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The necessity to expand the territory of Yavoriv NPP due to part
of the lands of the state enterprise «Rava-Rus Forestry» was
substantiated. The proposed area represents the natural ecosystems of
the southwestern Macro slope of Roztochch in the Xiang River
basin, which are not represented in any of the existing protected
areas of the Ukrainian Roztoczcha. It is emphasized that the region
has a significant distribution of forest formations with the
dominance, co-domination or participation of the oak rock Quercus
petraea (Matt.) Liebl.
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Яворівський національний природний парк створено Указом
Президента України від 04.07.1998 р. № 744/98. На даний час
загальна площа установи складає 7108 га, з яких лише 2915 га
надано у постійне користування.
Законом України «Про основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2020 р.» ставиться
обґрунтована вимога майже удвічі збільшити площу природнозаповідних територій.
На виконання Указів Президента України від 01.12.2008 р.
№1129/2008 «Про розширення мережі територій національних
природних парків та інших природно-заповідних об’єктів» та
від 14.08.2009 р. №611/2009 «Про додаткові заходи щодо
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розвитку
природно-заповідної
справи
в
Україні»,
розпорядження голови Львівської обласної державної
адміністрації від 03.06.2009 р. № 476/0/5-09 «Про затвердження
заходів щодо розширення території Яворівського національного
природного парку», рішення Львівської обласної ради від
13.06.2007 р. № 340 «Про затвердження Регіональної програми
формування екологічної мережі Львівської області 2007-2015
роки», рішенням Львівської обласної ради від 02.12.2008 р.
№765 «Про затвердження Регіональної програми розвитку
заповідної справи у Львівській області до 2020 року», фахівцями
Яворівського НПП, наукових установ м. Львова проведено
проектно-пошукові роботи щодо вибору території для
розширення Яворівського національного природного парку за
рахунок частини територій Старицького та Магерівського
військових лісгоспів, ДП «Рава-Руське лісове господарство»,
Cтрадчівського
навчально-виробничого
лісокомбінату,
Яворівського та Жовківського ДЛГП ОКСЛГП «Галсільліс».
Було сформовано документи щодо розширення території
Яворівського НПП за рахунок частини територій Старицького
та Магерівського військових лісгоспів та ОКСЛГП «Галсільліс».
Враховуючи те, що на даний час є відмова зі сторони
Міністерства оборони щодо розширення території Яворівського
НПП за рахунок Старицького та Магерівського військових
лісгоспів, вбачається доцільність розширення території
Яворівського НПП за рахунок земель ДП «Рава-Руське лісове
господарство» Державного агенства лісових ресурсів України, а
саме передачі частини лісів Верещицького, Шклівського і
Новояворівського лісництв цілісним масивом загальною
площею 2475 га у постійне користування парку.
За
результатами
комплексних
ландшафтних,
геоморфологічних, геоботанічних, флористичних, фауністичних
та інших наукових досліджень, пропонується включити до
Яворівського НПП найбільш природоохоронно цінний,
компактний і цілісний лісовий масив, що являє суміжні між
собою території лісництв: Верещицького площею 1231 га
(квартали 4, 8-11, 15-19, 22-24, 27-29, 32-34), Шклівського
площею 973 га (квартали 2, 3, 5-7, 12-14, 20, 21, 25, 26, 30, 31) та
Новояворівського площею 271 га (квартали 35-39). Ділянка є
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цілісним територіальним масивом, компактної форми (близької
до квадрату) з чіткими межами. На південь з масивом межує
гостинець Львів-Краківець, на заході – колія залізнична
Новояворівськ-Шкло, на півночі – старий насип залізниці та
дорога Верещиця-Шкло, на сході – дорога Городок-Верещиця.
Загальна площа лісового масиву, пропонованого для передачі в
постійне користування Яворівському НПП, становить 2475 га.
У пропонованому для розширення Яворівського НПП масиві
лісів ДП «Рава-Руське ЛГ», згідно базового лісовпорядкування
2011 року до різних категорій захисності віднесено:
- ліси природоохоронного та наукового призначення (ліси
наукового призначення, включаючи генетичні резервати) – 16,0
га (0,65%);
- рекреаційно-оздоровчі ліси – 1296 га (52,36%), а саме: ліси
1 і 2 зон округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих
територій 345 га (13,94%), лісогосподарська частина лісів
зелених зон – 951 га (38,42%);
- захисні ліси (ліси уздовж смуг відведення автомобільних
доріг) 21 га (0,84%);
- експлуатаційні ліси – 1142 га (46,14%).
