
пасти худобу. Зазначимо, що внаслідок інтенсивного використання 
цієї території у минулому луки є менш продуктивними і біднішими 
за видовим складом трав’яних рослин, ніж попередні. Майже тре-
тину площі лук займають щавельники, є залишки закинутої стайні. 
Маршрут потрібно продовжувати вододілом. У пониженні вододілу 
(сідловині) є урочище з кам’янистими утвореннями. Тут треба бути 
обережним, оскільки серед каміння мешкає гадюка звичайна. На 
пригребеневій ділянці хребта багато ягід чорниці й суниць.

Продовжуючи рух вододілом, за декілька хвилин виходимо на 
луку, яка є сідловиною до г. Кострич. Тут встановлений дерев’яний 
хрест і лавка. Підйом на гору відбувається порівняно вузькою смугою 
луки. Тут випасають коней, унаслідок чого сформувалась щучниково-
куничникова асоціація.

Приблизно за 15–20 хв перед виходом на вершину г. Кострича 
(1 585,9 м), ліс закінчується. Варто зробити привал. З вершини від-
кривається панорама на весь головний Чорногірський хребет від 
Попа-Івана до Петроса. З протилежного боку видно найвищі вершини 
Запрутських Ґорґан і Покутських Карпат: Ротило (1 480,6 м), Ґреґіт 
(1 472 м), Габорянська (1 444,9 м), Біла Кобила (1 477,2 м), а також 
села Кривопілля, Стаїще, Великий Ходак та смт Верховина. Власне 
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на цьому напрямку потрібно зосередити увагу студентів, оскільки з 
цієї висоти добре простежується специфічна система заселення Во-
рохтяно-Путильського низькогір’я та загосподарювання територій 
навколо гуцульських поселень. Видно, де і в яких масштабах прово-
дять вирубування лісу. Специфікою хребта Кострича є асиметричність 
схилів – південно-західні схили – пологіші і тепліші. Саме з цього боку 
розвинуте пасовищне господарство. Схили північно-східної експозиції 
крутіші й холодніші, без полонин, здебільшого вкриті смерековими 
лісами різного віку. Вершина хребта Кострича вкрита субальпійсь-
кими луками, на яких трапляються окремі пригнічені екземпляри 
смерек. Незважаючи на незначну висоту, вони є досить старими за 
віком. Смереки часто приурочені до невеликих понижень у рельєфі 
(ями, шанці), де їм вдавалося вижити, ховаючись від холодного вітру 
під снігом. Варто зазначити, що гілок у таких дерев на рівні земної 
поверхні немає, це пов’язано з впливом приземного вітру в зимовий 
період, який видуває сніг з поверхні і призводить до обмерзання й 
екзарації гілок.

З вершини маршрут продовжується добре помітною стежкою, 
яка прокладена вододілом у південно-східному напрямку. Приблизно 
через 1 км стежка роздвоюється: вправо йде відгалуження на полони-
ну, яка згодом виводить в урочище Явірник, а прямо вододілом – на 
вершину Кострич, потрапити на яку можна, пройшовши приблизно 
ще один кілометр. Рослинність вздовж стежки характерна загалом 
для хребта. На північно-східних схилах хребта простежуються явища 
сухостою, очевидно, пов’язані з вимерзанням деревостану, а після 
його висихання ліс уражує шкідлива ентомофуана. Масив гори Кост-
рич, головно, обезліснений у привершинній частині, де проводять 
інтенсивний випас. 

Для продовження маршруту потрібно зійти схилом на 60 м у пів-
денному напрямку до колиби. Там є добрий траверс схилом півден-
но-західної експозиції, який за 1 км виводить до колиб вівчарів. Тут 
можна заночувати у випадку негоди, але табір краще розбити через 
2 км подалі від колиб. Траверс полониною виводить до лісу. Вершина 
г. Костриця (1 512 м) залишається зліва. Приблизно за 20 хв виходимо 
на галявину, де стежка знову роздвоюється: одна веде прямо вододі-
лом на вершину г. Хедя (1 367 м), нам потрібно повернути вправо і йти 
відрогом вздовж узлісся до полонини, на якій є будиночки. Власне це 
добре місце для ночівлі, оскільки тут є вода і достатня кількість дров. 
У випадку негоди варто зійти нижче стежкою відрогом до урочища 
Руське-Велике, де є багато літніх та житлових будинків, тут можна 
знайти притулок.

На другий день, рухаючись вододілом відрога хребта Кострича в 
південному напрямку, треба зійти в село Бистрець, яке розкинулось 
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по обидва боки однойменного потоку – лівої притоки Чорного Черемо-
шу. Село засновано в першій половині ХVIII ст., як сезонне поселення 
пастухів, яке належало до Криворівні. Біля виходу на дорогу можна 
зробити привал і за сприятливої погоди (без наплечників) відвідати 
дерев’яну гуцульську церкву Успення святої Анни, яка збудована в 
1870 р. Для цього треба повернути наліво (на схід) і пройти за течією 
Бистреця приблизно 3 км (30 хв пішки).

Від місця привалу вгору за течією через міст потрібно перейти 
річку Бистрець. Потім повернути наліво через невеликий потік і узліс-
сям підніматися вгору, вийти на стежку, яка в південному напрямку 
перетинає невисокий хребет Косарища (його вершина Косарища 
(1 148 м) залишається зліва). Обійшовши вершину, вийти на вододіл, 
і приблизно через 2 км, перед вершиною гори Степанський (1 121 м), 
повернути направо, зійти до села Дземброня. Це одне з найвисоко-
гірніших поселень України. Село Дземброня утворилося із сезонного 
поселення, яке належало Криворівні, з підпорядкування якої вийшло 
в 1872 р. У радянські часи село мало назву Берестечко [7, 21].

Стежка виводить до каплички, де можна перейти потік Дзем-
бронька. Далі треба йти вгору вододілом (потік залишається зліва) до 
колиби і притулку Карпатського НПП, де зробити ночівлю, оскільки 
наступний день буде важким. 

На третій день піднімаються на головний Чорногірський хребет. 
Від притулку КНПП треба повернути направо, стежка поступово ви-
водить на пригребеневу ділянку, далі різко повертає вліво (в південно-
західному напрямку) і приблизно через 1,5 км виводить до водоспаду 
у верхів’ї річки Мунчель. Від водоспаду потрібно повернути наліво (на 
південь) і піднятися на г. Смотрич (1 894 м), яка є вищою, ніж гребінь 
головного хребта Чорногори, на який можна дістатись стежкою, що 
пролягає вододілом, пройшовши 2 км. У районі гори Смотрич є не-
великі печери, які не мають науково-пізнавального значення, тому 
туди не варто повертати. Справа від стежки залишається вершина 
Смотрич, а поруч з нею г. Вухатий Камінь.

Вийшовши на головний Чорногірський хребет, можна потрапити 
у своєрідне урочище, яке туристи часто називають “Погане місце”. 
Очевидно, це пов’язано зі специфічним рельєфом місцевості, де у 
негоду легко заблукати. На вододілі є озерце зі стоячою водою, яку не 
можна пити без відстоювання і кип’ятіння. Тут варто зробити привал 
і, залишивши чергових, зробити радіальний вихід (без наплечників) 
на г. Піп-Іван (див. опис маршруту в підрозділі 6.1.1).

Після повернення на “Погане місце” маршрут продовжують до 
озера Бребенескул, де варто зупинитися на ночівлю. 
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Упродовж першої половини четвертого дня виконуємо перехід 
і сходження на г. Говерлу (див. опис маршруту в підрозділі 6.1.1).

З Говерли треба спускатися схилом у західному напрямку до ви-
положеної ділянки, на якій є місце відпочинку, яке облаштували 
працівники Карпатського біосферного заповідника, а також колиба, 
яка була збудована як контрольно-пропускний пункт (КПП). Сьогодні 
колиба пустує, її не використовують у зв’язку з відсутністю доброї 
дороги та важкістю обслуговування. Потрапити до місця відпочинку 
і колиби можна, зійшовши зі стежки, яка проходить вододілом. 

У негоду (сильна злива з грозою) варто відмовитись від сходження 
на найвищу вершину України й у її підніжжі повернути ліворуч на 
короткий та зручний траверс, який швидко виводить до добре поміт-
ної стежки у західному напрямку в бік г. Петрос. Шлях від Говерли 
до Петроса позначений пішохідним шляхом № 15. 

Рухаючись траверсом, проходимо під своєрідною стіною на пів-
денно-західних схилах Говерли, яка є субвертикально залягаючою ма-
сивною плитою пісковиків чорногірської світи (фото 25). Це рідкісне 
явище у Чорногорі, пов’язане з дією ендогенних процесів рельєфо-
творення. Субвертикальне залягання гірських порід також просте-
жується в урочищах Великий і Малий Кізли та на хребті Шпиці [дод. 4: 
фото 7, 16]. В інших місцях Чорногори (зокрема, на всіх відрогах 
головного хребта) добре виражене моноклінальне залягання гірських 
порід [дод. 4: фото 12]. 

Стежка поступово зводить в урочище Сідловина, у якому є збудо-
вана у 2005 р. капличка та КПП Карпатського БЗ. Зліва від дороги 
є джерело чистої води. В урочище із села Луги веде ґрунтова дорога. 
Продовжувати маршрут можна дорогою, проте швидшим і коротшим 
є шлях стежкою, яка починається справа від будинку КПП і спочатку 
правим траверсом виходить на вододіл, а далі в урочище Скопєска. 
Тут можна розбити табір, оскільки місце вирівняне, є вода і дрова 
(фото 26). Зліва – територія Чорногірського ПОНДВ (лісництва) Кар-
патського біосферного заповідника.

На п’ятий день треба зібрати табір і можна зробити радіальний 
(без наплечників) вихід на г. Петрос, який займе приблизно 3 год 
[дод. 4: фото 17]. З вершини добре видно масив Ґорґани (в північно-
му напрямку), г. Шешул (на південь), хребет Свидовець (на захід) та 
головний хребет Чорногори (на схід). На вершині Петроса у 2005 р. 
встановили хрест, який пошкодив намерзлий лід, а в 2006 р. – кап-
личку, яку частково знищила пожежа від блискавки (фото 27).

На схилах Петроса та його найближчих околицях простежу-
ються єдині в Чорногорі оселища солодушки гірської (Hedysarum 
hedysaroides), сосюреї Порца (Saussurea porcii), мінуарції весняної 
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(Minuartіa verna), якi перетинає стежка, якою туристи сходять з вер-
шини Петроса до перевалу Германеска. У ХХ ст. угорські ботаніки 
Лєопольд Ваґнер та Антал Маргіттай, а також низка чеських при-
родознавців визначали у цих місцях ряд оселищ цікавих видів, які 
в повоєнний час уже не вдалося відшукати. У 20-х роках ХХ ст. 
на схилах Петроса польські ботаніки Тадеуш Вільчинський і Пьотр 
Вісьнєвський обстежили вже в стадії вимирання популяцію білотки 
альпійської (Leontopodium alpinum), яку теж у повоєнний час уже ніхто 
не зміг віднайти [34].

Окрім зазначених, на Петросі зростають цінні рослини, зокре-
ма, товстянка альпійська (Pinguicula alpina), сосюрея альпійська 
(Saussurea alpina), чихавка язиколиста (Ptarmica lingulata), тирлич 
крапчастий (Gеntiana punctata), жовтець татранський (Ranunculus 
tatrae), левкорхіс білуватий (Leucorchis albida), ломикамінь аїзовидний 
(Saxifraga aizoides) тощо.

Завдяки ботанічній цінності схилів Петроса цю територію зачис-
лили до Чорногірського заповідного масиву КБЗ.

Фото 25. Субвертикально залягаюча масивна плита пісковиків чорногірської світи 
на південно-західному схилі г. Говерла (фото Кричевської Д.А.) 
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Фото 26. Біля вогнища у таборі на полонині Скопєска. На задньому плані височіє 
г. Петрос (2 020 м) (фото Кричевської Д.А.)

Фото 27. Капличка і хрест на вершині г. Петрос (2 020 м) (фото Кричевської Д.А.)
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Зійшовши з Петроса, потрібно повернути на північ, у бік полонини 
Головчинської (урочище Греблі). Стежкою вздовж потоку Лазівщина, 
або звивистою вододільною дорогою можна швидко вийти до турис-
тичного притулку Козьмещик. Тут можна зробити привал на обід.

Продовження маршруту – перехід через міст, дорогою вниз за 
течією приблизно 2 км до мосту через потік Форесок, який повертає 
направо (на північ). За мостом треба пройти правим берегом потоку 
приблизно ще 100 м, потім повернути наліво (на північ). Стежка, 
прокладена поруч зі зрубом, на якому тривають сукцесійні процеси, 
поступово виводить на вододіл хребта Кукуль. Далі треба повернути 
направо і вододільною стежкою, на якій є стовпці (це відтинок ста-
рого Чехословацько-Польського кордону), дійти до вершини Підбердя 
(1 387 м). Тут міститься велика полонина Григорівка, на якій є вода і 
колиби з пічками. З полонини відкривається чудовий краєвид на го-
ловний Чорногірський хребет і в північному напрямку – на Ґорґани.

Далі потрібно йти дорогою до полонини Криниці з вершиною 
1 372 м, продовження якої – полонина Середня. Приблизно через 500 м 
є роздоріжжя, де стежка вліво (на північ) виводить на полонину 
Лабєска, з якої, приблизно за 1,5 год ґрунтовою дорогою, можна по-
трапити у Ворохту. Іншою стежкою прямуємо в бік вершини Кукуль 
та однойменної полонини, на якій є колиби. Також тут є поховання 
вояків, які загинули в роки Першої світової війни. Незважаючи 
на те, що місцеві жителі знали про цей цвинтар, донедавна тут не 
було нічого, щоб нагадувало про поховання. Лише у серпні 1999 р. 
учасники українсько-польської експедиції з вивчення полонин ського 
господарства Українських Карпат під керівництвом професора Вар-
шавського університету Януша Ґудовського поставили дерев’яний 
хрест [32]. На усіх полонинах хребта Кукуль, крім випасу худоби, 
косять сіно.

