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1.5.  ПРИРОДООХОРОННІ РЕСУРСИ 

 

1.5.1.  Природно-заповідний фонд 

 
Історія створення заповідних територій. Сучасна мережа об’єктів природно-заповідного фонду 
(ПЗФ) Львівської області формувалася протягом тривалого часу завдяки багаторічній праці ланд-

шафтних архітекторів, меценатів, науковців та фахівців у сфері природоохоронної справи. Най-
давнішими об’єктами ПЗФ Львівщини загальнодержавного і місцевого значення є декілька 

парків Львова та області, які на теперішній час мають заповідний статус “парк-пам’ятка садово-
паркового мистецтва” і “дендропарк”. Зокрема, територія львівського парку Івана Франка була 

закладена як садово-паркова монахами-єзуїтами у другій половині XVI ст. (Кучерявий, 2008) 
(рис. 1.127). У 1635 р. в с. Підгірці Бродівського р-ну створено парк (сучасна назва – Підгорець-

кий), який у структурі ПЗФ України є єдиним парком загальнодержавного значення XVIІ ст. 
(Попович, Корінько, Клименко, 2011) (рис. 1.128). У 60-их рр. XVIІІ ст. засновано парк навколо 

палацового комплексу в с. Оброшино Пустомитівського р-ну – сучасний дендропарк загально-
державного значення “Оброшинський” (Дудин, Денисова, 2011). 

Сьогодні цінною окрасою зеленої зони м. Львова залишаються приклади садово-парко-
вого мистецтва середини – кінця ХІХ ст.: Ботанічний сад ЛНУ імені Івана Франка, який органі-

зовано ще 1852 р. і Стрийський парк, що запроектував відомий ландшафтний архітектор 
Арнольд Рерінг у 1876–1877 рр. 

Активна діяльність з обґрунтування та організації природних резерватів і пам’яток природи 
з метою збереження первинних ландшафтів й унікальних природних об’єктів на теренах Львів-

щини простежується у ХІХ ст. та на початку ХХ ст. Серед провідників заповідної справи того 
часу виокремлюють: о. Івана Гавришкевича, ботаніка М. Раціборського, юриста і громадського 

діяча Я. Павліковського, лісознавця і ботаніка В. Шафера, геолога А. Ломницького, географа 
С. Павловського, орнітолога, краєзнавця та мецената графа В. Дідушицького (Брусак, 2000; 

Назарук, Сенчина, Стойко, 2018). 
У 1886 р. Володимир Дідушицький на своїх приватних землях біля с. Пеняки (теперіш-

ній Бродівський р-н) організував резерват “Пам’ятка Пеняцька” для збереження вікових букових 
пралісів і місць гніздування рідкісного виду птахів – орлана-білохвоста. Заснування цього резер-

вату було затверджено постановою Австро-Угорського парламенту, щоб зберегти “на всі часи” 
унікальні, корінні та рідкісні угруповання рослин і тварин. Тому, на думку дослідників розвитку 

заповідної справи, резерват “Пам’ятка Пеняцька” був не лише першим природним заповід-
ником на теренах України (адже заснований на два роки раніше від Асканії-Нової), а й одним 

із перших у Європі. На жаль, під час Першої світової війни 200-річні буки цього заповідного 
резервату було знищено, а в 1945–1950-х роках вирубаний корінний деревостан і зруйновані 

унікальні водно-болотні екосистеми. Сьогодні цей природний комплекс відновлюється і, почи-
наючи з 1997 року заповіданий у статусі комплексної пам’ятки природи місцевого значення. 

Окрім “Пам’ятки Пеняцької”, у період 1912–1930 рр. заповідний статус надано й іншим 
цінним з природоохоронного погляду ділянкам, здебільшого на теренах Розточчя, Поділля, 

Карпат. З початку 30-х років ХХ ст. у Галичині діяло два центри зі створення резерватів природи. 
Один – польський, другий – український. Польські вчені В. Шафер, Б. Павловський, Ш. Вердак, 

П. Контни створювали резервати в лісах, які належали Міністерству лісів Польщі. Члени фізіо-
графічної  та природоохоронної комісії  Наукового товариства імені Тараса Шевченка  у Львові, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1876
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Рис. 1.127. Парк імені Івана Франка у Львові 

 

 

Рис. 1.128. Центральна алея Підгорецького парку 

 
західноукраїнські біологи та лісознавці В. Левицький, Б. Лучаківський, А. Мельник, В. Бригідер, 
О. Мриц, Є. Чайковський організовували резервати на землях Української греко-католицької 
церкви (Борейко, 2001; Назарук, Сенчина, Стойко, 2018). За даними В. Борейка (2001) станом 
на 1939 р. на Львівщині налічувалось вже 22 резервати природи, охоронялося біля 78 вікових 
дерев. 

У радянський період заповідний статус цінним з природоохоронного погляду територіям 
на Львівщині почали надавати лише з 1960 р. після ухвалення Закону УРСР “Про охорону 
природи УРСР”. Першими заповідний статус отримали шість парків садово-паркового мистецтва, 
які були закладені ландшафтними архітекторами на теренах області ще в ХVIII–XIX ст. Ці парки, а 
саме – Стрийський (м. Львів), Міженецький (Старосамбірський район), Самбірський, Підгірців-
ський, Буський та Підгорецький і сьогодні належать до заповідної категорії – парки-пам’ятки 
садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. 

Найактивнішою групою природоохоронців у 1960–1970-х рр., які доклалися до заповідання 
екосистем регіону, були С. Стойко, В. Комендар, С. Шевченко, Б. Заверуха, П. Трибун. Завдяки 
їхнім зусиллям у 1970–1980-х рр. заповідний статус отримала значна частина об’єктів, які 
становлять сучасний ПЗФ області. Лише у 1984 р. рішенням виконкому Львівської обласної 
ради № 495 “Про мережу територій та об’єктів природно-заповідного фонду області” було 
заповідано 63 парки, затверджено більшість пам’яток природи та заказників, 46 заповідних 
урочищ. У цьому ж році постановою Ради міністрів УРСР оголошено створення природного 
заповідника “Розточчя”. Отже, на початок 1990-х років на території області організовано понад 
400 об’єктів ПЗФ, проте показник заповідності Львівщини на той час становив лише 2,16 % 
(рис. 1.129). 