Така актуальна структура розподілу за категоріями
захисності, а саме, 46% експлуатаційні ліси та доступні до
експлуатації ліси лісогосподарської частини лісів зелених зон і
захисних лісів (39%), загалом 85% території масиву не дозволяє
забезпечити належного збереження цінних природних об’єктів
та комплексів на цій території, що належить до БР «Розточчя».
Виходячи з принципів територіальної оптимізації територій
та об’єктів природно-заповідного фонду України, у тому числі
Яворівського НПП, повинні бути забезпечені:
- регіональна репрезентативність – територія НПП повинна
забезпечувати охороною різноманітність усіх якісно відмінних
природних
складових
(ландшафтів,
геоморфологічних,
геоботанічних, зоогеографічних й інших регіонів) у районі його
розташування;
- достатність забезпечення охороною – перевага надається
включенню (передачі) у НПП різновидів природних комплексів,
які не охоплені охороною в інших природно-заповідних
об’єктах Українського Розточчя;
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- созологічно-територіальний – ділянки, що передаються,
мають, за можливістю, охоплювати цілісні природнотериторіальні комплекси (на рівні урочищ та місцевостей);
- господарсько-територіальний – включення у склад НПП
ділянок цілісними існуючими господарськими одиницями
(кварталами) з чіткими межами в натурі.
Природно-територіальні комплекси цієї частини РаваРуського лісового господарства, що запропонована для
розширення Яворівського НПП, за фізико-географічним
районуванням належать до Янівського ландшафту, природного
району Розточчя, Розтоцько-Опільської горбогірної області,
Західно-Українського краю, зони широколистяних лісів СхідноЄвропейської фізико-географічної країни. Домінують місцевості
горбогірних полого- та крутосхилових межиріч з дерновопідзолистими ґрунтами на корінних (рідше флювіогляціальних
та еолових) пісках під сосновими, сосново-дубовими та сосноводубово-буковими лісами. На вищих гіпсометричних рівнях
розташовані вже місцевості горбогірних крутосхилових,
глибоко розчленованих межиріч з сірими лісовими ґрунтами на
лесовидних суглинках та виходах карбонатних корінних порід
(бронюючих верствах вапняків) під грабово-буковими лісами
[2]. Цей другий тип ландшафтних місцевостей зустрічається
значно рідше ніж перший і локалізується у східній та північносхідній частині досліджуваної території. Завдяки особливостям
ландшафтної структури та крайового положення безпосередньо
на стику з Немирівським та Яворівським природними
ландшафтами центрально-малополіського типу, що вже
належить до Передкарпатської височинної області Карпатської
гірської фізико-географічної країни, рослинність, а відтак і весь
ландшафт цієї частини південно-західного макросхилу Розточчя
часто набуває мішано-лісового характеру з характерними
бореальними і монтанними елементами ландшафтних
компонентів.
Територія, запропонована для розширення Яворівського
НПП є дуже вдалою з цілого ряду наступних причин.
Запропонований масив має компактну форму, чіткі і виразні
у натурі межі у вигляді залізниці та автодоріг міжнародного,
загальнодержавного та регіонального значення, які водночас, є
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певними техногенними бар’єрами і якоюсь мірою розривають
функціональний зв'язок із суміжними територіями.
Існуючі на цей час території та об’єкти ПЗФ на Розточчі
зовсім не репрезентують Балтійську частину південно-західного
макросхилу височини Розточчя. При цьому слід зазначити, що
заповідне урочище «Немирів» географічно знаходиться не на
Розточчі, а у Надсянській рівнині. У той же час, запропонована
територія репрезентує природні екосистеми Розточчя саме в
басейні ріки Сян, які не представлені в жодній з існуючих
територій та об’єктів ПЗФУ на Розточчі. Також запропонована
територія являє собою практично повний профіль Балтійської
частини південно-західного макросхилу – від межі Надсянської
низовини з підніжжям схилів Розточчя на заході, і до лінії
Головного Європейського вододілу на сході. Абсолютні висоти
коливаються в межах 260 - 360 м н. р. м., тобто, відносне
перевищення рельєфу досягає 100 метрів. Такий високий
протяжний уступ Розточчя до Надсяння на шляху вологих
західних повітряних мас створює помітний мікрокліматичний
ефект: на схилах Розточчя холодніше і випадає більша кількість
опадів, ніж на Надсянській рівнині. Максимальна вершина
масиву – гора На Кам’яному (366,2 м н. р. м.) біля с. Верещиця.