З полонини Кукуль прямим підйомом можна вийти на вершину 
Кукуль (1 539,4 м), яка є, по суті, залісненою. Проте пересування до 
неї значно ускладнює система шанців та колючий дріт, який зали-
шився тут з часів Першої світової війни.

З вершини Кукуль потрібно сходити стежкою в південно-захід-
ному напрямку і через 100 м повернути наліво (на схід) в сторону 
полонини Закукуль. Через 80–100 м треба повернути направо (на 
південь) і вийти на велику галявину, на якій стежка трохи губиться, 
тому треба бути уважним, щоб її не загубити. Далі стежка переходить 
у дорогу, яка поступово виводить до урочища Бабина Яма. З Бабиної 
Ями виходимо на дорогу смт Ворохта – спортбаза “Заросляк”, якою 
за 30 хв потрапляємо на ЧГС.
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6.2. Ðàä³àëüí³ ìàðøðóòè

У випадку затяжної негоди (обложні дощі з грозами), які не дають 
змоги організувати повноцінний гірський похід, або для групи студен-
тів, які за станом здоров’я не можуть взяти участь у багатоденному 
поході, використовують такі радіальні маршрути:

1) ЧГС – долина р. Прут – полонина Маришевська – г. Маришевська 
Велика (1 567,3 м) – урочище Мариш – г. Мариш (1 340,7 м) – ЧГС;

2) ЧГС – урочище Бабина Яма – полонина Кукуль – г. Кукуль 
(1 539,4 м) – полонина Закукуль – хутір Завоєля – ЧГС;

3) ЧГС – спортивна база “Заросляк” – хребет Козьмеска – г. Говерла 
(2 061 м) – водопаспад Гук – спортбаза “Заросляк” – ЧГС;

4) ЧГС – злиття Заросляцького і Данцерського Прутів – озеро Не-
самовите – г. Шпиці – полонина Маришевська – ЧГС;

5) ЧГС – спортивна база “Заросляк” – стаціонар Інституту екології 
Карпат, сніголавинна метеостанція “Пожижевська” – озеро Несамо-
вите – г. Шпи ці (1 863,1 м) – полонина Маришевська – ЧГС;

6) ЧГС – урочище Озірне – г. Кострич – полонина Кострич – 
г. Кострича – ЧГС.

Кожен із зазначених маршрутів розрахований на один день, а їхня 
сукупність дає змогу отримати повноцінне уявлення про ландшафтну 
будову Чорногори  й особливості її господарського освоєння.

6.2.1. ×ÃÑ – äîëèíà ð. Ïðóò – ïîëîíèíà Ìàðèøåâñüêà – 
ã. Ìàðèøåâñüêà Âåëèêà – óð. Ìàðèø – ã. Ìàðèø – ×ÃÑ

Радіальний маршрут №1 (рис. 9) традиційно розпочинається з 
ЧГС, далі долиною Пруту до полонини Маришевська – г. Маришевська 
Велика (1567,3 м) (опис маршруту див. у підрозділі 6.1.1). Маршрут 
головно проходить місцевостями крутосхилого ерозійно-денудацій-
ного лісистого середньогір’я і давньольодовикового акумулятивного 
середньогір’я.

З полонини Маришевська потрібно рухатися вододілом у півден-
но-східному напрямку до вершини. Рослинний покрив природних 
комплексів різноманітний: від луків до чагарничків (вторинні чор-
ничники) та криволісся з гірської сосни. Серед унікальних рослин 
можна побачити дзвоники альпійські (Campanula alpina), сон білий 
(Pulsatilla alba), нечуйвітер волохатенький (Hieracium pilosella), чебрець 
альпійський (Thymus alpestris), рододендрон східнокарпатський (Rho-
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dodendron kotschyi), ісландський мох (Cetraria islandica), скорзонеру 
рожеву (Scorzonera rosea) тощо.

Полонина Маришевська – це типовий приклад ведення полонинсь-
кого господарства в Українських Карпатах та його наслідків, які поля-
гають у витоптуванні природних лук та зміні рослинного покриву.

Рис. 9. Схеми одноденних маршрутів. 
Маршрут № 1: ЧГС – долина р. Прут – полонина Маришевська – г. Маришевська 

Велика – урочище Мариш – г. Мариш – потік Кременещик – ЧГС.
Маршрут № 2: ЧГС – урочище Бабина Яма – полонина Кукуль – г. Кукуль – 

полонина Закукуль – хутір Завоєля – ЧГС.
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З вершини Маришевської Великої відкривається чудовий краєвид 
головного Чорногірського хребта і г. Гомул [дод. 4: фото 3, 4]. Атрак-
ційність цього середньогірного хребта завжди приваблювала туристів. 
Саме на Маришевській ще за часів Польщі був побудований великий 
кілька поверховий притулок, у якому проживав лісник із сім’єю і при-
ймав численних відвідувачів.

Особливу увагу варто звернути на вертикальну ярусність ланд-
шафтних місцевостей та рослинних поясів у Чорногорі, які відоб-
ражають їхні закономірності в Українських Карпатах загалом (див. 
розділ 2.3).

З вершини Малої Маришевської потрібно спускатися в південно-
східному напрямку. Стежка проходить через зарості гірської сосни, 
часто губиться, тому треба бути дуже уважним. Приблизно через 
100 м треба повернути наліво (на північ), стежка виводить на добре 
протоптану лісову дорогу, якою можна дійти до урочища з трьома 
невисокими вершинами (урочище Трьохголова). Найвища з вершин 
(висотою 1 335,9 м) розміщена найсхідніше. З урочища є два варіан-
ти подальшого проходження маршруту: перший – можна обійти це 
місце правим траверсом, але стежка, часто завалена вітроломами й 
буреломами, губиться, тому вона для проходження є складною. Другий 
варіант – пройти верхом у північно-східному напрямку і далі в тому ж 
напрямку спускатися до сідловини. Тут розташований квартальний 
стовпець, від якого можна повернути наліво (у західному напрямку) 
і дійти до потоку Кременещик, вздовж якого спуститись до ЧГС.

Від квартального стовпчика можна, не піднімаючись на вершину 
Мариш (1 340,7 м), повернути направо (на схід), потім – наліво (на 
північний схід). У такий спосіб можна обійти г. Мариш. Далі стежка 
розходиться, тому треба повернути наліво (на захід) і, піднімаючись 
вгору вздовж межі лісу та лук, пройти через високі чорничники (ви-
сота яких подекуди досягає 40 см). Звідси добре видно глибокий яр, 
урочище зі сухостоєм смереки та наслідки вітровалів і буреломів.

З-під гребеня Мариша стежкою треба рухатися в північно-захід-
ному напрямку. Це колишня дорога для трелювання лісу (лижнівка – 
поперек дороги лежать щільно припасовані стовбури смерек, щоб 
запобігти розвитку ерозії). На лижнівці у дощову погоду треба бути 
обережним, оскільки на ній можна легко підскознутися.

Стежка постійно проходить пологим схилом зі смерековим лісом, 
хоча в середній частині схилу переважає смереково-буковий, а в 
нижній – буково-смерековий деревостан. Наявність поясу букових 
лісів зумовлена вмістом у флішових відкладах вапнякових порід, які 
виходять на денну поверхню. Схили у нижній виположеній частині 
хребта Мариш сильно перезволожені і, як наслідок, можна побачити 
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переважання гігрофітної рослинності під шатром лісу. Зокрема, перед 
виходом до потоку Кременещик трав’яний покрив майже повністю 
змінюється моховим з домінуванням сфагнуму.

Вздовж маршруту можна спостерігати різноманітні фізико-геогра-
фічні процеси: вітровали, буреломи, ерозію тощо. Поступово стежка 
виводить до долини потоку Кременещик.

За наявності часу та хорошої погоди можна піднятися на проти-
лежний схил від потоку на верхове болото у межах лісового поясу. 
Виположена поверхня на схилі сприяє накопиченню вологи, що є 
причиною перезволоження. Для ділянки характерний моховий по-
крив, наявність гігрофітної рослинності та сповільнений ріст дере-
востану.

Стежка вздовж потоку виводить до невеликої луки (“царинки”) 
і будинку єгеря. Поблизу будинку простежуються наслідки частого 
відвіду вання території туристами: кострище, сміття, витоптані ді-
лянки, надписи на дерев’яних спорудах.

Вторинна лука також перезволожена, особливо поблизу потоку. 
Тут зростають як типові для долин види рослин – гадючник оголений 
(Filipendula denudata), кремена біла (Petasites albus), поблизу стежки – 
апозерис смердючий (Aposeris foetida), приворотні (Alchemilla sp.), 
подорожник середній (Plantago media), так і синантропи – кропива 
дводомна (Urtica dioica), щавель альпійський (Rumex alpinus) та інші 
лучні види лісового поясу. Звідси широка дорога виводить до ЧГС.

6.2.2. ×ÃÑ – óð. Áàáèíà ßìà – ïîëîíèíà Êóêóëü – ã. Êóêóëü – 
ïîëîíèíà Çàêóêóëü – õóòið Çàâîєëÿ – ×ÃÑ

Вихідним пунктом радіального маршруту № 2 (рис. 9) є Чорно-
гірський географічний стаціонар. Потрібно вийти на дорогу Ворохта – 
спортбаза “Заросляк”, яка прокладена вирівняною ділянкою місце-
вості терасованих днищ міжгірських долин. Повернувши на північ 
(направо), проходимо поряд з форельним господарством (яке зали-
шається зліва) і приблизно через 500 м звертаємо вліво на дорогу, 
вздовж потоку Форещанка. Орієнтиром для мандрівників є шлагбаум, 
стовпчик із символікою КНПП, невелика альтанка з правого боку та 
велика стодола для сіна – зліва від дороги.

За цим об’єктом для виконання освітньої мети практики варто 
звертати від дороги на ділянки прибережних територій потоку Фо-
рещанка. Тут добре простежуються наслідки бокової річкової ерозії 
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паводка 2008 р. – яскраво виражені зсуви, нові відслолення гірських 
порід, а також запруджування русла відходами лісорозроблень.

Приблизно через 150 м переходимо через бетонний міст. Дорога 
в понижених місцях проходить заболоченими природними комп-
лексами і можна скористатися обхідними лісовими стежками, які 
прокладені майже паралельно дорозі. Після невеликого підйому по-
чинається спуск, за яким відкривається велика галявина – вторинна 
лука (“царинка”), яка має назву “Бабина Яма” (фото 28). Це придо-
линні схили південної експозиції хребта Кукуль. Справа від дороги 
можна побачити зростання рідкісного виду арніки гірської (Arnica 
montana) (у червні права верхня частина царинки майже повністю 
жовта від суцвіття цієї рослини). Крім арніки, тут зростають такі 
рідкісні рослини: плаун колючий (Lycopodium annotinum), астранція 
велика (Astrantia major), волошка карпатська (Centaurea carpatica), 
лілія лісова (Lilium martagon), билинець комарниковий (Gymnadenia 
conopsea), траунштейнера куляста (Traunsteinera globosa), пальчато-
корінник травневий (Dactylorhiza majalis), підсніжник білосніжний 

Фото 28. Післялісові  луки в урочищі Бабина Яма (фото Кричевської Д.А.)
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(Galanthus nivalis), шафран Гейфелів (Crocus heuffelianus), коручка 
морозниковидна (Epipactis helleborine), любка дволиста (Рlatanthera 
bifolia), осока затінкова (Carex umbrosa), тирлич роздільний (Gentiana 
laciniata), перстач прямостоячий (Potentilla erecta), чебрець альпій-
ський (Thymus alpestris), королиця Рациборського (Leucanthemum 
raciborskii) тощо [12, 31, 56].

Перед мостом через потік дорога розгалужується. Направо вверх 
веде дорога, якою можна вийти до колиби, де в разі негоди можна 
заховатися від дощу. Для продовження маршруту потрібно йти прямо, 
пройти через місток і поступово підніматися схилом вгору до лісу. 
На невеликій заболоченій виположеній ділянці схилу дорога знову 
розгалужується. Вправо – до лісорозроблень вітровалів. Тут можна 
побачити наслідки складування деревини: знищення та пошкод-
ження трав’яного покриву, залишки трелювальних механізмів. Треба 
перейти болітце і підніматися добре помітною дорогою, яка завдяки 
лінійній ерозії перетворюється в яр (фото 29). Після припинення випа-

Фото 29. Активізація лінійної ерозії на лісовій дорозі вище від урочища 
Бабина Яма внаслідок трелювання деревини (фото Кричевської Д.А.)
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сання худоби помітні сукцесійні процеси, внаслідок чого відбувається 
поновлення деревостану вздовж узлісь і зменшується площа лучної 
частини урочища. Під час проходження треба бути обережним – у 
траві можна натрапити на гадюку.

Дорога поступово виводить у лісові природні комплекси. Потріб-
но, не звертаючи, рухатися вздовж головної дороги лісовою стежкою 
на вододіл. Дорога внаслідок інтенсивної лінійної ерозії непридатна 
навіть для пішого пересування. Приблизно через 20 хв підйому знову 
роздоріжжя. Вправо веде добре помітна траверсна дорога до лісо-
розроблень, а рухатися потрібно прямо вгору гребенем вододілу. Після 
досить стрімкого підйому стежка виводить на виположену ділянку, 
де розташована годівниця для ратичних звірів (оленів, косуль). З 
цієї точки у хорошу погоду можна спостерігати чудові краєвиди на 
головний Чорногірський хребет (добре видно Петрос, Говерлу та інші 
вершини) [дод. 4: фото 26]. Далі по стежці круті підйоми чергуються 
з виположеними ділянками, які внаслідок випасання корів часто є 
заболо ченими і важкопрохідними. Впродовж підйому простежуєть-
ся переважання геокомплексів із смерековим деревостаном, серед 
якого досить часто трапляються вікові буки (Fagus sylvatica) та ялиці 
(Abies alba). Приблизно за 1,5 год ходи від Бабиної Ями виходимо на 
великий лучний комплекс. Стежка поступово губиться в трав’яній 
рослинності. Щоб не заблукати, потрібно підніматися схилом вгору до 
чітко помітної стежки, яка проходить поперек схилу. Якщо рухатися 
вліво, то можна потрапити у Закарпатську область на полонину Ку-
куль, а вправо – залишимось у межах Івано-Франківщини і вийдемо 
на полонину Закукуль.