Стрімкий розквіт заповідної справи на території Львівської області почався від 1991 р. 
після ухвалення Акту проголошення незалежності України. Розвитку територіальної охорони 
природи сприяло ухвалення низки законів та постанов, зокрема, Закону України “Про природно-
заповідний фонд України” (1992), Програми перспективного розвитку заповідної справи в Украї-
ні “Заповідники” (1994), Закону України “Про основні засади (стратегію) державної екологічної 
політики України” (2010). Особливістю першого десятиріччя незалежності України є передусім 
організація в області нових природоохоронних установ поліфункціонального призначення: 
регіональних ландшафтних (РЛП) і національних природних (НПП) парків. За ініціативи Держав-
ного управління охорони навколишнього природного середовища і Львівської обласної держ-
адміністрації у 1993 р. створений РЛП “Знесіння” у м. Львові, а у 1997 р. – Надсянський РЛП 
та РЛП “Верхньодністровські Бескиди”. У 1998 р. на підставі наукового обґрунтування проф. 
С. Стойка та інших науковців створено Яворівський національний природний парк, а в 1999 р. – 
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НПП “Сколівські Бескиди”. Відповідно, у 2000 р. показник заповідності області становив вже 
3,90 % (Заповідні…, 2008). 

 

Рис. 1.129. Динаміка показника заповідності Львівської області 
у 1990–2020 рр., у відсотках від загальної площі регіону 

 
Починаючи з 2000 р. в області розпочата широка програма біологічних, фітоценологічних 

та еколого-ландшафтних досліджень з метою оцінки раритетного фітогенофонду, видового 
складу безхребетних і хребетних тварин, виявлення цінних у природоохоронному, історико-
культурному та рекреаційному аспектах ділянок природних ландшафтів. У 2007 р. Львівська 
обласна рада затвердила Регіональну програму формування екологічної мережі Львівської 
області на 2007–2015 роки, а в 2008 р. – Регіональну цільову програму розвитку заповідної 
справи у Львівській області на період 2009–2020 роки. У цих документах викладені головні 
проблеми розвитку заповідної справи в регіоні та окреслено головні шляхи їхнього розв’язання. 
У зазначений період в області створено низку нових природоохоронних територій місцевого, 
національного та міжнародного значення. Це передусім такі природно-заповідні установи, як 
РЛП “Равське Розточчя” (2007) (рис. 1.130), НПП “Північне Поділля” (2010), РЛП “Стільське Горбо-
гір’я” (2014) (рис. 1.131), НПП “Бойківщина” (2019), НПП “Королівські Бескиди” (2020). Водночас 
організовано понад 20 заказників місцевого значення, вперше в Україні створено чотири пра-
лісові пам’ятки природи. У 2010 р. розроблено проект Схеми екологічної мережі Львівської 
області. 

У 2011 р. до глобальної мережі біосферних резерватів (БР) МАБ ЮНЕСКО увійшла україн-
ська частина біосферного резервату “Розточчя”, який організовано на базі заповідних тери-
торій Яворівського і Жовківського районів у межах височини Розточчя, а в 2019 р. цей природо-
охоронний об’єкт отримав статус міжнародного транскордонного польсько-українського БР. 

Усі вище наведені факти свідчать про те, що Львівщина посідає чільне місце в галузі 
заповідної справи України. Простежується поступова розбудова мережі об’єктів та територій 
ПЗФ, поліпшується функціонування окремих природно-заповідних установ. Подальше вико-
нання запланованих у відповідних галузевих програмах заходів має привести до формування 
єдиної репрезентативної та функціонально цілісної cистеми територіальної охорони природи 
в області. 
 
Сучасна структура і географія територій та обʼєктів природно-заповідного фонду. Станом на 
1 січня 2020 р. на теренах Львівщини функціонує 392 території та об’єкти природно-заповідного 
фонду загальною площею 171,1 тис. га, що становить 7,84 % від площі території області. 
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Рис. 1.130. Регіональний ландшафтний парк 
“Равське Розточчя” 

 

 

Рис. 1.131. Скеля з печерами давнього городища 
в межах РЛП “Стільське Горбогірʼя” 

 
Відповідно до реєстру ПЗФ Львівської області станом на 2019 р. (Інформаційна…, 2019) 

його утворюють десять з одинадцяти заповідних категорій, чинних на території України. У 
переліку ПЗФ немає лише біосферних заповідників. За кількістю в регіоні, як і в Україні загалом, 
переважають пам’ятки природи (ПП) – 199 об’єктів. На них припадає більше половини (52 %) 
всіх заповіданих об’єктів Львівщини (рис. 1.132). За площею у структурі ПЗФ переважають націо-
нальні парки (36,8 %), дещо менша частка припадає на РЛП (35,6 %) та вдвічі менше – на 
заказники (19,7 %) (рис. 1.133). 

Переважній більшості об’єктів ПЗФ області (93 %) надано статус місцевого значення, що 
покладає обов’язки щодо їхньої охорони передусім на органи місцевого самоврядування. 
Це, зокрема, 197 пам’яток природи різних типів: ботанічних (121), комплексних (19), гідроло-
гічних (34), геологічних (19), пралісових (4). Значною у складі ПЗФ є кількість пам’яток садово-
паркового мистецтва (56) та заповідних урочищ (48), а також заказників місцевого значення (48): 
лісових (23), ландшафтних (15), ботанічних (4), загальнозоологічних (2), ентомологічних (1) і 
гідрологічних (1). 

Зазначимо, що робота зі створення заповідних об’єктів місцевого значення в області 
триває. Зокрема, у 2019 р. Львівська обласна рада ухвалила рішення про оголошення шести 
заказників місцевого значення: одного ландшафтного (“Торфовище Білогорща”), одного бота-
нічного (“Двірцівський”) і чотирьох лісових (“Розгірче”, “Заріччя”, “Солотвина” і “Лісопарк Руд-
но”) (Регіональна…, 2020). Було створено дендрологічні парки “Під Гараєм”, “В’язівський” та 
“Екопарк студентський”, парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва “Парк короля Данила”. 

На окрему увагу серед територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення заслуговують п’ять 
регіональних ландшафтних парків, які згідно із Законом “Про природно-заповідний фонд 
України” (1992) є природно-заповідними установами, для ефективного функціонування яких 
потрібно створювати відповідні адміністрації. З огляду на це місцеві органи влади повинні 
виділити окреме фінансування на утримання і розвиток цих установ. Найбільш вдалим прикла-
дом функціонування таких парків в області є діяльність РЛП “Знесіння”. Хоча цей парк є най-
меншим за площею і розміщеним в межах м. Львова, проте його організаційна структура і 
штат працівників найкраще розвинений серед ландшафтних парків області. У цьому РЛП є 
служба державної охорони, еколого-освітній центр, проведене функціональне зонування тери-
торії парку. 