Репрезентація розмаїття природних середовищ та ландшафтних
відмін природно-територіальних комплексів цього макросхилу
забезпечується достатніми розмірами трансекти (3-5 × 6 км), в
межах якої розвинений мікрорельєф, розмаїття фацій, субстрату,
режимів зволоження, ґрунтових та мікрокліматичних відмін. Ці
чинники, в свою чергу, створюють умови для надзвичайної
мозаїчності природних комплексів та біотичного розмаїття.
Слід зазначити, що пропонована територія на протязі близько
3 км межує з природним заповідником «Розточчя» (між ними
пролягає дорога Городок-Верещиця). У свою чергу, ПЗ
«Розточчя» межує з Яворівським НПП, а національний парк – з
регіональним ландшафтним парком «Равське Розточчя». Таким
чином, є передумови для формування повного ландшафтного
профілю від Надсянської низовини, навпоперек через височину
Розточчя аж до низовин Малого Полісся.
Серед
природних
фітоценозів
переважають
лісові
угруповання, передовсім формації сосни звичайної, бука
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лісового, дубів звичайного і скельного. Спостерігається велике
розмаїття та мозаїчний характер поширення субформацій та
асоціацій, зокрема грабові діброви, грабово-липові діброви,
грабово-букові діброви, ацидофільні судіброви (з дубів
звичайного і скельного) чорницеві, бучини чисті, грабові
бучини, яворові бучини, бучини плющеві, грабово-липові
бучини, соснові субучини, звичайнодубово-скельнодубові та
звичайнодубово-скельнодубово-букові
субори
(зокрема,
чорницеві),
бори
чорницеві,
вересові,
лишайникові,
зеленомохові, тощо.
Значна частина лісонасаджень є природнього походження і
старших груп віку (пристигаючі, стиглі та перестійні), тобто є
незамінним середовищем для всього спектру лісової біоти,
передовсім – раритетної. Тут наявні типові та раритетні
(рідкісні, зникаючі, ареально-пограничні), а також типові для
Розточчя, але рідкісні в масштабах держави рослинні
угруповання - передовсім лісові. Низка таких фітоценозів, що
потребують охорони, включена до «Зеленої книги України» [1],
а саме: угруповання букових лісів (Fagetа sylvaticae) з
домінуванням плюща звичайного (Hedera helix); угруповання
грабово-серцелистолипово-букових лісів (Carpineto (betuli)Tilieto
(cordatae)-Fagetа
(sylvaticae));
угруповання
скельнодубово-букових лісів (Querceto (petraeae)-Fagetа
(sylvaticae)); угруповання звичайнососново-букових лісів (Pineto
(sylvestris)-Fagetа (sylvaticae)) та грабово-звичайнососновобукових лісів (Carpineto (betuli)-Pineto (sylvestris)-Fagetа
(sylvaticae)); угруповання буково-звичайнодубових лісів (Fageto
(sylvaticae)-Quercetа (roboris)); угруповання скельнодубовозвичайнодубових лісів (Querceto (petraeae)-Quercetа (roboris));
угруповання ацидофільних скельнодубових лісів (Quercetа
petraeae); угруповання звичайнососново-скельнодубових лісів
(Pineto (sylvestris)-Quercetа (petraeae)); угруповання буковозвичайнососнових лісів (Fageto (sylvaticae)-Pinetа (sylvestris)),
буково-звичайнодубово-звичайнососнових
лісів
(Fageto
(sylvaticae)-Querceto (roboris)-Pinetа (sylvestris)) та грабовобуково-звичайнососнових лісів (Carpineto (betuli)-Fageto
(sylvaticae)-Pinetа (sylvestris)); угруповання скельнодубовозвичайнососнових лісів (Querceto (petraeae)-Pinetа (sylvestris)).
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Також ряд рослинних угруповань включено до переліку
«Раритетні фітоценози Західних регіонів України (Регіональна
«Зелена Книга») [5], зокрема: асоціація скельнодубова судіброва
ліщиново-орлякова (Quercetum (petraeae)-coryloso (avellanae)pteridiosum (aquilini)); асоціація скельнодубова судіброва
чорницева (Quercetum (petraeae)-myrtillosum); асоціація сосновобукова судіброва (з дуба скельного) конвалієва (Pineto
(sylvestris)-Fagetum
(sylvaticae)-Quercetum
(petraeae)convalariosum); асоціація бучина чорницева (Fagetum
(sylvaticae)-myrtillosum); асоціація бучина плющева (Fagetum
(sylvaticae)-hederosum); формація дуба скельного (Quercetа
(petraeae)); асоціації: букова судіброва (з дуба скельного)
чорницева
(Fagetum
(sylvaticae)-Quercetum
(petraeae)myrtillosum); субформація скельнодубово-букові ліси (Querceto
(petraeae)-Fageta).