Полонина Кукуль є антропогенного походження, її сьогодні ін-
тенсивно використовують у пасовищному господарстві. Тут явно 
простежується пасторальна дигресія рослинного покриву – наявні 
рудеральні ценози з щавелем альпійським (Rumex alpinus) та кро-
пивою дводомною (Urtica dioica), на значних площах переважають 
низькопродуктивні угруповання з домінуванням біловуса стиснутого 
(Nardus stricta) та костриць овечої (Festuca ovina) і лежачої (F.  supina), 
проводять вирубування деревостану для господарських потреб поло-
нинського господарства. Тут розміщено декілька невеликих діючих 
колиб. Дорога веде на інші невеликі полонини (Підбердя та інші), де 
також випасають корів та овець.

Полонина розміщена у господарській зоні КНПП, її орендує мешка-
нець Ворохти Гереджук Юрій Михайлович для ведення полонинського 
господарства (сьогодні він працює завідувачем господарства ЧГС). Тут 
можна перепочити, купити будз і вурду (традиційні гуцульські сири, 
які виготовляють з коров’ячого або овечого молока), скуштувати інші 
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гуцульські страви та напої. Перед колибою є великий стіл, де можна 
пообідати, насолоджуючись панорамою Чорногірського хребта. Поруч 
є джерело з питною водою. Траверс полонини, який проходить дещо 
вище від межі лісу, приблизно за 15 хв виводить на добре помітну 
незаболочену дорогу, яка прокладена через лісові природні комплекси 
хребта Кукуль. Дорогою можна легко і швидко зійти на 11-й кілометр 
дороги Ворохта – спортбаза “Заросляк” та, повернувши направо (на 
південь), прийти до ЧГС.

6.2.3. ×ÃÑ – ñïîðòèâíà áàçà “Çàðîñëÿê” – õðåáåò Êîçüìåñêà – 
ã. Ãîâåðëà – âîäîïàñïàä Ãóê – ñïîðòáàçà “Çàðîñëÿê” – ×ÃÑ

Вихідний пункт радіального маршруту №3 (рис. 10) – ЧГС. Далі 
дорогою Ворохта – спортбаза “Заросляк” підходимо до альтанки, де 
починається екологічна стежка, про що вказує інформаційний щит 
КНПП. Екологічна стежка прокладена серпантином і після нетрива-
лого підйому виводить на оглядовий майданчик. Звідси добре видно 
частину Чорногірського хребта, особливо місцевість пенепленізовано-
го альпійсько-субальпійського високогір’я. Внизу пролягає дорога Во-
рохта – спортбаза “Заросляк”. Вздовж схилу в межах одного з урочищ 
помітно потужний зсув. За характером відновлення рослинності на 
стінці його відриву можна простежити темпи та особливості віднов-
лення рослинності, а також характерні риси деревостану на тілі зсуву 
(так званий п’яний ліс). В урочищах привододільних ділянок польо-
довикових пасм зростають ліси тайгового типу з бідним трав’яним 
покривом. На невеликих луках із суцільним трав’яним покривом пере-
важає ожика лісова (Luzula sylvatica) та чорниця (Vaccinium myrtillus). 
Цікавим є урочище з верховим болотом, яке розміщене приблизно за 
20 хв ходу від оглядового майданчика.

З екологічної стежки, яку можна пройти за 30–35 хв, звернувши 
на дорогу, потрапляємо на спортбазу “Заросляк” [дод. 4: фото 22]. 
Спортивну базу Держкомспорту України, яка розміщена на висоті 
1 226 м н.р.м., збудовано у 1977 р. Спортбаза розрахована на одно-
часне перебування 100 осіб. На базі є двомісні, тримісні й багатомісні 
номери, функціонують душ, сауна, їдальня, більярдна, спортзали. 
Варто зазначити, що, незважаючи на наявність біля мосту смітни-
ків-контейнерів, навколо “Заросляка” є багато сміття, навіть біля  
спеціально відведених місць для відпочинку. 

За спортбазою, пройшовши трасу для фристайлу, необхідно повер-
нути направо (на північний схід) і стежкою, яка проходить лісовими 
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геокомплексами, повільно підніматися на хребет Козьмеска. Потрібно 
звернути увагу на мереживо коріння деревостанів, які виходять на 
денну поверхню. Це результат сукупної дії водних потоків, які утво-
рюються під час тривалих опадів, а також надмірного антропогенного 
навантаження – витоптування схилів численними групами рекре-

Рис. 10. Схеми одноденних маршрутів. 
Маршрут № 3:  ЧГС – спортбаза “Заросляк”  – хребет Козьмеска – 

г. Говерла – водопаспад Гук – спортбаза “Заросляк” – ЧГС.
Маршрут № 4: ЧГС – злиття Заросляцького і Данцерського Прутів – 

озеро Несамовите – г. Шпиці – полонина Маришевська –  ЧГС.
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антів, особливо в літню пору року під час підйому на Говерлу (див. 
фото 10). На цій ділянці стежки на найвищу вершину Українських 
Карпат вкрай необхідно виконати комплекс протиерозійних робіт – 
облаштувати найбільш порушені ділянки настилом з каміння, а най-
більш стрімкі обладнати сходами з перилами. 

Нормальному руху маршрутом часто перешкоджають наслідки 
вітрова лів та буреломів, а під час виходу з лісу – пошкоджені осо-
бини криволісся гірської сосни та кущів ялівцю. Справа від стежки 
на г. Мала Козьмеска (1 417 м) простежується вторинна полонина, 
створена для випасу худоби до організації Карпатського заповідника 
у 1968 р. Сьогодні полонина заростає лісом і чагарниками. Зарості 
молодих дерев утруднюють проходження ледь помітною стежкою, 
якою можна вийти до вершини Велика Козьмеска (1 571,7 м). Через 
вершину проходив старий польсько-чехословацький кордон. Нижче 
полонини є цвинтар часів Першої світової війни.

З Козьмески Великої потрібно повернути наліво (на південний 
захід) і стежкою, яка проходить старим кордоном, рухатися до сід-
ловини Козьмеска – Говерла. Тут стоїть прикордонний стовпчик № 3 
(його називають “король”). Це чудовий орієнтир у горах, на якому 
зверху показано сторони горизонту, а також буквами “Р” – колишню 
територію Польщі і “ČŚ” – Чехословаччини. Сьогодні це адміністратив-
на межа між Івано-Франківською та Закарпатською областями.

Дещо вище від сідловини закінчується ліс – це контакт між лісис-
тим середньогір’ям та субальпійським високогір’ям, яке репрезенто-
ване гірською сосною, ялівцем сибірським, рододендроном східно-
карпатським, брусницею, чорницею. Тут варто звернути увагу на 
прапороподібну крону смерек – результат дії панівного північно-за-
хідного і західного переносу повітряних мас.

Стежка, яка виводить на Говерлу, зазнає впливу лінійної ерозії. 
Під час  дощу треба бути обережним, оскільки дорога перетворюється 
в суцільне болото з водним потоком.

У другій половині червня схили Говерли вкриті рожевим килимом 
від  цвітіння рододендрона східнокарпатського (Rhododendron kotchyi), 
який місцеві жителі називають червоною рутою [дод. 4: фото 8].

Після невеликого підйому стежка виводить до цікавого урочища 
з виходами порід чорногірської світи. Тут є джерело і можна попов-
нити запаси води. Крім того, в хорошу сонячну погоду звідси можна 
побачити прилеглі до Чорногори ландшафти Ґорґан (на північ і пів-
нічний захід), Свидовця (на захід), Ворохтянської (на північний схід) 
та Ясинянської (на північний захід) улоговин тощо.

Після 20 хв ходу стежка стає пологішою. Тут потрібно бути обе-
режним, оскільки ліворуч є круті схили Говерлянського кару (міс-
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цевість давньольодовикового ерозійно-денудаційного високогір’я). 
Поступово стежка виводить ще до одного джерела, яке в спекотний 
період майже пересихає (багато дослідників вважають, що це ще 
один витік Пруту). Через 50 м дорога виводить на сідловину, звідки 
добре видно ще один двохтисячник Чорногори – Петрос (2 020 м), 
розміщений на захід від маршруту. Звідси починається головний 
шлях підйому на Говерлу, який може тривати залежно від погодніх 
умов від 30 до 50 хв. Схили вершини є кам’янистими через числен-
ні виходи пісковиків, тому під час підйому варто бути обережним, 
особливо у дощову погоду.

Говерлою розпочинається потужна споруда найвищої части-
ни головного хребта Чорногори, найбiльш пiднятого орографiчно й 
найцiкавiшого у географічному, геологічному та біологічному плані 
гiрського масиву Українських Карпат. Говерла є своєрiдним наоч-
ним посiбником для вивчення закономiрностi розподiлу рослинних 
поясів і ступеней, дослiдним полiгоном для науковцiв і студентів 
природничих спецiальностей. Не випадково неподалiк розташовані 
науково-дослiднi стацiонари Iнституту екологiї Карпат НАН України 
та біологічного (під г. Менчул Квасівський (1 341 м)) і  географічного 
(у долині р. Прут) факультетів Львiвського нацiонального унiверситету 
iмені Iвана Франка, а також сніголавинна метеостанція Пожижевська. 
Зазначимо, що не випадково верхiв’я басейнiв рiк Пруту й Говерли, 
з огляду на їхню натуральність й унiкальнiсть, були першими тери-
торiями, які запропонували науковці (вiдповiдно, у 1910 i 1912 рр.) 
для створення природних резерватів. Крім того, в межах природних 
комплексів г. Говерли локального рівня відбувається низка фізико-
географічних процесів, характерних для субальпійського високогір’я, 
а також частина схилових і особливо вершинні геокомплекси, зазна-
ють постійного надмірного рекреаційного навантаження.

З Говерли відкривається панорама Чорногірського хребта з усіма 
п’ятьма двохтисячниками: на південний схід від Говерли розташовані 
Ребра (2 001 м), Гутин Томнатик (2 016 м), Бребенескул (2 036 м), Піп-
Іван (2 022 м); на захід – Петрос (2 020 м). Крім того, на півдні видно 
долину Білої Тиси, а за нею видніються Мармароські гори (на кор-
доні між Україною та Румунією) з вершиною Піп-Іван Мармароський 
(1 935 м).

З нагоди п’ятої річниці незалежності України на вершині Говерли 
встановлено плиту з національним гербом, у яку вмуровано капсули 
із землею зі всіх областей держави.

На Говерлі потрібно зробити зупинку для тривалого відпочинку 
(30–40 хв), а також розповісти студентам про ландшафтне різноманіт-
тя, науко ві дослідження, історію, етнографію і туристичне освоєння 
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Чорногори та місцеположення інших гірських масивів Карпат, пано-
рама на які відкривається з найвищої точки України.

Після цього маршрут продовжують кам’янистою стежкою в бік 
Брецкула (гребенем основного хребта) до сідловини Говерла – Брецкул. 
Зліва від основної дороги є джерело – витік Пруту (фото 30), потік 
має назву Заросляцький. Стежкою, яка повертає вліво, потрібно 
спускатися вниз у верхній котел Заросляцького кару. Стінки кару 
круті, зрідка обривисті, кам’янисті, тому треба бути обережним під 
час спуску, особливо в негоду. Це типова ділянка місцевості давньо-
льодовикового ерозійно-денудаційного високогір’я з переважанням 
урочищ з кам’яними розсипищами й альпійсько-субальпійською рос-
линністю. У нижній частині  кару (справа від стежки) є невеликий 
водоспад. Інколи літом (після затяжних зим) тут можна побачити 
сніжники, які розміщені на схилах північної експозиції й захищені 
від сонячних променів. Водні потоки, які стікають зі стінок Говерли і 
Брецкула, утворюють повновод ний потік. Пологі урочища верхнього 
котла є заболоченими навіть у жаркі періоди року.

Далі стежка проходить пологою частиною котла з лучною рослин-
ністю і криволіссям й виводить до потоку. Є два варіанти виходу до 

Фото 30. Витоки Пруту Заросляцького під Говерлою (фото Дикго І.В.)
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водоспаду. Перший (для невеликої групи зрілого віку) – попри лівий 
берег потоку спускатися через великі валуни до самого місця падіння 
води. Треба обережно спустися з великого каменю висотою близько 
2 м.

Другий варіант використовують для чисельної групи учасників 
різного віку. Потрібно перейти на правий берег потоку з виположе-
ною ділянкою, яка поросла гірською сосною. Справа у днищі кару 
простежуються сліди обвалу (великі брили пісковиків, які відірвалися 
від обривистивого схилу). На цьому місці часто буває сніжник. Далі 
потрібно спускатися стежкою вниз кам’янистим схилом, вкритим 
високими чорничниками. Тому в кінці липня і в серпні тут можна 
поласувати стиглими чорницями. Під час спуску і “збирання” ягід 
треба бути обережним, оскільки їх “полюбляють” гадюки. Приблизно 
через 5 хв спуску необхідно повернути вліво (орієнтиром може бути 
невисока смерека), хоча основна стежка повертає вправо. Через 
20–25 м стежка виводить на невелику ділянку, звідки видно весь 
водоспад Гук (фото 31).

Водоспад, особливо у нижній частині, є системою порогів, якими 
стікає вода. Падіння водного потоку починається з ріґеля, що скла-
дений масивними пісковиками чорногірської світи. У холодні епохи 
плейсто цену тут був льодопад на дорозі руху льодовика з верхнього 
котла у нижній. Довжина водоспаду (від верхньої точки до нижньої) 
становить 84 м. Це найвищий водоспад в Українських Карпатах, 
атрактивний краєвид на який відкривається з “лівої” стежки на Го-
верлу. Береги водоспаду кам’янисті, поросли гірською сосною та 
вільхою зеленою.