Щодо заповідних територій та об’єктів загальнодержавного значення, то таких в Львів-
ській області станом на 2019 р. нараховують 26 (табл. 1.19). У квітні 2019 р. Президент України 
Петро Порошенко підписав Указ про створення Національного природного парку  “Бойківщина”  в 
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Рис. 1.132. Структура природно-заповідного фонду Львівської області за кількістю 
територій та об’єктів у розрізі заповідних категорій (станом на 20.03.2019 р.) 

 

 

Рис. 1.133. Структура природно-заповідного фонду Львівської області за площею 
територій та обʼєктів у розрізі заповідних категорій (станом на 20.03.2019 р.) 
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Таблиця 1.19 
Структура природно-заповідного фонду Львівської області (станом на 20.03.2019 р.) 

Категорії територій та 
обʼєктів ПЗФ 

Загальнодержавного 
значення* 

Місцевого 
значення* 

Разом 

Природний заповідник 
1 

2 084,5 
‒ 

1 
2 084,5 

Національні природні парки** 
3 

58 350,5 
‒ 

3 
58 350,5 

Регіональні ландшафтні парки ‒ 
5 

56 540,7 
5 

56 540,7 

Заказники 
9 

3 303,0 
48 

27 955,7 
57 

31 258,7 

Пам’ятки природи 
2 

592,8 
197 

2 346,6 
199 

2 939,4 

Ботанічні сади 
2 

41,2 
1 

1,5 
3 

42,7 

Зоопарки ‒ 
1 

5,9 
1 

5,9 

Дендрологічні парки 
2 

54,0 
2 

3,1 
4 

57,1 

Парки-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва 

6 
115,3 

56 
766,6 

62 
881,9 

Заповідні урочища - 
48 

6 502,4 
48 

6 502,4 

Разом 
26 

64 541,3 
358 

94 122,5 
383 

158 663,8 

Примітка: * у чисельнику – кількість територій та обʼєктів ПЗФ, у знаменнику ‒ їх площа, у га; 
** без НПП “Бойківщина” 

 

Турківському районі площею 12 240 га. Наголосимо, що в національний парк увійшли частина 
земель Надсянського РЛП, заказники “Пікуй”, “Либохорівський” і “Розлуч”, комплексна пам’ятка 
природи “Витік р. Дністер”. У 2020 р. Президент України В. Зеленський підписав Укази про ство-
рення ще трьох об’єктів загальнодержавного значення: НПП “Королівські Бескиди”, ботаніч-
ного заказника “Долина ірисів” та парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва “Адамівка”. 

Загалом, станом на 2020 р. найважливішими з природоохоронного погляду об’єктами 
ПЗФ Львівської області є природний заповідник “Розточчя” та п’ять національних природних 
парків. У заповіднику збереження природних комплексів та об’єктів забезпечується передусім 
через впровадження режиму суворої (абсолютної) заповідності на усій його території. Тут 
виконують комплексні наукові дослідження, проводять екскурсії лише за маршрутами двох 
еколого-пізнавальних стежок та у музеї “Природа Розточчя”. Національні природні парки є 
поліфункціональними природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми, науково-
дослідними установами, територія яких поділена на чотири функціональні зони, що мають 
диференційований режим охорони. 

Важливе значення для підтримки загального екологічного балансу в регіоні відіграють 
дев’ять заказників загальнодержавного значення. Найбільшими за площею серед них є заказ-
ники “Бердо” (1 085 га), “Пікуй” (711 га) і “Діброва” (839 га). За особливостями охорони при-
родних комплексів й об’єктів серед заказників виділяють: три ландшафтних, два ботанічні, 
два гідрологічні, та по одному лісовому і загальнозоологічному. Заказник “Потелицький” у 
2007 р. увійшов у склад РЛП “Равське Розточчя”, а заказник “Пікуй” у 2019 р. – у НПП “Бойків-
щина”. 
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Важливу наукову, просвітницьку та рекреаційну роль серед заповідних територій віді-
грають такі об’єкти загальнодержавного значення, як ботанічні сади (ЛНУ імені Івана Франка 
та НЛТУ України), два дендропарки та шість парків-пам’яток садово-паркового мистецтва. 
Цінними з природничого та екоосвітнього погляду є пам’ятки природи (ботанічна – “Лиса гора та 
гора Сипуха”, комплексна – “Гора Вапнярка”), які увійшли у НПП “Північне Поділля”. 

Наголосимо, що у складі природно-заповідного фонду області, 131 об’єкт є “точковим” 
(окремі старовікові й екзотичні дерева, об’єкти неживої природи, наприклад свердловини міне-
ральних вод, нафти, геологічні відслонення, скелі тощо), які, по суті, не відіграють важливої ролі 
щодо збереження природної біотичної та ландшафтної різноманітності регіону. Ще 69 об’єктів – 
це парки пам’ятки садово-паркового мистецтва, ботанічні сади, дендрарії, зоопарк, тобто 
об’єкти штучного походження, значення яких у збереженні природних ландшафтних комплексів 
регіону є опосередкованим. Отже, понад 50 % від загальної кількості об’єктів природно-
заповідного фонду області становлять лише 2,4 % від його загальної площі, є “точковими”, 
або природно-антропогенними об’єктами й мають другорядне значення для збереження 
природного біорізноманіття регіону (Регіональна…, 2009). 

Важливим показником під час оцінки структури ПЗФ регіону є наявність та площа об’єктів 
із суворим режимом охорони, який характерний для заповідників, заповідних зон НПП та 
РЛП, заповідних урочищ. Станом на 2019 р. заповідним режимом суворої охорони охоплено 
близько 15 тис. га або близько 0,7 % території області (табл. 1.20). Сьогодні не всі НПП і РЛП регіо-
ну мають затверджені проекти організації території, в яких визначено місце розташування і 
площу заповідної зони. Тому в перспективі цей показник повинен збільшитись. 