Тільки тут в межах Українського Розточчя та прилеглих
природних районів на значних площах (численними ділянками
від кількох десятих до кількох десятків гектарів) поширені
лісові формації з домінуванням, співдомінуванням чи участю
дуба скельного Quercus petraea (Matt.) Liebl. – виду, включеного
до Регіонального Червоного списку Львівської області) [4].
Субформації, де дуб скельний виступає едифікатором та
субедифікатором, за попередніми оцінками, поширені на площі
кількасот гектарів. Таких значних масивів з участю дуба
скельного наразі нема у сучасних територіях та об’єктах ПЗФ на
Розточчі. Також прикметною рисою досліджуваної місцевості є
рясне природне поновлення та надійний підріст як дуба
скельного так і дуба звичайного, особливо в умовах свіжих та
вологих суборів та судібров. Унікальне поєднання едафічних та
мікрокліматичних чинників південно-західного макросхилу
височини Розточчя, особливо в околицях Шкла та
Новояворівська, саме тут творить екологічно оптимальне
середовище для регіонально рідкісного лісового едифікатора –
дуба скельного. По суті, досліджувана місцевість обіймає одну з
найбільших популяцій дуба скельного на Львівщині, отже
потребує збереження.
Надзвичайно важливою є запропонована територія для
збереження
природних
середовищ,
передовсім
–
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малопоширених та зникаючих. Формування української частини
Смарагдової мережі Європи за програмою Європейської комісії
і Ради Європи ЄС “Natura-2000” [3] передбачає включення
біосферного резервату «Розточчя» до Смарагдової мережі
України. На пропонованій під розширення території знайдено
такі природні типи оселищ європейського значення, збереження
яких потребує створення територій особливої охорони, зокрема:
9110 PAL.CLASS.:41.11 Букові ліси Luzulo-Fagetum (підтип
41.111 середньоєвропейські передгірні букові ліси;
9130 PAL.CLASS.:41.13 Букові ліси Asperulo-Fagetum підтип
41.131 середньоєвропейські передгірні нейтрофільні букові ліси
(підтип 41.134 богемські липово-букові ліси);
9150 PAL.CLASS.:41.16 Середньоєвропейські Букові ліси
Cеphalanthero-Fagetum
на
вапняках
(підтип
41.161
середньоєвропейські букові ліси на сухих вапнякових схилах);
9160
PAL.CLASS.:41.24
Субатлантичні
та
середньоєвропейські дубові або дубово-грабові ліси Carpinion
betuli;
9170 PAL.CLASS.:41.261, 41.262 Дубово-грабові ліси GalioCarpinetum (ліси Quercus petraeae-Carpinus betulus регіонів із
субконтинентальним
кліматом
у
межах
центральноєвропейського ареалу Fagus sylvatica з домінуванням
Quercus petraeae (41.261). Липово-дубові ліси східного та
центрально-східного регіонів Європи з континентальним
кліматом до східної межі поширення Fagus sylvatica (41.262).
Ціла низка оселищ з домінуванням Quercus petraeae в межах
існуючих територій та об’єктів ПЗФ на Розточчі та прилеглих
природних районах практично не представлена (фрагментарно,
на малих площах, або взагалі відсутня), але саме на території
ДП «Рава-Руське ЛГ», що пропонується до розширення
Яворівського НПП, вони поширені досить широко і на значних
площах.
Виявлені локалітети видів рослин, включених до «Червоної
книги України» [6]. Найбільш поширеними є: любка
зеленоквіткова (Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.); гніздівка
звичайна (Neottia nidus-avis (L.) Rich.); плаун річний (Lycopodium
annotinum L.); лілія лісова (Lilium martagon L.). Рідше
трапляються: косарики черепитчасті (Gladiolus imbricatus L.),
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булатка великоквіткова (Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce);
коручка широколиста (Epipactis helleborine (L.) Crantz);
підсніжник білосніжний (Galanthus nivalis L.); баранець
звичайний (Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mert.).
У цих лісах зустрічаються внесені до Червоної книги України
[7] такі рідкісні представники фауни, як лось (Alces alces),
лелека чорний (Ciconia nigra), орябок (Tetrastes bonasia), сова
довгохвоста (Strix uralensis), голуб-синяк (Columba oenas),
горностай (Mustela erminea), мідянка (Coronella austriaca).