Далі стежка проходить правим берегом потоку і спускається вниз, 
в нижній котел Заросляцького кару, який часто є заболоченим. Потік 
залишається справа від стежки, яка повертає трохи вліво. Тут вже 
починаються лісові комплекси, через які виходимо до добре втоптаної 
стежки спортбаза “Заросляк” – Говерла, на якій, повернувши вправо, 
треба рухатися до спортбази. Вздовж маршруту є ще два невеликих 
джерела, з яких можна пити воду. Недалеко (через 25 м від другого 
джерела) розташований інформаційний щит КНПП. Від нього стежка 
повертає вправо, в смерековий ліс. Тут, як і в районі спортбази “За-
росляк”, видно виходи коріння дерев на денну поверхню – результат 
площинного змиву і надмірного рекреаційного навантаження (ви-
топтування туристами). Через 10–15 хв стежка виводить на основну 
дорогу до спортбази “Заросляк”. Потрібно перейти міст через потік, 
який тече ліворуч, повернути вправо. Вийшовши до спортбази, можна 
залишити сміття (яке варто знести з вершини Говерли, на якій часто 
влаштовують обід) у спеціальних контейнерах.
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Фото 31. Водоспад Гук (фото Матвіїва В.П.)
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Далі дорогою спортбаза “Заросляк” – смт Ворохта повернутися на 
ЧГС. Повернення триває 40–45 хв.

6.2.4. ×ÃÑ – çëèòòÿ Çàðîñëÿöüêîãî i Äàíöåðñüêîãî Ïðóòiâ – 
îç. Íåñàìîâèòå – ã. Øïèöi – ïîëîíèíà Ìàðèøåâñüêà – ×ÃÑ

Радіальниий маршрут № 4 (рис. 10) є актуальним за наявності 
сприятливих погодних умов (відсутності затяжних опадів).

Маршрут традиційно починається з ЧГС у напрямку спортбази 
“Заросляк”. Потрібно рухатися лівою стороною дороги вузькою коло-
ною, оскільки тут часто їздять автомобілі, особливо в літню пору року, 
а на  поворотах дорога часто має  закриту оглядовість.

Дорогою варто звертати увагу студентів на зсуви, які наявні на 
схилах по обидвох берегах Пруту [дод. 4: фото 11]. Приблизно через 
40 хв після виходу з ЧГС треба зробити короткотривалу зупинку біля 
другого мосту (місце злиття Заросляцького і Данцерського Прутів). 
Власне це місце вважають початком річки Прут. Перед самим мостом 
потрібно повернути наліво (на південь), вийти на невеликий насип з 
річкового каміння на стежку, яка круто піднімається вгору, а потім 
спускатися вниз, до долини річки. Видимість на стежці обмежена на-
явністю високих заростей кремени білої, яка має широкі листки, які 
закривають дорогу. Далі стежка постійно проходить лісовими природ-
ними комплексами: спочатку вздовж річки (місцевість терасованих 
днищ міжгірських долин), а потім лісом (місцевість давньольодови-
кового акумулятивного середньогір’я). Часто трапляються заболочені 
ділянки, тому тут треба бути дуже обережним, щоб не зазнати травми. 
Крім того, на стежці можна натрапити на гадюк, яких досить важко 
помітити через затіненість. Приблизно через 15–20 хв стежка виво-
дить до Данцерського (Данцижський) Пруту, який на топографічних 
картах зазначений як Орендарчик. Через потік покладена смерека, 
яка служить кладкою. Під час затяжних опадів, рівень води може 
піднятися майже до кладки, що ускладнює перехід.

За потоком починається добре помітна широка стежка, розчище-
на від буреломів і вітровалів. Місцями вона перетинає постійні водо-
токи, через які не встановлено надійні переходи, тому в таких місцях 
учасникам групи треба  страхувати один одного. Маршрут проходить 
через природні комплекси, які за едафічними умовами відповідають 
лісам тайгового типу. Здебільшого це зеленомохово-папоротеві су-
рамені. Приблизно через 1 км (25–30 хв пішки) від перетину потоку 
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Данцерського Пруту виходимо до вторинних післялісових лук, на яких 
у минулому проводили інтенсивний випас.

За другою лукою стежка роздвоюється: направо веде на полонину 
Пожижевська, а наліво через потік – до озера Несамовитого.

Варто зробити зупинку та звернути увагу студентів на сукцесійні 
процеси, які простежуються після припинення випасу (див. підрозділ 
6.1.2). Після перетину потоку маршрут проходить через широку луку, 
яка утворилася на місці сходження лавини з плеча Данцижа навесні 
2000 р. Ділянка і сьогодні залишається однією з найбільш лавиноне-
безпечних, оскільки після знищення деревостану в холодний період 
на крутих схилах сніг легко сходить вниз. У місці сходження лавини 
простежується широка (до 180 м) обезліснена смуга, яка закінчуєть-
ся конусом виносу лавини із суміші уламків дерев, каміння, брил і 
дрібнозему заввишки 10–11 м (фото 32).

Приблизно через 1 км підйому стежка виводить до потоку Тур-
кульський Прутець (Несамовитий), який, по суті, розміщений вище 
від межі лісу. Тут варто зробити зупинку, відпочити перед підйомом 
на ріґель. Вище лісу – суцільні зарості чорниці, у кінці липня ягоди 
дозрівають, їх можна збирати, але без використання гребінок (тільки 
руками). Ділянка цікава тим, що у 20-х роках ХХ ст. тут функціону-
вала фабрика з виробництва терпентинної олії. 

Після перетину потоку варто звернути увагу на вирівняну лісо-
ву ділянку, яка могла б бути місцем побудови притулку КНПП. До-
цільність створення такої споруди викликана надмірним впливом 
туристів на озеро Несамовите та приаквальні природні комплекси, 
де туристи часто зупиняються на ночівлю. Враховуючи віддаленість 
озера, контролювати природоохоронний режим з найближчого КПП в 
присілку Завоєля важко. Наявність нижче ріґеля до озера Несамовите 
притулку дасть змогу створити перед туристами альтернативу під час 
вибору ночівлі й посилити контроль за цінним природним об’єктом.

Далі стежка виводить до ріґеля, який треба пройти поволі (без 
прискорень), піднімаючись “змійкою”, а потім вийти на вирівняну 
ділянку. Тут вона сходиться зі стежкою, яка веде з метеостанції По-
жижевська до Несамовитого. У цьому місці відкривається чудова 
панорама урочищ Великий і Малий Кізли (фото 33). Повернувши 
наліво, потрібно йти до каменя, на якому нанесена стрілка червоного 
кольору, і повернути направо. Заболоченою територією з чагарнико-
вими заростями з сосни гірської дорога виводить до озера Несамовите 
[дод. 4: фото 25].

Від озера на головний хребет веде чітко виражена стежка, підняв-
шись якою, необхідно повернути наліво (на південний схід). Для вихо-
ду на хребет Шпиці найкраще йти вододілом (місцевість пенепленізо-
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ваного альпійсько-субальпійського високогір’я), звідки відкриваються 
мальовничі краєвиди, а також добре видно унікальні польодовикові 
форми – карлінги, які називають Великий і Малий Кізел. Тут раніше 

Фото 32. Конус виносу лавини під відрогом Данцижа (фото Кричевської Д.А.)
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проводились навчання зі скелелазіння. Зараз це абсолютно заповідна 
ділянка КНПП, і будь-яке її відвідування заборонено. За свідченням 
Маркіяна Гавдяка, який досліджував Чорногору ще у дорадянський 
період, на Кізлах на початку ХХ ст. ще зростала білотка альпійська 
(Leontopodium alpinum), відома під назвою едельвейс [34]. 

Хребет Шпиці – найвидовищніше місце Чорногори, завдяки ви-
ходам щільних пісковиків, які утворюють своєрідні “кам’яні стовпи”. 
Стежка проходить вузьким гребенем хребта, тому в разі негоди треба 
бути дуже обережним. Зі Шпиць можна вийти на вершину г. Гомул 
(1 787,6 м). Це одна з небагатьох чорногірських вершин, яка немає 
відрогів [дод. 4: фото 3]. У часи Першої світової війни тут був штаб 
австро-угорських військ, про що свідчать численні окопи і залишки 
колючого дроту. 

З хребта Шпиці відкривається мальовнича панорама унікального 
в Чорногорі урочища Ґаджина (див. підрозділ 6.1.1) [дод. 4: фото 16]. 
В цьому урочищі зростає, одна з небагатьох популяцій ломикаменя 
аїзовидного (Saxifraga aizoides) в межах Українських Карпат [31]. 
Скелі Шпиць здавна відомі як оселища низки цікавих рослин.

Фото 33. Урочища Великий і Малий Кізли – унікальні польодовикові 
форми рельєфу, які є  єдиними карлінгами у флішових Українських Карпатах 

(фото Кричевської Д.А.)
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Вершину Шпиці треба оминути зліва, вийти на добре втоптану 
стежку, яка веде через високі зарості жерепу (Pinus mugo) на невелику 
луку, де зараз стоїть хрест воїнам УПА. Звідси треба повернути наліво 
і дорогою через лісові комплекси місцевості крутосхилого ерозійно-
денудаційного середньогір’я дійти до залишків колиби, розміщеної на 
полонині Маришевська (див. підрозділ 6.1.1). На полонині до цього 
часу випасають коней. Від колиби треба піднятись вгору (приблизно 
50 м) і стежкою, яка проходить через лучну рослинність, повернути 
наліво. Йдучи стежкою, варто постійно притримуватись лівої сторо-
ни до виходу на вододільну стежку, яка веде вниз до автомобільної 
дороги спортбаза “Заросляк” – смт Ворохта, якою треба повертатись 
на ЧГС.

6.2.5. ×ÃÑ – ñïîðòèâíà áàçà “Çàðîñëÿê” – ñòàöiîíàð ²íñòèòóòó 
åêîëîãi¿ Êàðïàò, ñíiãîëàâèííà ìåòåîñòàíöiÿ “Ïîæèæåâñüêà” – 
îç. Íåñàìîâèòå – ã. Øïèöi – ïîëîíèíà Ìàðèøåâñüêà – ×ÃÑ

Вихідний пункт радіального маршруту № 5 (рис. 11) – ЧГС ЛНУ 
імені Івана Франка. Маршрут традиційно починається дорогою Во-
рохта – спортивна база “Заросляк”. Повернувши вліво (на південь), 
потрібно пройти дорогою, яка прокладена через місцевість терасова-
них днищ міжгірських долин, приблизно 1,5 км (15 хв ходьби) вгору 
до потоку Припір. Тут з правого боку розташована альтанка і місце 
для короткочасного відпочинку туристів. Потрібно повернути вправо, 
за декілька метрів побачимо інформаційний щит, який повідомляє 
про початок екологічної стежки, організованої КНПП [дод. 4, фото 
21]. Місце цікаве тим, що тут починаються форми рельєфу, складені 
моренними відкладами (місцевість давньольодовикового акумуля-
тивного лісистого середньогір’я), якими піднімається стежка. Увагу 
студентів варто зосередити на особливостях деревостану вздовж 
маршруту. На моренних відкладах сформувались малопотужні ґрун-
ти, які є головним екологічним чинником, який впливає на продук-
тивність лісових фітоценозів цієї території. Саме тому маловибаг лива 
до умов місцезростання смерека є яскраво вираженим домінантом у 
лісостанах, оскільки, на відміну від бука завдяки поверхневій коре-
невій системі вона легко приживається на кам’янистих ґрунтах (див. 
підрозділ 6.2.3).

Після нетривалого підйому серпантином стежка виводить на огля-
довий майданчик, звідки відкривається панорама на Чорногірський 
хребет (з вершиною Данциж), хребет Маришевський та дорогу вздовж 
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річки, яку добре видно внизу. Також добре видно найвищі ландшафт-
ні місцевості Чорногори – пенепленізоване альпійсько-субальпійське 
високо гір’я, давньольодовикове ерозійно-денудаційне високогір’я та 
крутосхиле лісисте середньогір’я. З оглядового майданчика можна 

Рис. 11. Схеми одноденних маршрутів. 
Маршрут № 5:  ЧГС – спортбаза “Заросляк” – стаціонар Інституту екології 

Карпат НАНУ, сніголавинна метеостанція “Пожижевська” – оз. Несамовите – 
г. Шпиці – полонина Маришевська – ЧГС.

Маршрут № 6:  ЧГС – урочище Озірне – г. Кострич – полонина Кострич – 
г. Кострича – ЧГС.
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спостерігати різно часову активізацію зсувних явищ та особливості 
відновлення рослинності на стінці відриву зсувного тіла.

На привододільних ділянках моренного пасма здебільшого пере-
важають ліси тайгового типу з бідним мохово-трав’яним покривом. 
На невеликих галявинах поширений трав’яний покрив з пануванням 
ожики лісової (Luzula sylvatica), а також чорниці (Vaccinium myrtillus).
Заслуговує уваги природний комплекс верхового болота, розміщений 
приблизно за 20 хв ходу від оглядового майданчика.

Подорож екологічною стежкою триває приблизно 30–35 хв. Потім 
треба знову вийти на основну автомобільну дорогу вище від повороту 
за другим мостом, через 10 хв виходимо до спортивної бази “Заросляк” 
[дод. 4: фото 22]. Не заходячи на територію спортбази, дорогою, що 
повертає вліво, підходимо до автостоянки, навпроти якої збудована 
капличка. За нею потрібно повернути вліво, перейти міст і вийти на 
кам’яну дорогу, яка веде на полонину Пожижевська, з якої розпо-
чинається еколого-пізнавальна стежка до озера Несамовите (фото 
34). За декілька метрів справа є джерело чистої води. Воду з Пруту 
поблизу спортбази “Заросляк” пити не можна!