Таблиця 1.20 
Території природно-заповідного фонду Львівської області 

із заповідним режимом суворої охорони 

Території та об’єкти ПЗФ Площа, га 

Природний  заповідник “Розточчя” 2 084,5 

Заповідні зони НПП 

Яворівський НПП 1 030,6 

НПП “Сколівські Бескиди” 5 194 

НПП “Північне Поділля” не затверджено 

НПП “Бойківщина” не затверджено 

Заповідні зони РЛП 

РЛП “Знесіння” 31,1 

Надсянський РЛП не затверджено 

РЛП “Равське Розточчя” 618,5 

РЛП “Верхньодністровські Бескиди” не затверджено 

РЛП “Стільське Горбогір’я” не затверджено 

Заповідні урочища 6 502,4 

Разом 15 461,1 

 
Абсолютна більшість об’єктів з великою площею природно-заповідного фонду Львівської 

області охоплює лісові природні комплекси. Слабо представлені в структурі природно-запо-
відного фонду водно-болотні, лучні й лучно-степові екосистеми регіону. Особливо це помітно в 
гірській частині Карпат, де до складу великих заповідних об’єктів, таких, наприклад, як заказ-
ники “Пікуй”, “Либохорівський”, заповідне урочище “Зелемінь” та ін. входять лише землі лісо-
вого фонду, до яких не включені ділянки полонин, які підпорядковані іншим землекористу-
вачам (Регіональна…, 2009). 
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Географічна репрезентативність природно-заповідного фонду. З природно-географічного 
погляду найбільш репрезентований заповідними об’єктами є Карпатський регіон Львівщини. 
Показник заповідності тут за оцінками різних фахівців становить від 12,9 до 17,7 %. Водночас 
значні частки площі обʼєктів ПЗФ властиві для Українського Розточчя (11,5 %) та Поділля (6 %). 
Порівняно слабо представлені природоохоронними територіями Мале Полісся (4,9 %), Волин-
ська височина (3,8 %) та Передкарпаття (0,6 %). 

В адміністративному плані найвищі показники заповідності станом на 2019 р. характерні 
для Сколівського (28,5 % від площі району) та Турківського районів (20,4 %). Дещо нижчим 
показником характеризується Жовківський район (16,0 %). До третьої групи районів, де цей 
показник змінюється в межах 5,1‒10,0 % відносяться Бродівський, Золочівський, Миколаївський, 
Пустомитівський, Старосамбірський та Яворівський райони, а також міста Львів (близько 10 %) і 
Трускавець (близько 8 %). Надзвичайно низькі показники заповідності (до 1 %) мають Мости-
ський, Кам’янко-Бузький та Самбірський райони (рис. 1.134). 
 
Міжнародні природоохоронні статуси. Науковці і фахівці заповідної справи Львівської області 
беруть активну участь у реалізації різних міжнародних природоохоронних проектів, які мають 
глобальне значення в охороні й дослідженні біорізноманіття та підтримці сталого розвитку. 
Декільком заповідним територіям або їхнім частинам в регіоні надано міжнародні статуси: 
Біосферного резервату МАБ ЮНЕСКО, Місцевості Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО, 
Водно-болотного угіддя міжнародного значення відповідно до Рамсарської конвенції про 
водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головно як середовище існування 
водоплавних птахів (1971). 

У 1998 р. Сертифікат МАБ ЮНЕСКО про включення до глобальної мережі БР отримав 
Надсянський РЛП, який був долучений до українсько-словацько-польського міжнародного 
біосферного резервату (МБР) “Східні Карпати” (213,2 тис. га) (рис. 1.135). Українська частина МБР 
“Східні Карпати” (58 587,0 га) охоплює Ужанський НПП (Закарпатська обл.), що розташований 
у верхів’ях долини річки Уж, і Надсянський РЛП. Із словацького боку до цього природоохорон-
ного комплексу входить національний парк (НП) “Полоніни”, а з польської – Бещадський НП 
та два ландшафтних парки – “Долина Сяну” та Циснянсько-Ветлінський. Наголосимо на значній 
ролі Надсянського РЛП для охорони верхів’я басейну річки Сян та збереження популяцій 
великих хижаків (бурого ведмедя, вовка, рисі тощо), а також рослиноїдних ссавців (зубра, оле-
ня), основні осередки популяцій яких є у Польщі. На території МБР “Східні Карпати” під охоро-
ною перебувають традиційні архітектурно-культурні об’єкти, моделі землекористування і гірського 

 

 

Рис. 1.135. Надсянський РЛП як складова 
біосферного резервату “Східні Карпати” 

 

Рис. 1.136. Гнізда чапель у заказнику “Янівські 
чаплі” (біосферний резерват “Розточчя”) 
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Рис. 1.134. Мережа територій та об’єктів природно-заповідного фонду Львівської області 
(об’єкти загальнодержавного значення і регіональні ландшафтні парки)  
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пасовищного господарювання таких етнографічних груп українців як бойки і лемки (Брусак, Кри-
чевська, 2011). 

У 2011 р. аналогічний Сертифікат про включення до мережі БР отримали природоохо-

ронні території Львівської області, розміщені в Розтоцькому регіоні, на базі яких створено 

біосферний резерват “Розточчя” (74,4 тис. га) (рис. 1.136). До його складу увійшло п’ять заповід-

них об’єктів: природний заповідник “Розточчя” (2 084,5 га), Яворівський національний парк 

(7 108,0 га), регіональний ландшафтний парк “Равське Розточчя” (19 103 га), орнітологічний 

заказник “Янівські чаплі” (16 га) і заповідне урочище “Немирів” (276 га) (Біосферний…, 2015). У 

2019 р. такий самий статус отримали польські природоохоронні території, розташовані на 

Розточчі. Відповідно резерват став транскордонним. На території Польщі у МБР увійшли Розто-

чанський національний парк, чотири ландшафтних парки (Південнорозточанський, Красноброд-

ський, “Пущі Сольської”, Щебжежинський) і дві ділянки Розточанської області охоронного 

ландшафту. Унаслідок цього МБР “Розточчя” (371 902 га) охопив горбогірні ландшафти височини 
Розточчя із сосновими, ялицево-буковими, сосново-дубовими, сосново-дубово-буковими і 

буковими лісами та водно-болотними угіддями, якими проходить частина Головного євро-

пейського вододілу. 