Також зафіксовано на локальних стаціях перебування
(зустрічаються в період розмноження) такі цінні мисливські
види – козуля (Capreolus capreolus), кабан (Sus scrofa), куниця
лісова (Martes martes), борсук (Meles meles) тощо. Північносхідна частина ДП «Рава-Руське лісове господарство»
пропонованої під розширення території НПП разом із
заповідним масивом «Верещиця» Природного заповідника
«Розточчя» розміщені на єдиній формі рельєфу – плато з
вершиною "На Кам'яному", лісові масиви якого утворюють
єдиний лісовий територіальний комплекс, що має значення для
розмноження популяцій місцевої фауни. На каскаді ставків у
витоках р. Шкло є добрі умови для вирощування форелі
(водилась до початку 1990-х років).
Територія має велике водоохоронне значення. Тут
розташований потужний Шклівський водозабір, що забезпечує
питною водою смт. Шкло, міста Новояворівськ та Львів. Тут
б'ють численні джерела, формується стік та беруть початок
річки Шкло, Пила (басейн Сяну) з численними притоками та
низкою відпочинкових і рибних ставків. Також безпосередньо
через територію масиву проходить Головний Європейський
вододіл.
Лісові квартали, прилеглі до міста Новояворівськ, селища
Шкло, сіл Старичі, Верещиця, до відпочинково-оздоровчих
комплексів «Бадьорість», «Болехівські озера», автодоріг ЛьвівНовояворівськ, Старичі-Верещиця, Ярина-Верещиця мають
вагоме значення як для місцевих мешканців, так і для жителів
міста Львова і його околиць, тому що тут відпочивають
фізкультурно-активно чи «тихо», збираючи ягоди та гриби.
Велика частка лісів, особливо соснових, характеризується
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високими рекреаційними показниками, значні площі ягідників, а
саме чорниці і ожини сприяють розвитку утилітарного туризму.
У витоках річки Шкло (урочище Парашка) зберігся історичний
об’єкт – «Австрійська» водокачка», збудована на початку ХХ
століття, яка діє і донині. Звідси питну воду подають у міста
Яворів, Новояворівськ та Львів. Дана споруда має привабливість
як історичний об’єкт. Поряд з нею знаходиться пансіонат –
колишній піонерський табір «Бадьорість», у якому за
радянських часів відпочивали і оздоровлювалися діти з усієї
України, а також з інших республік. Ліси навколо раніше
діючого табору мали статус курортних, на частині яких в 1984 р.
було створене заповідне урочище «Шклівське», яке, на жаль, у
1995 р. – ліквідовано. Також у глибині масиву зустрічаються
явні сліди древніх (ранньо- та пізньосередньовічних) городищ та
укріплених дворищ (урочища Конюшки, кв. 14, Під Парашкою,
кв. 26), котрі потребують досліджень як перспективні пам’ятки
археології. 1296 га цих лісів (52,36 % території масиву)
віднесена
до
категорії
лісів
рекреаційно-оздоровчого
призначення, тому лісоексплуатація тут загрожує зниженням
рекреаційно-оздоровчого потенціалу.
На даний час у Верещицькому, Новояворівському та меншою
мірою у Шклівському лісництвах ведеться промислове
лісокористування, як у будь-якому рядовому експлуатаційному
лісгоспі, не зважаючи на те, що територія відноситься до
біосферного резервату «Розточчя», який у перспективі повинен
стати
складовою
міжнародного
українсько-польського
біосферного резервату. У рубку головного користування
намічені, передовсім, найстаріші і найбільш цінні стиглі та
перестійні діброви з дубів звичайного і скельного, соснини та
бучини, у т. ч. раритетні фітоценози, а це є прямим порушенням
державного і регіонального природоохоронного законодавства.
Також такий стан речей загрожує знищенням цілої низки
унікальних екосистем, котрі недостатньо, або взагалі не
представлені в ПЗФ на Розточчі. Вирішення проблеми вбачаємо
у передачі описаного масиву у постійне користування
Яворівського
НПП,
як
до
поліфункціональної
природоохоронної, наукової, екоосвітньої та рекреаційної
установи, котра має вже чималий (20-ти літній) відповідний
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позитивний досвід вивчення, охорони, відтворення та
оптимального використання цінних природних об’єктів та
комплексів Розточчя.
Як компромісний варіант, можна запропонувати передачу у
постійне користування Яворівського НПП кварталів з масивами
найкраще збережених екосистем (перспективна заповідна зона)
та лісів рекреаційно-оздоровчого та захисного призначення, а
квартали, де останнім часом проведено масштабні рубання, як
також квартали з масивами малоцінних лісових культур,
включити до Яворівського НПП без вилучення у постійних
користувачів, але при умові обов’язкового та повноцінного
функціонального зонування таких територій.
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