Дорога прокладена через геокомплекси крутосхилого середньогір’я 
зі смерековими лісами. Приблизно через 500 м починається серпан-
тин. З екологічного погляду не потрібно скорочувати шлях, зрізаю-
чи рукави серпантину лісовими стежками, оскільки вони зазнають 
значного витоптування, і на поверхні часто простежується оголення 
коріння дерев. Через 1 км, перейшовши кладку через потік Бреску-
лець, виходимо на широку ділянку, яка є нижньою частиною урочи-
ща “Цибульник”, відомого масовим  місцезростанням цибулі скороди 
(Allium sсhoenoprasum) (див. фото 4). Звідси можна вийти у польодо-
викоий кар (місцевість давньольодовикового ерозійно-денудаційного 
високогір’я), а також на вершину гори Брецкул. Саме в урочищі Ци-
бульник є найвища за висотою у Чорногорі донна морена.

Рухаючись дорогою, приблизно через 1 км потрібно повернути 
направо і вийти вододілом на полонину Пожижевську, де вже близько 
100 років не ведуть полонинське господарство. Сьогодні тут функціо-
нує Високогірний стаціонар Інституту екології Карпат НАН України 
(нижня будівля) та сніголавинна метеостанція “Пожижевська”, яка 
є найвищою в Україні (1 450,8 м н.р.м.). Територією біля стаціонару 
варто пересуватися лише доріжками або чітко вираженими стежками, 
оскільки наукові співробітники Інситуту екології Карпат на полонині 
заклали дослідні ділянки для вивчення екології високогірної флори. 
Тут можна побачити такі цікаві види, як родіола рожева (Rhodiola 
rosea), тирлич жовтий (Gentiana lutea), рододендрон східнокарпатсь-
кий (Rhododendron kotschyi) тощо [дод. 4: фото 8].
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Фото 34. Вказівник початку еколого-пізнавальної стежки 
“На озеро Несамовите” (фото Кричевської Д.А.)
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З полонини добре простежуються навколишні території, зокрема, 
вплив різних екологічних чинників на формування умов зростання 
лісової, чагарникової і лучної рослинності. Потрібно розповісти і на-
очно показати студентам особливості формування верхньої межі лісу 
під дією різних екологічних чинників. На схилах Брецкула поширен-
ня лісу обмежує орографічний чинник – круті скельні схили [дод. 2], 
в урочищі Цибульник – едафічний – перезволожене днище кару; на 
схилах Гомула кліматичний – оскільки завдяки його відособленності 
верхню частину майже не використовували у господарюванні; на 
схилах Говерли – антропогенний, унаслідок вирубування лісу під час 
ведення полонинського господарства.

На метеостанції можна ознайомитись з побутом й особливостями ро-
боти метеорологів за умов високогір’я. Метеорологи ведуть спостережен-
ня круглорічно, а показники знімають і передають в Івано-Франківський 
обласний метеоцентр чотири рази на добу (через кожні 6 год).

На Високогірному стаціонарі вже близько 20 років проживають 
співробітники Інституту екології Карпат Юрій та Любов Голобіни. У 
разі екстремальної ситуації тут можна знайти притулок у негоду й 
отримати допомогу.

На озеро Несамовите з полонини Пожижевської можна пройти трьо-
ма маршрутами: “верхами” – головним Чорногірським хребтом, верхнім 
або нижнім траверсом. Перехід верхнім траверсом коротший. Потріб-
но від сніголавинної метеостанції піднятися стежкою, яка веде на вер-
шину гори Пожижевська, до верхньої межі лісу, де добре виділяється 
стежка, прокладена поперек схилу на висоті приблизно 1 600 м н.р.м. 
Цим траверсом, який проходить місцевістю пенепленізованого аль-
пійсько-субальпійського високогір’я, оминаючи кари зверху, можна 
приблизно за годину вийти до озера Несамовите. Проте у разі негоди 
перехід цим маршрутом буде досить складним через незахищеність 
від вітру та опадів. До того ж, часті зливи та сходження лавин періо-
дично знищують стежку, і місцями вона малопомітна.

Довший, але безпечніший маршрут – нижньою дорогою, яка по-
чинається нижче від будівель на полонині Пожижевська, й оминає 
польодовикові кари знизу. Щоб вийти на добре помітну дорогу, по-
трібно рухатися вниз схилом від Високогірного стаціонару Інституту 
екології Карпат НАН України у південно-східному напрямку близько 
50 м, і потрапивши на широку дорогу, повернути направо (на пів-
день). Це стара австрійська дорога, яка мала колись важливе стра-
тегічне значення, особливо під час військових дій Першої світової 
війни. Дорога оминає відріг Пожижевської і біля потоку Данцерок 
губиться на невеликій лісовій галявині, де до створення Карпатського 
заповідника стояла колиба і випасали худобу. Варто зробити зупинку 
і, пройшовши декілька десятків метрів униз у північному напрямку, 
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звернути увагу студентів на природне відновлення рослинності у 
місцях випасу – на невеликих лучних комплексах серед лісу зарості 
щавлю альпійського (Rumex alpinus) починають замінюватися висо-
кими, і конкурентноздатними з ним видами жовтозілля дібровного 
(Senecio nemorensis) та іван-чаю (Chamaerion angustifolium).

Після перетину потоку Данцерський Прутець маршрут проходить 
через широку луку, яка розміщена нижче від відслонень плеча Данце-
ра і на якій переважає щавель альпійський. Ділянка цікава тим, що 
одинадцять років тому там пройша потужна лавина, яка відірвалася 
від крутих схилів відрогів Данцижа і знищила деревостан 60-річних 
смерек на значній площі (див. фото 32).

Дорога поступово піднімається вгору і приблизно через кілометр ви-
ходить в урочище вище від межі лісу, яке перетинає потік Туркульський 
Прутець (Несамовитий). Тут варто зробити зупинку, відпочити перед 
підйомом на ріґель. У 20-х роках ХХ ст. тут побудували фабрику для 
виробництва терпентинної олії, сировиною якої були пагони жерепа. 
Екологи протестували проти вирубувань жерепа, проте підприємці не 
звертали на це увагу. Це призвело до оголювання схилу, унаслідок чого 
у вересні 1928 р. відбувся потужний селевий потік, який зруйнував цю 
фабрику. Сьогодні збереглись лише залишки фундаменту.

Після потоку через 20 м у межах субальпійського криволісся на 
роздоріжжі потрібно повернути направо, описати дугу і стежкою 
потрапити до ріґеля, який варто подолати, піднімаючись “змійкою”. 
Після підйому стежка повертає направо, про що вказує стрілка чер-
воного кольору, нанесена на камені. Заболоченою територією з ча-
гарниковою рослинністю дорога виводить до озера Несамовите (див. 
підрозділ 6.1.1) [дод. 4: фото 25].

З озера чітко вираженою стежкою піднімаємось на головний хребет 
та повертаємо наліво (на південний схід). До хребта Шпиці найкраще дій-
ти вододілом хребта (місцевість пенепленізованого альпійсько-субальпій-
ського високогір’я). Рухаючись до Шпиць, можна спостерігати мальовничі 
гірські краєвиди: зліва добре видно унікальні польодовикові форми – кар-
лінги, які називають Великий і Малий Кізли (див. підрозділ 6.2.4). 

Зі Шпиць, оминувши вершину зліва, виходимо на добре втоптану 
стежку, яка проходить через зарості жерепа (Pinus mugo). Потрібно 
постійно спускатися вниз до невеликої луки, де зараз стоїть хрест 
воїнам УПА. Повернувши наліво, дорогою через лісові комплекси кру-
тосхилого ерозійно-денудаційного середньогір’я йти до згарища, яке 
залишилось від колиби, розміщеної на полонині Маришевська (див. 
підрозділ 6.1.1). Гребінь хребта Мари шевська є чудовою оглядовою 
точкою і традиційним місцем фотополювання (фото 35). 

З місця останньої зупинки варто рухатись стежкою, яка приведе 
вниз до автомобільної дороги, якою треба повертатись на ЧГС.
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6.2.6. ×ÃÑ – óðî÷èùå Îçiðíå – ã. Êîñòðè÷ – ïîëîíèíà Êîñòðè÷ – 
ã. Êîñòðè÷à – ×ÃÑ

Вихідний пункт радіального маршруту № 6 (рис. 11) – ЧГС. Вище 
від метеомайданчика невеличким мостом переходимо через Прут і 
рухаємось лісовою дорогою до післялісової луки, на якій розташована 
лісничівка. Далі, перейшовши міст через потік Кременещик, повер-
таємо наліво до підніжжя південно-західного схилу хребта Озірний. 
Потрібно звернути увагу на правила техніки безпеки під час перехо-
ду через міст, який був пошкоджений після останніх паводків і має 
відчутний нахил. Переходити міст треба не поспішаючи, уникати 
мокрих ділянок, на яких можна легко підсковзнутись. 

У підніжжі хребта Озірний знаходимо стежку, якою поступово 
піднімаємось на гребінь хребта. У верхній третині схилу звертаємо 
увагу студентів на зміну порід дерев, що утворюють лісостан. Якщо 
на придолинних схилах переважали чисті смеречники, то у верхній 
частині схилу дедалі більша частка у складі деревостану припадає на 
бук лісовий і ялицю білу, трапляється явір. З одного боку, це пов’язано 
зі зміною фізико-хімічних властивостей ґрунтотвірних порід (тон-
коритмічний фліш з темно-сірих і сірих алевролітів, аргілітів з про-
шарками середньо- і грубошаруватих пісковиків змінюють вапнисті 
зеленувато-сірі, вишнево-червоні і чорні аргіліти з прошарками сірих 
пісковиків), а з іншого – зі меншою порушеністю лісів на пригребе-
невих схилах унаслідок вирубувань. 

Піднявшись (приблизно за 1 год) на гребінь хребта Озірний, повер-
таємо направо і рухаємось вузьким гребенем до створеної вівчарями 
полонини. Тут варто зробити тривалу зупинку. Полонина є однією з 
найкращих оглядових точок в околицях ЧГС, з якої у південно-за-
хідному напрямку відкривається чудова панорама головного Чор-
ногірського хребта від Петроса (2 020 м) до Бребенескула (2 036 м) 
і Чорної гори (2 022 м). Проте найефектнішою є панорама ділянки 
головного хребта від Говерли до Туркула і Шпиць (див. фото 1). З 
оглядової точки також добре простежується зміна з висотою рослин-
них поясів та приуроченість різних за складом лісів до відмінних за 
літологією геологічних світ у вигляді своєрідних смуг, які змінюються 
з висотою. Ландшафтознавці у морфологічній структурі карпатських 
ландшафтів назвали зазначені смуги стріями [23, 27, 29, 30].

У межах полонини добре помітні ділянки, на яких розташовані ко-
шари. Тут переважають зарості з щавлю альпійського (Rumex alpinus). 
З полонини на хребті Озірний добре помітною стежкою по вузькому 
гребеню рухаємось на південь і виходимо на північні відроги г. Ма-
риш (1 341 м), вершина якого вкрита лісом. Далі йдемо на північний 
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схід до урочища Явірник, оминаючи безіменні вершини з відмітками 
1 410 м і 1 389 м. Пройшовши близько 3 км, виходимо на полонину 
на південному відрозі г. Кострич, який відокремлює верхів’я потоків 
Озірний і Руський, і далі – на вершину Кострич. 

Зазначена ділянка маршруту повністю проходить через місцевість 
крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого середньогір’я з пану-
ванням смерекових і ялицево-буково-смерекових лісів на гірських 
буроземах. Гребінь хребта Кострича з вершинами Кострич (1 544,1 м), 
Кострича (1 585,9 м) і Костриця (1 512,1 м) належить до місцевості 
випуклого пенепленізованого лісистого середньогір’я з переважанням 
смерекових лісів на гірських буроземах.

Масив гори Кострич у привершинній частині обезліснений, тут 
інтенсивно випасають овець і корів. З вершини відкривається чудо-
ва панорама на різні гірські масиви: у південно-західному напрямку 
спостерігаємо головний Чорногірський хребет та хребти Маришевська 
і Козьмеска, у північно-східному – середньогірні хребти Покутських 
Карпат, у північному – хребти Запрутських Ґорґан, у північно-захід-
ному – середньогірні масиви Ґорґан з вершинами Синяк (1 665,2 м) 
і Хом’як (1 542,1 м). 

З вершини Кострич рухаємось стежкою, яка проходить гребенем 
хребта, до вершини Кострича (найвищої у межах однойменного хреб-
та). На сідловині між вершинами Кострич і Кострича встановлений 
дерев’яний хрест. Рослинність вздовж стежки характерна загалом для 
хребта. На значно стрімкіших північно-східних схилах хребта про-
стежуються явища сухостою, пов’язані з вимерзанням деревостану. 
Вершина хребта Кострича вкрита субальпійськими луками, третину 
площі яких займають щавельники. На луках трапляються окремі 
пригнічені екземпляри смерек, які є старими за віком, незважаючи 
на невелику висоту. Смереки часто приурочені до невеликих пони-
жень у рельєфі (ями, шанці), де їм вдавалося вижити, ховаючись від 
холодного вітру під снігом. Цікавинкою є відсутність гілок у таких 
дерев на рівні земної поверхні, що пов’язано з впливом приземного 
вітру в зимовий період, який спричиняє обмерзання гілок.

З вершини Кострича, рухаючись у північно-західному напрямку, 
спускаємось на полонину Веснарка з діючим полонинським госпо-
дарством [дод. 4: фото 2]. На полонині варто зробити тривалий при-
вал для обіду. Поблизу колиби є джерельна вода. Полонина також – 
надзвичайно цікаве оглядове місце, з якого відкривається чудова 
панорама головного Чорногірського хребта.

Полонина Веснарка є прикладом антропогенної зміни фітоценозів. 
Тут на місці смерекових лісів унаслідок вирубування і тривалого 
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випасу утворились похідні лучні асоціації з пануванням буловуса 
стиснутого (Nardus stricta) і костриці овечої (Festuca оvina).