Зазначені транскордонні біосферні резервати, складові яких розміщені на території Львів-

ської області, за вимогами програми МАБ ЮНЕСКО мають поділятися на три функціональні 

зони (природоохоронне ядро, буферну та транзитну зони) і виконувати такі головні завдання: 

зберігати різноманіття біологічних видів, екосистем і ландшафтів; сприяти проведенню різних 

наукових досліджень і моніторингу, поширювати в регіоні екологічну освіту, сприяти сталому 

соціально-економічному розвиткові регіону. Наприклад, у межах української частини МБР 

“Розточчя” природоохоронна та наукова функція БР реалізовуються передусім на базі заповід-

ного ядра площею 3 314,6 га, інші завдання – виконуються в межах буферної (10 874,2 га) та 

транзитної (60 227,2 га) зон. Наголосимо, що окрім природних екосистем, до складу біосфер-
ного резервату “Розточчя” увійшли антропогенно трансформовані території, зокрема – 65 насе-

лених пунктів Яворівського і 48 – Жовківського районів (Біосферний…, 2015). 

Ще одне міжнародне визнання 23 лютого 2011 р отримали заболочені екосистеми Над-

сянського РЛП, яким надано статус водно-болотного угіддя (ВБУ) міжнародного значення відпо-

відно до Рамсарської конвенції (1971). Зазначене угіддя є прикладом унікального верхового 

сфагнового болота, яке збереглося у непорушеному вигляді. Воно належить до типу улого-

винних боліт лісового поясу і відіграє суттєву роль у природному функціонуванні річкового 

басейну р. Сян. 

У липні 2017 р. на сесії комітету ЮНЕСКО у Кракові (Польща) ухвалене рішення про вклю-

чення до складу українсько-словацько-німецького об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 

“Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини” 63-х ділянок давніх букових лісів, що 

знаходяться у десяти європейських країнах. Відповідно відбулася зміна назви цього об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на назву “Незаймані букові ліси Карпат та інших регіонів Європи”. 

Однією із складових ділянок цього транснаціонального об’єкту стали лісові масиви природного 

заповідника “Розточчя”, де знаходяться унікальні угруповання старовікових букових лісів 

площею 384,81 га. 

На території області є також п’ять IBA-територій (Important Bird and Biodiversity Area), які 

виділяють орнітологи за спеціально визначеними критеріями Міжнародної організації BirdLife 

International з метою збереження місць перебування рідкісних видів птахів та їхніх популяцій. 

До таких ділянок відносять “Мале Полісся” (UA 119, площа 2 400 га), “Долину р. Бережниця” 

(UA 118, площа 300 га), “Болото Чоновини” (UA 024; площа 8 300 га), “Долину р. Вишні” (UA 

120; площа 350 га), Чолгинський заказник (UA 141; площа 820 га). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/BirdLife_International
https://uk.wikipedia.org/wiki/BirdLife_International
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1.5.2.  Природоохоронні установи міжнародного і 

національного значення 

 
Діяльність установ природно-заповідного фонду Львівської області спрямована на реалізацію 
програм з охорони і збереження природних ландшафтів і біорізноманіття, проведення наукових 
досліджень і науково-практичних конференцій, на рекреаційну діяльність та еколого-освітні 
заходи. Адміністрації природоохоронних установ співпрацюють із громадськими організаціями, 
науковими і навчальними закладами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Усього в Львівській області є 21 природоохоронна установа (15 загальнодержавного і 
шість місцевого значення), які підпорядковані різним відомствам. Відповідно до Закону про 
ПЗФ, для них мають бути сформовані спеціальні адміністрації. Станом на 2019 р. такі адміні-
страції сформовано для 11 об’єктів ПЗФ. Окремі установи мають міжнародні статуси і вони 
функціонують відповідно до міжнародних стандартів, конвенцій, стратегій. 

Нижче схарактеризовано природні особливості, напрями діяльності, а також проблеми 
функціонування природного заповідника та національних парків як найважливіших установ 
природно-заповідного фонду області. 
 
Природоохоронні установи Українського Розточчя. Серед природоохоронних територій між-
народного і національного значення, які розміщені в межах Українського Розточчя розглянемо 
природний заповідник “Розточчя” та Яворівський національний природний парк. 
 
Природний заповідник “Розточчя” площею 2 080 га створено 5 жовтня 1984 р. Його територія 
охоплює дві відокремлені ділянки – Верещицьке і Ставчанське лісництва. Адміністрація роз-
ташована в селищі Івано-Франкове (вул. Січових Стрільців, 7) Яворівського р-ну. На початку 
1990-х років заповідник розширено до 2 084,5 га. 

На його території виокремлюються три платоподібні підвищення: урочища Верещиця 
(997 га), Горбки (388 га) і Ставки (593 га), горб-останець Королева гора (22 га) (рис. 1.137) та 
плоскорівнинне заболочене урочище Заливки (84 га). Уздовж меж заповідника протікає річка 
Верещиця, у долині якої споруджено каскад ставів. Найбільшим є Янівський став (207 га), у 
який впадає річка Ставчанка. У рельєфі заповідника поєднуються крутосхилі горби-останці, 
платоподібні підняття та широкі міжпасмові улоговини. Найвищі пункти – г. Таборова (362,4 м) і 
Гострий горб (350,6 м). Найнижчі відмітки рельєфу приурочені до заплав річок Верещиці та 
Ставчанки (288,4 м). Неповторної своєрідності рельєфу заповідника надають мальовничі скелі 
заввишки до 10‒15 м на горбах-останцях Таборова і Гострий горб. З цінних об’єктів неживої 
природи зазначимо про еолові горби, дюни та польодовикові ками, які вкриті сосновими 
борами (урочище Горбки), знахідки морени нижньоплейстоценового віку (східніше с. Верещи-
ця), кристалічні валуни скандинавського походження розміром до 1,0 м (урочище Верещиця) 
(рис. 1.138). 

У заповіднику переважає лісова рослинність (92 % від його площі); на лучну, болотну та 
прибережно-водну припадає 8 % його території (Сорока, 2004). 

Природоохоронна діяльність. У заповіднику охороняють типові горбисто-пасмові широко-
листяно- і мішанолісові ландшафтні системи Українського Розточчя та біотичне різноманіття. 
Значним різноманіттям вирізняються лісові угруповання, найціннішими серед яких є букові, 
дубові, соснові, буково-соснові, дубово-соснові і сосново-дубово-букові. Тут простежується 
зростання дев’яти рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України. З 13 липня 2017 р. 
ділянка заповідника площею 384,81 га належить до об’єкту Всесвітньої природної спадщини 
ЮНЕСКО “Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіонів Європи”. 
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Рис. 1.137. Урочище Королева гора в природному 
заповіднику “Розточчя” 

 

 

Рис. 1.138. Верещицьке лісництво природного 
заповідника “Розточчя” 

 
Флора заповідника налічує 1 094 видів судинних рослин, 212 – мохоподібних, 65 – 

лишайників, 20 – синьо-зелених водоростей, 365 видів грибів (Сорока, 2004). На території запо-
відника відмічено 35 видів флори, занесених у Червону книгу України (2009), двох видів, що 
включені у Бернську конвенцію і 42 види з регіонального червоного списку “Перелік регіо-
нально рідкісних видів, що потребують охорони у межах Львівської області” (2008). 

Фауна заповідника вивчена детально. Зокрема, іхтіофауна налічує 21 вид, фауна земно-
водних і плазунів – 19, птахів – 215, ссавців – 61 вид (Ференц, Хомин, Горбань, Горбань, 2012; 
Башта, Кусьнеж, Івашків, 2013). У заповіднику зареєстровано 1 905 видів безхребетних. Най-
чисельнішими є членистоногі – 1 777 видів (павукоподібні – 425, прихованощелепні – 140 і 
комахи – 1 212 види). Серед комах найчисельнішими є метелики – 409 видів і жуки – 472 види. 
Обліковано 11 видів хижих нематод, 47 видів водних і 70 наземних молюсків (Членистоногі…, 
2010; Tymkiv, Pytel, Stryamets, 2019). 

У фауні хребетних виявлено 59 видів (27 видів птахів, 19 – ссавців, два –плазуни, один вид 
міногоподібних), що занесені до Червоної книги України; 271 вид під охороною переліків Берн-
ської конвенції; 65 видів мігруючих птахів – Боннської конвенції. До Європейського Червоного 
списку з птахів занесено лише шуліку чорного (Ференц, Хомин, Горбань, Горбань, 2012; Башта, 
Кусьнеж, Івашків, 2013). З безхребетних особливу цінність мають види, занесені до охоронних 
списків МСОП, Європейського Червоного списку, Бернської конвенції і ЧКУ, яких у заповіднику 
виявлено 62 види членистоногих (Членистоногі…, 2010; Tymkiv, Pytel, Stryamets, 2019). 

Науково-дослідна діяльність. Заповідник проводить наукові дослідження за програмою 
“Літопису природи у заповідниках і національних природних парках України” (2002) і спеціа-
льними науковими темами, які виконують фахівці різного профілю установ НАН України і ВНЗ 
Львова. Серед наукових здобутків установи наголосимо га ґрунтовній і різнобічній інвентари-
зації флори й рослинності, фауни хребетних і безхребетних, поглиблених лісівничих досліджен-
нях, комплексному великомасштабному картуванню природних компонентів і комплексів 
заповідника, активній міжнародній співпраці з Розточанським парком народовим (Польща). 
На території заповідника функціонує метеостанція, моніторингові пункти і стаціонари, а також 
унікальні науково-дослідницькі об’єкти: лісотипологічний профіль Андрія П’ясецького, закла-
дений у 1940 р. в урочищі Ставки; географічні культури сосни звичайної, зібраної з території 
колишнього Радянського Союзу, в урочищі Горбки; профілі з вивчення динаміки дефлюкційних 
процесів в урочищі Верещиця (Горошко, Дудок, 1992; Чернявський, Брусак, Гузій, 1999). 

Еколого-освітня діяльність. У заповіднику функціонує Екопросвітницький центр і музей 
“Природа Розточчя”, проводять численні екоосвітні заходи (День птахів, День дерева, День Дов-
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кілля, Збережи ялинку, Первоцвіт, Марш парків), триває робота з учнями шкіл смт  Івано-Фран-
кове та екскурсії еколого-освітніми стежками “Урочище “Горбки” і “Урочища Ставки–Заливки”. 

Проблеми функціонування природно-заповідної установи зумовлені відсутністю охоронної 
зони заповідника, функціонуванням на суміжних територіях господарських об’єктів, що впли-
вають на перебіг природних процесів, а також недостатнім фінансуванням державою науково-
дослідних робіт. У 2002 р. розроблено проект створення охоронної зони заповідника площею 
1 818 га, який на практиці не реалізовано. Межі проектованої охоронної зони враховано під 
час створення української частини МБР “Розточчя”. 

На прилеглій до заповідника території функціонує ВАТ “Львівський рибокомбінат”, що 
експлуатує каскад ставів у долині р. Верещиця. Восени регулярно спускають воду з Янівського 
ставу, що поряд з осушувальною меліорацією підсилює ефект обезводнення урочища Заливки. 
Наслідком є збіднення видового різноманіття болотної рослинності, зокрема, зменшення 
чисельності видів-реліктів льодовикової епохи. 

Заповіднику у спадщину дістались ділянки з монокультурами дуба червоного, який є 
вкрай агресивним видом, що активно поширюється територією заповідника. Тому потрібно 
вжити заходів щодо переформування фітоценозів за участі дуба червоного на корінні лісостани. 
 
Яворівський національний природний парк площею 7 078,6 га створений 4 липня 1998 р. на 
базі однойменного ландшафтного парку та прилеглих територій Старичівського і Магерівського 
військових лісгоспів. Унаслідок винесення в натуру меж НПП його площа становить 7 108 га, з 
яких 2 915 га (41 % території) надано парку у постійне землекористування. Адміністрація націо-
нального парку розташована у селищі Івано-Франкове (вул. Зелена, 23) Яворівського р-ну. 
Функціональне зонування території НПП: заповідна зона – 1 030,6 га (14,5 %), зона регульо-
ваної рекреації – 428,2 га (20,1 %), зона стаціонарної рекреації – 40,9 га (0,6 %) і господарська 
зона – 4 608,3 га (64,8 %), в тому числі 4 193,0 га земель, що входять до складу парку без 
вилучення у інших користувачів. 

У рельєфі парку поєднуються крутосхилі горби-останці, платоподібні підняття, широкі 
міжпасмові улоговини, тераси і заплави річок. Підняття і пасма розчленовані глибокими (міс-
цями до 80–100 м) ярами, які місцеві жителі називають “дебрами”. Численні мальовничі горби-
останці зі скелями з масивних вапняків та пісковиків надають паркові неповторної своєрідності 
(г. Кам’яна). Тут часто трапляються невеликі печери та понори карстового походження. Цікавими 
є також навіяні вітром горби та дюни, вкриті сосновими борами. Найвищою точкою парку є 
безіменна висота (403,6 м) західніше с. Млинки. Серед інших вершин виділяються: Булава 
(397 м), Кубин (378 м), Березняки (378 м), Болтова Гора (360 м), Вівсяна Гора (387 м). 