З полонини Веснарка можна двома шляхами спуститися до потоку 
Озірний. Проте краще використати безпечніший шлях (особливо у 
дощову погоду) вздовж вододілу, вкритого чагарниковою рослинніс-
тю. Цим шляхом варто скористатись також через те, що на схилах 
хребта розробляють вітровали, серед яких легко заблукати. Рухаючись 
до потоку, можна спостерігати різночасові суцільні вирубування, на 
одних з яких проведені лісовідновні роботи, а на інших – відбуваються 
сукцесійні процеси.

Далі маршрут проходить розбитою лісовозами дорогою з численни-
ми калюжами вздовж потоку Озірний. Дійшовши до впадіння потоку 
в річку Прут, повертаємо наліво (у напрямку спортбази “Заросляк”) і, 
пройшовши дорогою 3 км, повертаємось на ЧГС. Останній відтинок 
маршруту проходить через місцевість терасованих днищ міжгірських 
долин.

Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. За яким маршрутом проходить багатоденний маршрут № 1 (№ 2)?
2. Якими є основні пункти відвідування одноденних маршрутів.
3. Схарактеризувати особливості ландшафтної структури на початку та по 

ходу багатоденного маршруту № 1 (№ 2)?
4. Які наслідки господарської діяльності наявні на полонині Маришевсь-

ка?
5. Схарактеризувати природні особливості урочища Ґаджина?
6. Схарактеризувати природні та антропогенні об’єкти у межах головного 

хребта Чорногори.
7. Які основні гірські масиви (з найвищими вершинами) можна спостерігати 

з вершини Говерла? Які наслідки рекреаційної дигресії на її схилах?

?
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Медичне забезпечення в мандрівці передбачає наявність аптечки 
першої медичної допомоги (надалі ПМД), яка містить необхідний за-
значений  мінімум медикаментів. Її повинен мати один з керівників 
групи:

1. Дезінфікуючі засоби: пероксид водню, зеленка або йод.
2. Знеболювальні: анальгін, темпалгін.
3. Жарознижувальні: аспірин, тайленол, цитрамон.
4. Спазмолітики: спазмалгін.
5. Протизапальні (під час болю у суглобі): ібупрофен.
6. У разі розладу травного тракту: алахол, активоване вугілля, 

імодіум.
7. Антиалергійні: супрастин.
8. При серцевих болях: валідол, нітрогліцерин.
9. Протизастудні: стрептоцид, мукалтин.
10. Протиінфекційні: трихопол.
11. Перев’язувальний матеріал: стерильний бинт, вата, еластич-

ний бинт, бактерицидний лейкопластир.
12. Ножиці, пінцет, джгут.
13. Бальзам “Рятівник”.
Під час маршруту є висока ймовірність натрапити на змій. Влітку 

вони часто гріються на камінні в субальпійському поясі, але вкусити 
можуть, зазвичай, вночі, а також коли випадково наступили на неї.

Укуси змії супроводжуються такими симптомами:
1. Сильний і тривалий біль.
2. Внутрішній крововилив.
3. Пухирі.
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4. Запаморочення.
5. Загальна слабкість.
6. Нудота.
7. Зниження кров’яного тиску.
8. Підвищення температури.
9. Марення.
10. Судоми.
У такому випадку не можна:
• накладати джгут, оскільки отрута поширюється по лімфатичних 

судинах;
• розрізати одяг на місці укусу, щоб висмоктати отруту, оскільки 

ще є небезпека занесення інфекції;
• давати випити спиртне, яке прискорює всмоктування отру-

ти;
• припікати рану.
Після укусу змії :
– іммобілізувати (зробити нерухомою) пошкоджену частину 

тіла;
– стежити, щоб потерпілий лежав нерухомо (отрута повільніше 

всмоктується);
– видалити з рани краплі крові і відсмоктувати кров з рани про-

тягом 25–30 хв, весь час спльовуючи;
– забезпечити локальне охолодження місця укусу;
– промити рану 1 % розчином перманганату калію, або йодом;
– дати знеболювальне;
– максимально швидко відправити потерпілого у лікарню, де 

йому введуть лікувальну сироватку (найвища її ефективність 
у перші 30 хв після укусу змії).

У горах чимало небезпечних комах: бджоли, шершні, комарі, гнус, 
кліщі. У разі укусу бджоли потрібно видалити її жало, промити рану 
нашатирним спиртом, або мильним розчином і забезпечити локальне 
охолодження.

Найбільше проблем створюють комарі та гнус, яких є багато у 
перезволожених місцях і біля водойм. Найкраще проти них викорис-
товувати в’єтнамський бальзам (“зірочка”). Намазувати невеликим 
шаром відкриті частини тіла, але остерігатись потрапляння в очі. У 
наметах варто використати протимоскітну сітку.

Якщо маршрут проходить листяним лісом, під час зупинок треба 
періодично оглядати тіло, оскільки кліщі з одежі пересуваються на від-
криті ділянки тіла. Перед сном варто оглянути все тіло. Якщо ж кліщ 
уже в’ївся в шкіру, місце укусу треба протерти олією, що припинить 
доступ повітря до кліща, і він загине. Потім його потрібно обережно 
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витягнути зі шкіри, повертаючи за годинниковою стрікою, щоб не 
залишити голови з носиком у тілі. 

Часто під час походу, особливо в учасників, які неправильно 
підібрали взуття, на пальцях ніг, стопах, підошвах утворюються мо-
золі (місцеве розростання рогового шару шкіри). У такому випадку 
потрібно промити рану розчином пероксиду водню, місце заклеїти 
бактерицидним пластирем і змінити взуття.

Під час маршруту або під час підготовки до нього можна отри-
мати рану – це пошкодження цілісності шкіри, слизових оболонок з 
можливим ураженням глибших шарів. За характером ушкодження 
рани бувають:

• колоті (голка, шило, цвях);
• різані (ніж);
• рубані (сокира, тесак);
• рвані та забиті (дія тупого предмета);
• кусані (укуси тварин, людини);
• отруйні (під час укусу змії, комах, які супроводжуються про-

никненням отруйних речовин);
• вогнепальні.
У випадку отримання ран необхідно:
• видалити з рани чужорідні частинки (за умови, якщо вони 

незначних розмірів);
• продезифінкувати рану (пероксидом водню, зеленкою, йодом, 

прополюсом, кип’яченою водою з милом);
• зупинити кровотечу (за допомогою місцевого охолодження, 

подорожником, деревієм);
• перев’язати рану.
Крім того, під час руху можливі різноманітні кровотечі, під час 

яких простежується витікання крові, блідість, запаморочення голови, 
частий слабкий пульс, зниження артеріального тиску, потемніння в 
очах, відчуття холоду в кінцівках. Після зупинки кровотечі потрібно 
ввести ліки, які підвищують артеріальний тиск (адреналін, глюкокор-
тикоїди). Якщо особа зімліла, то їй необхідно дати понюхати тампон, 
змочений розчином аміаку, оббризкати обличчя холодною водою, 
поплескати по щоках, збільшити доступ свіжого повітря.

Часто в гірських маршрутах можуть бути вивихи, розтягнення 
зв’язок і, найгірше, переломи. Тоді відчувається біль у суглобах, не-
можливо здійснювати подальший рух, німіють кінцівки. У такому 
випадку треба накласти транспортну шину, чи фіксуючу пов’язку, 
ввести знеболювальне, а в разі відкритих вивихів – рану закрити 
асептичною пов’язкою.
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Часто, особливо під час приготування їжі, є можливість зазнати 
опіків. Опіки класифікують за п’ятьма ступенями [9, 58]:

Перший ступінь – характеризується почервонінням шкіри, набря-
ком тканин, пекучим болем.

Другий – утворенням пухирців, наповнених серозною рідиною.
Третій – некрозом поверхневих шарів шкіри.
Четвертий – некрозом глибоких шарів шкіри.
П’ятий – некрозом поверхневих шарів шкіри, обвугленням.
У таких випадках треба зняти з уражених ділянок одяг, наклас-

ти асептичну пов’язку, дати знеболювальне і негайно звернутися до 
медичних працівників.

У жаркий період року, у високогір’ї, за відсутності головного убору 
можна отримати сонячний удар, який виникає внаслідок перегріван-
ня організму під дією прямого сонячного проміння. Його ознаками є 
загальна слабкість, головний біль, нудота та блювота, непритомність, 
пришвидшене дихання та серцевий ритм, підвищена температура 
тіла. У такій ситуації необхідно захистити потерпілого від прямих 
сонячних променів, перенести у прохолодне і добре провітрюване міс-
це, звільнити від верхнього одягу, змочити обличчя і груди холодною 
водою, до голови прикласти холодний компрес, дати випити холодної 
підсоленої води, звернутися по допомогу до медперсоналу [9, 58].

Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. Загальні вимоги до комплектування аптечки під час гірського походу.
2. Схарактеризувати особливості надання першої медичної допомоги після 

укусів змій, комах-кровососів та інших ушкоджень.
3. Особливості надання першої медичної допомоги після отримання вивихів, 

переломів та інших важких травм.
4. Особливості безпеки під час проходження групи листяним лісом та у 

межах високогір’я. 

?
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Äîäàòîê 2

Цінні природні комплекси 
та об’єкти верхів’я Пруту в межах ландшафту Чорногора

(за Брусак В.П., Мельник А.В., Сенчина Б.В., 2009)

Умовні позначення. 
Цінні природні об’єкти: 

1-2 – геологічні; 3-4 – геоморфологічні; 5 – гідрологічні; 
6 – флористичні та фітоценотичні; 7 – стиглі та перестиглі деревостани; 

8 – туристичні стежки; 9 – межа верхів’я басейну Пруту.
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Верхів’я басейну річки Прут у межах Говерлянського ПОНДВ Карпатського на-
ціонального природного парку має виняткову ландшафтну, геолого-геоморфологічну 
і флористично-геоботанічну цінність не тільки в межах КНПП, а й Українських Кар-
патах загалом завдяки своєрідному поєднанню рис середньогірного і високогірного 
рельєфу, яскраво вираженій висотній рослинній поясності та наявності значної 
кількості раритетних видів рослин, зокрема, видів аркто-альпійської флори. Най-
більшу цінність становить ділянка головного Чорногірського хребта з фрагментами 
полонинської поверхні вирівнювання і яскраво вираженим комплексом давньольо-
довиково-екзараційних форм рельєфу (двох-трьохповерхова система карів з бічними 
і донними моренами та численними виходами корінних порід) та верхня частина 
долини Пруту (трог, вистелений кінцевоморенними відкладами у вигляді видовже-
них горбів і пасм). 

Важливою складовою природи верхів’я басейну р. Прут, розташованого на 
північно-східному макросхилі гірського масиву Чорногора, є пам’ятки неживої 
природи: геологічні відслонення, палеонтологічні рештки, окремі мальовничі форми 
рельєфу (скелі, горби-останці, визначні вершини, каньйони та ін.), водоспади, озе-
ра, мінеральні й прісні джерела тощо. Пам’ятки неживої природи разом з об’єктами 
живої природи (видами флори і фауни, рослинними угрупованнями і зоокомплекса-
ми) та природними територіальними або ландшафтними комплексами є головними 
об’єктами охорони Карпатського НПП. Значимість пам’яток неживої природи в 
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 в комплексі дають їм 
змогу виконувати функції, які гармонійно вписуються в головні завдання НПП – 
природоохоронні, рекреаційно-туристичні, науково-дослідні та екоосвітні.

У верхів’ї басейну річки Прут виокремлюють середні та невеликі за розмірами 
пам’ятки неживої природи, під час виділення яких поряд з типовістю й унікальністю 
враховували атрактивність і доступність об’єктів для огляду.

Під пам’ятками неживої природи традиційно розуміють геологічні, геоморфо-
логічні та гідрологічні об’єкти. Детальніше схарактеризуємо зміст та класифікаційні 
особливості геологічних, геоморфологічних і гідрологічних (гідролого-гідрогеологічних) 
пам’яток природи та їхню поліфункціональну цінність.

Геологічний тип пам’яток природи традиційно поділяють на такі групи: 
стратиграфічні й геохронологічні, тектонічні, палеонтологічні, мінералого-петро-
графічні. 

Під стратиграфічними і геохронологічними пам’ятками розуміють виходи на 
денну поверхню гірських порід, характерних для певного геологічного віку. До цих 
пам’яток належать стратиграфічні розрізи (стратотипи) – еталонні розрізи відкладів 
різного літолого-фаціального складу певного віку. Стратиграфічні розрізи є цінними 
передусім з наукового погляду як основа всіх геологічних побудов та узагальнень, а 
також з природно-пізнавального (дидактичного) погляду.

Тектонічні пам’ятки – це виходи на денну поверхню гірських порід, у яких про-
стежуються сліди рухів земної кори (складки, розломи, скиди, насуви) та процесів 
вулканічної діяльності (згаслі вулкани, інтрузії). Такі об’єкти дають змогу висвітлю-
вати особливості геологічної будови певної конкретної ділянки чи регіону загалом, 
є цінними з наукового і практичного погляду (зокрема, для геологорозвідувальних 
робіт), а також з природно-пізнавального та естетичного.

Палеонтологічні пам’ятки – це виходи на денну поверхню гірських порід, у яких 
простежуються залишки викопної флори і фауни, що є безпосередніми індикато-
рами належності відкладів до конкретного геологічного часу і свідчать про певні 
палеогеографічні умови. Палеонтологічні об’єкти є цінними передусім як основа 
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наукових розроблень фундаментального спрямування, а також важливі у дидак-
тичному плані.

Мінералого-петрографічні пам’ятки – це відслонення особливо цікавих рідкіс-
них або типових гірських порід для певного регіону, а також порід з рідкісними 
мінералами. Часто до пам’яток такого типу зачислюють історико-гірничопромислові 
об’єкти – сліди давніх розроблень корисних копалин (кар’єри, шахти, свердловини). 
Мінералого-петрографічні пам’ятки є цінними з природно-пізнавального та істо-
ричного поглядів.

Геологічні пам’ятки природи
1. Відклади скупівської світи верхньої крейди репрезентовані грубим піщано-

глинистим флішем з прошарками фукоїдних мергелів ( а) північно-східні схили хребта 
Кострич, б) русло р. Прут).

2. Моноклінальне залягання грубошаруватих і масивних пісковиків з прошарка-
ми гравелів чорногірської світи верхньої крейди ( а) стінки карів на північно-східних 
схилах Говерли-Брецкула, б) пригребеневі північно-східні схили хребта Маришевсь-
ка).

3. Субвертикально залягаюча масивна плита пісковиків чорногірської світи 
(південно-південно-західний схил г. Говерла).

4. Відклади нижньошипітської підсвіти нижньої крейди репрезентовані чорними 
некарбонатними аргілітами з проверстками алевролітів (долина потоку Кременещик 
і його допливу, що бере початок під г. Мариш).

5. Відслонення глинисто-валунної морени верхньоплейстоценового віку (вздовж 
дороги на спортбазу “Заросляк”). 

6. Вертикальне залягання пластів пісковиків чорногірської світи ( а) уро чища 
Великий і Малий Кізли, б) хребет Шпиці). 

7. Відклади ялівецької світи верхньої крейди репрезентовані вишнево-черво-
ними, зеленими і малопотужними чорними аргілітами з прошарками алевролітів 
(верхів’я допливу потоку Припір, що витікає на північно-східних схилах хребта 
Козьмеска).

8. Складкоподібне залягання відкладів чорногірської світи “зрізане” денуда-
ційними процесами (південно-східний схил-стінка над озером Бребенескул – відріг 
головного хребта до вершини Гутин Томнатик (2 016 м)). 

Зазначені об’єкти належать до пам’яток стратиграфічного (1, 2, 4, 5, 7) та тек-
тонічного (3, 6, 8) планів. 

Геоморфологічний тип пам’яток природи об’єднує форми земної поверхні, 
які утворились під панівним впливом екзогенних процесів, тобто це форми рельєфу 
різного генезису. До геоморфологічних об’єктів належать скелі та скельні комплекси, 
горби-останці, окремі вершини, кам’яні розсипи, печери тощо. Проблемним є питання 
водоспадів. Одні дослідники зачислюють їх до геоморфологічних об’єктів, інші – до 
гідрологічних. У практиці охорони природи водоспади розглядають як гідрологічні 
пам’ятки природи. На нашу думку, водоспади – це комплексні геоморфолого-гідроло-
гічні пам’ятки, у яких головною є власне геоморфо логічна складова. Геоморфологічні 
пам’ятки мають наукову, естетичну і дидактичну, а долини великих річок, масивні 
скелі й печери – також виняткову рекреаційну (спортивно-туристичну) цінність, 
оскільки їх можна використовувати, відповідно, для сплавляння на байдарках, ске-
лелазіння і спелеотуризму [8].
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Геоморфологічні пам’ятки природи
1. Куполоподібна вершина г. Говерла (2 061 м) – найвища точка України та 

Українських Карпат.
2. Пірамідальна вершина г. Туркул (1 933 м) зі скельними виходами масивних 

пісковиків.
3. Оригінальне скельне утворення “Брецкульський камінь”.
4. Кам’яні розсипи – куруми й осипища ( а) північно-західні пригребеневі схили хр. 

Шпиці, б) південно-західні привершинні схили г. Брецкул (1 911 м)).
5. Льодовиково-екзараційні форми плейстоценового зледеніння – Заросляцький 

кар (а) і улоговина між Брецкулом і Говерлою (б).
6. Шпилясті міжкарові гребені – карлінги (урочища Великий і Малий Кізли).
7. Рігель з водоспадом та коритоподібна долина – трог ( а) під г. Говерла у верхів’ї 

потоку Прут Заросляцький, б) під г. Гомул у верхів’ї потоку Прут Гомульський). 
8. Льодовиково-акумулятивні форми  верхньоплейстоценового зледеніння – кін-

цевоморенні горби і пасма (межиріччя Пруту й Кременещика).
9. Нівальні ніші – результат сучасних процесів снігового вивітрювання (стінки 

кару північної експозиції під г. Брецкул).
10. Акумулятивний конус сходження стрибаючої снігової лавини у підніжжі 

г. Данцер.
11. Активні зсуви – яскравий прояв сучасних гравітаційних процесів 

у різних породах ( а) у делювіальних відкладах – південно-західний придо-
линний схил хр. Озірний біля ЧГС, б) у моренних відкладах – правобережжя 
р. Прут уздовж дороги на базу “Заросляк”).

12. Ерозійний вріз у руслі р. Прут – результат активізації донної ерозії під час 
катастрофічного паводку у липні 2008 р. (околиці ЧГС).

13. Пригребеневі схили г. Кукуль зі скельними виходами пісковиків.
14. Невелика вертикальна печера (глибиною біля 2,5 м) на пригребеневому схилі 

відрогу вершини Пожижевська.
15. Залишки траншей і бліндажів на г. Гомул – бегеліративні форми часів Пер-

шої світової війни.
16. Химерні скелі на південно-східних схилах хребта Шпиці.
17. Каньйоноподібний відтинок долини річки Прут.
Гідрологічний (гідролого-гідрогеологічний) тип об’єктів об’єднує пам’ятки, 

головним об’єктом охорони яких є водні маси. До такого типу об’єктів належать озера, 
витоки великих річок, джерела, виходи мінеральних вод тощо. Гідролого-гідрогео-
логічні пам’ятки мають наукову, естетичну і дидактичну, а мінеральні джерела – й 
лікувально-рекреаційну цінність.

Гідролого-гідрогеологічні пам’ятки природи
1. Витоки Пруту Заросляцького під г. Говерла.
2. Каскад водоспадів на Пруті Заросляцькому заввишки 84 м закладених на ріґелі 

під г. Говерла – Говерлянський Гук, найвищий водоспад в Українських Карпатах. 
3. Водоспад на Пруті Гомульському під г. Гомул.
4. Водоспад на р. Прут закладений у відкладах скупівської світи (околиці конт-

рольно-пропускного пункту Карпатського НПП у присілку Завоєля). 
5. Польодовикове озеро Несамовите (1 750 м н.р.м.) – найбільше озеро на північ-

но-східному макросхилі Чорногори (довжина 83 м, ширина 45 м, глибина 1–1,5 м, 
площа водного дзеркала 0,3 га).

Деякі із зазначених пам’яток неживої природи не мають аналогів в Українських 
Карпатах і горах України. Зокрема, такі об’єкти, як г. Говерла, водоспад Говерлянсь-
кий Гук, урочища Великий і Малий Кізли та ін.
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Цінні флористичні та фітоценотичні об’єкти 
Флористична та фітоценотична цінність території верхньої частини басейну 

р. Прут у межах Говерлянського ПОНДВ зумовлена загальними закономірностями 
зміни висотних рослинних ступенів і ландшафтних місцевостей та специфікою конк-
ретних екотопічних умов. Уваги потребують як рідкісні й зникаючі, так і фонові 
види рослин та фітоценози. Особливого значення набуває збереження унікальних 
та невеликих за площею оселищ, коротку характеристику деяких з них наведено 
нижче. Виняткової охорони потребують стиглі та перестиглі деревостани, які мають 
важливе значення як екологічно-стійкі моделі для відновлення корінного лісового 
покриву в Чорногорі. 

1. У межах висотної місцевості крутосхилого ерозійно-денудаційного лісистого 
середньогір’я особливий інтерес становить післялісова “царинка” у басейні р. Форещан-
ка (урочище Бабина яма) з рідкісним для КНПП угрупованням Nardetum arnicosum 
(точка 1). Ці полідомінантні зі складною структурою біловусники з арнікою гірською 
(Arnica montana) сформувалися на місці вологої буково-ялицевої сурамені у ниж-
ній частині крутого схилу південної експозиції. Проекційне покриття арніки сягає 
35–40 %. Серед багатого флористичного складу (понад 100 видів) тут виділяються 
ендемічні та рідкісні види рослин: астранція велика (Astrantia major), волошка кар-
патська (Centaurea carpatica), тирличничок карпатський (Gentianella carpatica), били-
нець комарниковий (Gymnadenia conopsea), пальчатокорінники плямистий та Фукса 
(Dactylorhiza maculata, D. fuchsii), траунштейнера куляста (Traunsteinera globosa), 
фіалка відхилена (Viola declinata) тощо. Проте, сьогодні тут відбувається спонтанне за-
ліснення луки та поступове перетворення в монодомінантне угруповання з перевагою 
біловуса. Для запобігання втрати цієї надзвичайно мальовничої “царинки” потрібно 
відновити режим регульованої охорони та проводити періодичне сінокосіння.

2. У межах висотної місцевості терасованих днищ річкових долин у верхів’ї 
Пруту, в урочищах Гомулець, Форещанка, Маришевська, в долині Пруту між пото-
ками Форещанка–Гаврилець поширена ендемічна для Карпат формація кремени 
судетської (Petasitetea kablikiani), яка збереглася лише завдяки значній віддаленості 
від населених пунктів, де вона знищена випасом. Угруповання кремени характери-
зуються високою зімкненістю та мінливим флористичним складом, що пояснюють 
строкатістю умов та випадковим занесенням насіння різних видів рослин. Флора 
складається з різних екологічних груп – високотрав’я, пасовищних бур’янів і злаків, 
лісових гігрофільних видів: безщитника жіночого (Athyrium fi lix-femina), гадючника 
оголеного (Filipendula denudata), м’яти довголистої (Mentha longifolia), осотів прибереж-
ного та Вальдштейна (Cirsium erisithales, C. waldsteinii), підбілу звичайного (Tussilago 
farfara) тощо. Руслами потоків сюди потрапляють гірські та альпійські види: гусимець 
альпійський (Arabis alpinа), волошка м’яка (Centaurea mollis), незабудка альпійська 
(Myosotis alpestris), тоція карпатська (Tozzia carpatica) та ін.

На високих терасах та у підніжжях схилів поширені заболочені луки – “млаки” 
з пануванням валеріани цілолистої (Valeriana simplicifolia), комиша лісового (Scirpus 
silvatica), мітлиці собачої (Agrostis canina), осота прибережного, осоки жовтої (Carex 
fl ava), які належать до первинних угруповань і формуються у несприятливих для 
лісу умовах – перезволожених едатопах на глейових ґрунтах, торфовищах та у міс-
цях виходу ґрунтових вод. Особливої уваги заслуговують такі угруповання у долині 
потоку Кременещик, у підніжжі схилів Озірного та Мариша (точки 2, 3). Багатий 
флористичний склад (до 100 видів) репрезентований осоками, злаками, орхідними, 
іншими гігрофільними видами, такими як бобівник трилистий (Menianthes trifoliata), 
калюжниця болотна (Caltha palustris), парнасія болотна (Parnassia palustris), товс-
тянка звичайна (Pinquicula vulgaris) та іншими рідкісними видами.
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3. Фрагменти субальпійської пустищної рослинності репрезентовані оліготроф-
ними лохиново–брусницевими чорничниками та чорницево–лохиновими лежаче-
костричниками на другорядних хребтах – Кострича (точка 4), Маришевська (точка 
5), Козьмеска (точка 6, 7) у межах висотної місцевості випуклого пенепленізованого 
холодного вологого лісистого середньогір’я. Серед достатньо бідного флористичного 
складу (40–50 видів) аспект тут створюють такі види, як нечуйвітер альпійський 
(Hieracium alpinum), ситник трироздільний (Juncus trifi dus), вівсюнець різнобарв-
ний (Helictotrichon versicolor), зростають арніка гірська, тирлич роздільний (Gentiana 
laciniata) та ін.

4. Висотні місцевості пенепленізованого альпійсько-субальпійського та давньо-
льодовиково-ерозійного субальпійського високогір’я Чорногори відзначаються різно-
манітністю екотопів – оселищ рідкісних і зникаючих видів рослин та фітоценозів. 
Особливо вирізняються (як місця концентрації раритетного фіторізноманіття) у 
межах басейну Пруту масиви Говерли та Туркула–Шпиць. 

На схилах північного котла масиву Говерли (точка 8) розміщене одне з двох 
відомих для Чорногори місцезростань первоцвіту Галлера (Primula halleri). Загалом 
на Говерлі можна побачити і нехарактерні для цієї частини Чорногори рослинні 
угруповання, які своє поширення мають на південний схід від Шпиць. Зокрема, 
круті кам’янисті схили північної експозиції Говерли фрагментарно зайняті угрупо-
ваннями верб Китайбелевої і трав’яної (Salix kitaibeliana, S. herbacea), а привершинна 
та вершинна поверхні вкриті угрупованнями осоки зігнутої (Carex curvula) (точка 
9). Надзвичайно цікавими та природоохоронно-важливими є оселища гігрофільної 
рослинності біля витоків Заросляцького Пруту та на стінці ріґеля біля водоспаду Гук. 
На мінеральних та мілких торф’янистих ґрунтах біля витоків Заросляцького Пруту 
на сідловинній поверхні під Говерлою (точка 10) сформувалося угруповання осоки 
чорної (Carex nigra) з геліоспермою карпатською (Heliosperma carpatica), калюж-
ницею приємною (Caltha laeta), пухівкою вузьколистою (Eriophorum angustifolium), 
любочками гуцульськими (Leontodon gutzulorum) тощо. Вологі скелясті стінки ріґеля 
(правого берега потоку Заросляцького Пруту) (точка 11) фрагментарно вкриті вися-
чими болотами, репрезентованими гігрофільними видами, серед яких виділяються 
геліосперма карпатська, жовтяниця альпійська (Chrysosplenium alpinum), зніт при-
альпійський (Epilobium alpestre).