Через територію національного парку проходить Головний Європейський вододіл, який 
поділяє притоки Дністра і Західного Бугу (відповідно басейни Чорного і Балтійського морів). У 
межах парку є витоки допливів р. Верещиці, що впадає в Дністер та приток Дерев’янки і Свині, 
які несуть свої води у Західний Буг. На півночі парку зосереджена найбільша на Розточчі кіль-
кість високодебітних джерел. 

Територія національного парку здебільшого вкрита лісами (91 %). Найпоширенішими є 
букові, соснові і дубово-соснові ліси, менші площі займають березові, грабово-дубові і сосново-
дубові ліси, а вздовж річок – чорновільхові. Цікавими є острівні реліктові осередки смереки, 
ялиці та явора, які збереглися на північно-східній межі ареалу, а також рідкісні для регіону 
сіровільхові та ясенові угруповання. Високе різноманіття лісів Яворівського національного парку і 
заповідника “Розточчя” зумовлене проходженням через Українське Розточчя флористичного 
рубежу Середньої та Південно-Східної Європи, який супроводжує перехід широколистяних 
лісів у лісостеп. Тут проходить східна межа поширення дуба скельного, ялівцю, бука лісового, 
південно-східна – сосни звичайної, північно-східна – ялиці білої. На скельних відшаруваннях є 
реліктові залишки степової рослинності. Незначні площі займають лучна, водна і болотна 
рослинність. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1
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Природоохоронна діяльність. У національному парку перебувають під охороною типові 
для Українського Розточчя горбогірні і горбисто-пасмові широколистяно- і мішанолісові ланд-
шафтні системи та біорізноманіття. 

Флора парку налічує 730 видів судинних рослин та 249 видів грибів. На території парку 
виявлено десять рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, 22 види флори 
занесено до Червоної книги України та 35 видів є рідкісними на Розточчі. У парку зростає 15 ви-
дів, які охороняє Вашингтонська (CITES) та два види – Бернська конвенції (Літопис…, 2019). 

Фауна парку налічує 300 видів хребетних тварин: 52 види ссавців, 204 птахів, вісім плазунів, 
11 земноводних, 25 видів кісткових риб. Розпочато вивчення фауни безхребетних. На території 
парку виявлено 52 види тварин, занесених до Червоної книги України (два види риб, два – 
плазунів, 30 – птахів і 18 – ссавців), 12 видів з Європейського Червоного списку, а також 247 ви-
дів, які охороняє Бернська та 99 видів – Боннська конвенції. У НПП зареєстровано 40 видів комах, 
включених до Червоної книги України, вісім – до Червоного списку МСОП, 14 – до Європей-
ського Червоного списку та 12 – до Бернської конвенції (Літопис…, 2019). 

Наукова діяльність. У парку проводяться дослідження за програмою “Літопису природи”, 
вивчають вплив рекреації на природні комплекси, проводять дослідження наукові установи і 
ВНЗ Львова. Яворівський НПП тісно співпрацює з польським Розточанським парком народовим 
(ПН) у сфері охорони і моніторингу природного середовища, розвитку туризму та екологічної 
освіти. Також створено умови для відтворення нащадків дикого лісового коня – тарпана, заве-
зеного з Розточанського ПН. 

Рекреаційна та еколого-освітня діяльність. На території національного парку функціо-
нують рекреаційні осередки “Верещиця” (рис. 1.139), “Лелехівка”, “Козулька”, “Середній Горб” 
та “Оселя Розточчя” (рис. 1.140), у яких створені умови для комфортного відпочинку. Відвідувачі 
охоче використовують рекреаційні водойми для купання та спортивної риболовлі. Упродовж 
світлового дня можна скористатись альтанками, а для довготривалого відпочинку споруджено 
дерев’яні будиночки. 

З різноманіттям природи парку можна ознайомитись мандруючи екоосвітніми стежками 
“Стежка Івана Франка”, «Крехівські святині”, “Голуби”, “Верещиця”, “Головним Європейським 
вододілом” і “Лелехівка”. Унікальні природні й історико-культурні об’єкти Розтоцького регіону 
охоплені екскурсійними маршрутами “Страдч – Чорні озера”, “Від Янова до Крехова”, “Янів – 
в тіні минулої слави”, “Яворівський військовий полігон – минуле і сучасність”. Популярними є 
традиційні фестивалі “Йорданське святкування”, “Купальський віночок”, “Бабине літо” та ін. 
Еколого-освітня діяльність парку розвивається на базі еколого-просвітницького центру, що сфор-
мований в адміністрації НПП та освітніх закладах району.  В центрі організовують тематичні семіна- 

 

 

Рис. 1.139. Відпочинкова зона “Верещиця” 
в Яворівському НПП 

 

Рис. 1.140. Відпочинковий осередок “Оселя 
Розточчя” в Яворівському НПП 
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ри, конференції, презентації, демонструють екологічні відеосюжети та фільми про НПП. У школах 
проводять екологічні уроки, акції, змагання, конкурси тощо. Найпопулярнішими є такі екологічні 
акції: “Свято зустрічі птахів”, “День Довкілля”, “Збережи лісову красуню”, “Чиста Україна – чиста 
Земля” тощо. 

Проблеми функціонування національного парку зумовлені передусім сусідством на 
півночі з тренувальним полігоном Яворівського навчального центру Міністерства оборони 
України, на якому з початком військових дій на Донбасі, проводять регулярні військові навчання. 
Ця обставина впливає на перебіг природних процесів та можливості рекреаційного викори-
стання природних комплексів на всіх землях парку. Як наслідок – значне рекреаційне наванта-
ження на відпочинкову зону “Верещиця” та недостатнє використання рекреаційного потенціалу 
інших зон відпочинку. Сусідство парку з активно функціонуючими військовим полігоном та 
лісогосподарськими підприємствами обмежує можливості розширення його території. 
 
Природоохоронні установи Карпатського регіону. Розглянемо дві території ПЗФ загальнодер-
жавного значення, які розміщені у Карпатському регіоні Львівщини – національні природні 
парки “Сколівські Бескиди” і “Бойківщина”. 
 