5. У межах масиву Брецкула трапляється рідкісне угруповання наскельниці ле-
жачої (Loiseleuria procumbens), фрагментарно поширене на щебенистих сухих схилах 
північної експозиції виположеної привершинної частини Брецкульського каменя 
(точка 12). Унікальним оселищем фіторізноманіття, репрезентованого незімкнутими 
здебільшого різнотравними й злаково-різнотравними несформованими угруповання-
ми на конгломератових скелях та осипищах, є велика нівальна ніша у привершинній 
частині схилу північної експозиції г. Брецкул (так званий кар у карі). Серед багатого 
флористичного складу (понад 200 видів) вагомо репрезентована рідкісна компонента – 
ендемічні, реліктові, аркто-альпійські та види, занесені до Червоної книги України. 
Це анемона нарцисоцвіта (Anemone narcissifl ora), вероніка Баумгартена (Veronica 
baumgarthenii), гусимець альпійський (Arabis alpina), нечуйвітер альпійський, родіола 
рожева (Rhodiola rosea), рододендрон східнокарпатський (Rhododendron kotschyi), 
сон білий (Pulsatilla alba), фіалка двоквіткова (Viola bifl ora), шолудивник кільчастий 
(Pedicularis verticillata) тощо (точка 13). 

Оригінальні флористично-екологічні комплекси зі значним видовим різноманіт-
тям (понад 200 видів) за участю раритетних видів рослин (анемона нарцисоцвіта, 
арніка гірська, рододендрон східнокарпатський, тирличі безстебелий і крапчас-
тий (Gentiana acaulis, G. punctata) тощо) сформувалися на дуже стрімких (30–45°) 
північно-східних схилах Брецкула з чорницево-різнотравним гірсько-сосновим і 



188 Äîäàòêè

зеленовільховим криволіссям у поєднанні з кам’янистими осипищами і виходами 
корінних порід (точка 14). 

Флористично та фітоценотично цікавими об’єктами, яскраво вираже ними 
вздовж потоку Цибульник у межах тильної стінки верхнього котла Пожижевсько-
Брецкульського кару, є гігрофільні угруповання. Зокрема, це ендемічна для Карпат 
формація жерухи Опіца (Cardamine opizii) та формація сугайника карпатського 
(Doronicum carpaticum), які сформувалися в умовах надлишку зволоження на мало-
потужних бідних на органічні рештки алювіальних ґрунтах та характеризуються 
пануванням гірського різнотрав’я, значною участю мохів та малою кількістю злаків 
та осок (точка 15). 

В урочищі “Цибульник” (нижньому котлі кару), на тлі яскраво вираженого гіп-
ново-сфагнового болота з пухівко-куничниковими гірсько-сосновими суборами, за-
фіксований єдиний у Карпатах локалітет скородо-цибулевого лісокомишника (точка 
17), який відновився внаслідок введення заповідного режиму. Окрім звичайних 
болотних видів та панівних в угрупованні цибулі скороди (Allium schoenoprasum) і 
комиша лісового (Scirpus sylvaticus) тут трапляється багато рідкісних рослин, зок-
рема, орхідних. 

На північному відрозі Брецкула (під скельними виходами Брецкульського каменя) 
простежується природна (орографічна) межа лісу (точка 16), репрезентованого сме-
рековими ценозами з покривом зі щитника австрійського (Dryopteris austriaca). Нато-
мість, відновлення антропогенно-зниженої межі лісу яскраво виражене на північному 
відрозі г. Пожижевська, у межах так званого урочища Язик, де у першій половині 
ХХ ст. функціонувала високогірна Ботанічна станція (Відділ Ботанічно-рільничої 
станції у Львові) (точка 18). 

6. Флористично- та фітоценотично-оригінальним є польодовиковий кар між По-
жижевською і Данцером, у межах якого вирізняються особливі динамічні оселища 
фітоценотично несформованих угруповань, зокрема, великої нівальної ніші (у ар-
гілітових товщах) на дуже стрімкій стінці східної експозиції (точка 19), кам’янистих 
та осипищних нижніх частин стінок кару (вздовж верхньої австрійської стежки) 
(точка 20), а також специфічних гігрофільних угруповань на схилах морени вздовж 
потоку Орендарчик (точка 21). Тут вагомо репрезентовані ендемічні, реліктові, аркто-
альпійські та види, занесені до Червоної книги України. Це анемона нарцисоцвіта, 
вероніка Баумгартена, гусимець альпійський, нечуйвітер альпійський, рододендрон 
східнокарпатський, сон білий, сугайник карпатський, фіалки двоквіткова та відхи-
лена, різні види тирличів та орхідних тощо.

7. Оригінальність фітоценотичного середовища та особлива концентрація рари-
тетного фіторізноманіття властива південно-східній частині хребта від Данцера до 
Шпиць. Зокрема, особливі оселища сформувалися на моренних схилах північно-схід-
ної експозиції над потоком Орендарчик, де зростають високоповнотні пристигаючі 
мохові смеречники з блехнумом колосистим (Blechnum spicant) (точка 22), у межах 
обвально-осипних стінок східної експозиції плеча Данцера (точка 23) з комплексом 
субальпійського високотрав’я та зеленовільшняків над потоками Гомулецьким і Не-
самовитим при їхньому злитті (точка 24), де на валунах у їхньому руслі формуються 
своєрідні полички з гігрофільними флорокомплексами (білозір болотний (Parnassia 
palustris), геліосперма карпатська, жеруха Опіца, калюжниця приємна, сугайник 
карпатський тощо), а береги вкриті барвистим папоротевим різнотрав’ям (сугайни-
ки карпатський і австрійський (Doronicum austriacum), герань альпійська (Geranium 
alpestre), гірчак зміїний (Polygonum bistorta), тирлич ваточників (Gentiana asclepiadea) 
та ін.). На щебенистих відкладах під стінкою ріґеля фрагментарно репрезентовані 
своєрідні вологолюбні угруповання верби філіколистої (Salix phylicifolia) та лапланд-
ської (S. lарропит) (точка 25), а власне стрімка стінка ріґеля, по суті, встелена фор-



189Äîäàòêè

мацією рододендрона східнокарпатського (точка 26). Днище кару під Туркулом в 
околицях озера Несамовитого є оселищем гіпново-сфагнових боліт у поєднанні з 
пухівко-куничниковими гірсько-сосновими суборами (точка 27). На вершині гори 
Туркул на площі в кілька десятків метрів зберігся фрагмент рідкісного угруповання 
з пануванням горлянки дворядної (Oreochloa disticha) (точка 28). Це єдине на Україні 
місцезростання цього виду. 

Стрімкі схили північної експозиції над озером у комплексі з кам’янистими оси-
пищами та виходами корінних порід вкриті фрагментами чорницево-різнотравних 
гірськососняків та зеленовільшняків, рододендронників, лохинників, куничників, 
а також рідкісними альпійськими і скельними ценозами з переважанням костри-
ці різнобарвної (Festuca versicolor), ломикаменю волосистого (Saxifraga paniculata), 
родіоли рожевої (Rhodiola rosea), сеслерії голубуватої (Sesleria coerulans) (точка 29). 
Привершинні та пригребеневі поверхні від Великого Кізла (точка 30) до Шпиць 
(точка 31, 32) є основним місцем зростання в басейні Пруту рідкісних альпійсь-
ких угруповань – жовтозілля карпатського (Senecio carpaticus) наскельниці лежачої, 
первоцвіту дрібного, верби трав’яної та сухоцвіту лежачого (Gnaphalium supinum). 
Особливе флористичне різноманіття (понад 250 видів) простежується на скелястих 
схилах Шпиць.

Надзвичайно оригінальними однак бідними за флористичним складом є оселища 
сфагнових мохів на сідлі між Гомулом і Шпицями (точка 33) та пухівково-сфагнового 
угруповання на сідлі між Маришевською і Шпицями (точка 34).

Список стиглих та перестиглих деревостанів, 
які потребують виняткової охорони

1. Смерекові деревостани на схилах південно-західної експозиції хребта Кукуль (кв. 1);
2. Смерекові деревостани на схилах південно-західної експозиції хребта Кукуль (кв. 6);
3. Букові деревостани на схилах південно-східної експозиції хребта Кукуль (кв. 4);
4. Букові деревостани на схилах південно-західної експозиції хребта Озірний (кв. 11);
5. Букові деревостани на схилах південно-західної експозиції хребта Озірний (кв. 14);
6. Смерекові деревостани у підніжжі схилу західної експозиції хребта Мариш (кв. 17);
7. Смерекові деревостани у середній частині схилу південно-західної експозиції 

хребта Мариш (кв. 17);
8. Смерекові деревостани у верхів’ї потоку Маришевська на схилах південно-західної 

експозиції хребта Мариш (кв. 17);
9. Смерекові деревостани у середній частині схилу північно-східної експозиції хребта 

Маришевська (кв. 23);
10. Смерекові деревостани у верхній частині схилу північно-східної експозиції 

хребта Маришевська (кв. 23);
11. Ялицеві деревостани у середній частині схилу північно-східної експозиції хребта 

Маришевська (кв. 22);
12. Букові деревостани у середній частині схилу північно-східної експозиції хребта 

Маришевська (кв. 22);
13. Смерекові деревостани у середній частині схилу північно-східної експозиції 

моренного пасма на правому березі Пруту (кв. 16); 
14. Смерекові деревостани у верхній частині схилу північно-східної експозиції 

моренного пасма на правому березі Пруту (кв. 16);
15. Смерекові деревостани в середній частині схилів південно-західної експозиції 

хребта Маришевська (кв. 21)
16. Смерекові деревостани на схилі північно-західної експозиції моренного пасма 

між потоками Несамовитий і Гомулець (кв. 21);
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17. Смерекові деревостани в нижній частині схилу північної експозиції гори Гомул 
(кв. 21);

18. Смерекові деревостани на схилі північно-східної експозиції моренного пасма 
між потоками Несамовитий і Орендарчик (кв. 21);

19.  Приполонинні смерекові деревостани на схилі східної експозиції відрогу 
Пожижевської (кв. 19);

20. Приполонинні смерекові деревостани на схилі північно-східної експозиції відрогу 
Пожижевської (кв. 19);

21. Смерекові деревостани у нижній частині схилу північної експозиції відрогу 
Пожижевської на правому березі Пруту (кв. 19);

22. Смерекові деревостани у нижній частині схилу східної експозиції відрогу 
Брецкула (кв. 19);

23. Смерекові деревостани на літологічній межі свого поширення (середня частина 
схилу східної експозиції відрогу Брецкула (кв. 19));

24. Смерекові деревостани на верхній межі свого поширення в долині потоку 
Козьмещик (кв. 25);

25. Смерекові деревостани в нижній частині схилів північно-східної експозиції 
відрогу Говерли на правому березі потоку Козьмещик (кв. 25);

26. Букові деревостани у нижній частині схилів східної експозиції хребта Козьмеска 
у долині Припора (кв. 15);

27. Смерекові деревостани у нижній частині схилів східної експозиції хребта 
Козьмеска у долині Припора (кв. 15);

28. Ялицеві деревостани на привершинній поверхні північно-східного відрогу хребта 
Козьмеска (кв. 12);

29. Букові деревостани на привершинній поверхні північно-східного відрогу хребта 
Козьмеска (кв. 13);

30. Смерекові деревостани у нижній частині схилів північної експозиції відрогу 
хребта Козьмеска на правому березі верхів’я Фореска (кв. 12);

31. Ялицеві деревостани у нижній частині схилів південно-східної експозиції масиву 
Хеде на лівому березі Фореска (кв. 8);

32. Смерекові деревостани на схилах північної експозиції хребта Козьмеска у верхів’ї 
Форещанки (кв. 9);

33. Смерекові деревостани у середній частині схилів північної експозиції масиву 
Хеде (кв. 8);

34. Ялицеві деревостани у нижній частині схилів західної експозиції масиву Хеде 
на правому березі Форещанки (кв. 9);

35. Смереково-букові деревостани у середній частині схилів північної експозиції 
хребта Озірний;

36. Смерекові деревостани на стрімких схилах північної експозиції хребта 
Озірний;

37. Смерекові деревостани стрімких схилів північної експозиції хребта Озірний;
38. Приполонинні смерекові деревостани на схилі південно-західної експозиції 

хребта Кострича;
39. Буково-смерекові деревостани у верхній частині схилів південно-західної 

експозиції хребта Кострича.



191Äîäàòêè

Äîäàòîê 3

ÏÅÐÅË²Ê ÒÅÌ ÐÅÔÅÐÀÒ²Â

1. Особливості ландшафтної будови гірського масиву Чорногора.
2. Особливості геолого-геоморфологічної будови гірського масиву Чорногора.
3. Сучасні природно-географічні процеси у гірському масиві Чорногора.
4. Висотна рослинна поясність у гірському масиві Чорногора.
5. Рослинний і тваринний світ гірського масиву Чорногора.
6. Природа і господарське освоєння гірського масиву Чорногора.
7. Історія і сучасний стан рекреаційно-туристичного використання Чорногори.
8. Історія і сучасний стан охорони природи в гірському масиві Чорногора.
9. Особливості природи Чорногірського масиву Карпатського біосферного заповід-

ника.
10. Особливості природи Карпатського національного природного парку в межах 

гірського масиву Чорногора.
11. Основні етапи підготовки і проведення піших походів у горах.
12. Індивідуальне і групове туристичне спорядження для гірських піших походів.
13. Особливості організації зупинок для ночівлі у гірському масиві Чорногора.
14. Правила поведінки під час піших походів у межах природно-заповідних тери-

торій.
15. Нештатні ситуації та способи їхнього вирішення під час піших походів у го-

рах.
16. Медичне забезпечення та надання першої допомоги під час гірських походів.
17. Характеристика основних туристичних маршрутів у гірському масиві Чорного-

ра.
18. Гірський масив Чорногора – серце і душа Гуцульського краю.
19. Географічні назви і топоніми гірського масиву Чорногора.
20. Пам’ятки неживої природи гірського масиву Чорногора.
21. Цінні флористичні та фітоценотичні об’єкти Чорногори.
22. Цінні пралісові ділянки Чорногори у басейні річки Прут. 
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