Національний природний парк “Сколівські Бескиди” площею 35 684 га створено 11 лютого 
1999 р. на базі заказників “Сколівський”, “Зелемінь” і “Майдан” та заповідних урочищ “Дубин-
ське”, “Сопіт”, “Журавлине”. Площа парку після винесення меж у натуру становить 35 261,2 га, з 
яких 24 369,2 га (69 % території) передані парку в постійне користування. Парк утворюють відо-
кремлені ділянки, розміщені у Сколівському, Дрогобицькому і Турківському районах. Адміні-
страція парку розташована у м. Сколе (вул. Кн. Святослава, 3). Функціональне зонування НПП: 
заповідна зона – 5 712,6 га (16,2 %), зона регульованої рекреації – 8 597,8 га (24,4 %), зона 
стаціонарної рекреації – 88,7 га (0,2 %), господарська зона – 20 862,1 га (59,2 %), у тому числі 
10 892 га земель Сколівського військового лісгоспу, що входить до складу парку без вилучення 
у користувача. 

Основна частина території парку охоплює середньогірні хребти Сколівських Бескидів з 
абсолютними висотами від 600 до 1 200 м н.р.м., що простягаються у північно-східному 
напрямку в басейні річки Стрий з притокою Опір (Федірко, 2017). Наймасивніші асиметричні 
гірські хребти, складені флішем крейдового та палеогенового віку, в центральній частині тери-
торії парку займають межиріччя Стрия–Опору та Опору–Сукелі. Тут найвищими є вершини 
Великий Верх (1 177 м), Кривий Верх (1 072), Перекоп (1 212), Високий Верх (1 176), Корчанка 
(1 178), Кремінний (1 135 м). Найвищою точкою парку є г. Парашка (1 268 м) (рис. 1.141). Північні 
ділянки парку з найвищою відміткою г. Діл (848 м) розташовані в межах низькогір’я (700–900 м) 
Берегових Бескидів. Південно-західна окраїна парку охоплює низькогірні (700–800 м) симетричні 
хребти Стрийсько-Сянської верховини, які складені аргілітами і пісковиками олігоценового віку. 
Хребти відокремлені широкими поздовжніми долинами. 

У крайовому низькогір’ї Бескидів виділяються комплекси скель заввишки до 20–30 м, 
окремі до 50 м біля сіл Урич, Ямельниця і Підгородці, які складені масивними ямненськими 
пісковиками. У скелястій долині річки Кам’янки поблизу однойменного села є Кам’янецький 
водоспад (заввишки 7 м) (рис. 1.142), неподалік якого розташоване оз. Журавлине (Мертве 
озеро), а на р. Мала Річка біля с. Корчин – водоспад Гуркало (5 м). Мальовничі перекати є на 
р. Рибник Майданський, Павловому та Чудиловому потоках. У межах НПП виявлено 27 джерел з 
мінеральною водою. 

Територія національного парку здебільшого вкрита лісами (88%). Найбільші площі зай-
мають хвойні ліси (55,6 %), серед яких переважають смерекові (72,6 %) та ялицеві (26,3 %) насад-
ження, поширеними є букові ліси (42,7 % лісовкритої площі), уздовж річок і потоків зростають 
угруповання сірої і чорної вільхи.  Серед смеречників переважають похідні  та зрідка трапляються 



1. Використання природних ресурсів та проблеми їхньої охорони 
 

174 Геоекологія Львівської області 
 

 

 

Рис. 1.141. Гора Парашка ‒ найвища вершина 
в межах НПП “Сколівські Бескиди” 

 

 

Рис. 1.142. Водоспад Кам’янка ‒ один із найбільш 
відвідуваних обʼєктів НПП “Сколівські Бескиди” 

 
природні смерекові фітоценози, сформовані аборигенною формою смереки з гостролускатими 
шишками. Є тут і культури ялиці, які насаджували в Бескидах у ХХ ст. 

Природоохоронна діяльність національного парку полягає у збереженні і відтворенні 
корінних чистих й мішаних букових та ялицевих лісів як невід’ємних складових низько- і 
середньогірних ландшафтних комплексів Сколівських Бескидів та біотичного різноманіття регіо-
ну. Цінними на території парку є ділянки природних високопродуктивних і біологічно стійких 
деревостанів – вікові чисті бучини, еталонні смерекові і ялицеві ліси, які відображають різно-
манітність лісового покриву Бескид. У парку збереглися також фрагменти 150–200-річних 
букових фітоценозів пралісового типу (Майданське та інші лісництва). Ялицеві бучини зростають 
у межах висот 700–900 м н.р.м. уздовж малих і великих потоків. Найвище положення у рельєфі 
займають смереково-ялицево-букові ліси віком 100 і більше років. 

На крайових хребтах трапляються рідкісні для Українських Карпат букові, яворові та 
сіровільхові ліси з трав’яним покривом з цибулі ведмежої та скополії карніолійської. На 
річкових терасах ростуть також рідкісні сіровільшаники скополієво-лунарієві та скополієво-
ведмежоцибулеві. Цікавими є смерекові яличники, а також осередки дуже рідкісних у Бескидах 
корінних смеречників. На кам’янистих схилах та в ущелинах смерекові ліси спускаються до 
висоти 600–800 м і ростуть нижче від букових лісів. На території парку виявлено 95 рослинних 
угруповань, з яких 17 рідкісних, що потребують суворої охорони (Сколівські…, 2020). 

Флора парку налічує понад 632 видів судинних рослин. Серед них виявлено 50 видів, 
занесених до Червоної книги України та два види рослин з переліків Бернської конвенції. 

Фауна парку налічує понад 240 видів хребетних тварин: 52 види ссавців, 154 птахів, шість 
плазунів, 12 земноводних та 20 видів риб. Виявлено 42 види тварин (14 видів ссавців, 19 птахів, 
три плазунів, п’ять земноводних і два види риб), занесених до Червоної книги України, 11 видів з 
Європейського Червоного списку та вісім видів з Бернської конвенції. У парку зареєстровано 
192 види безхребетних: 48 видів багатоніжок, з яких дев’ять є рідкісними та 144 види комах 
(Сколівські…, 2020). 

На території НПП реакліматизовано зубра європейського, який пристосувався до складних 
гірських умов. Сьогодні у парку налічують 16 особин (рис. 1.143). 

Науково-дослідна діяльність. У парку проводять наукові дослідження за програмою “Літо-
пису природи у заповідниках і національних природних парках України” (2002) та спеціальних 
наукових тем інвентаризаційного плану, які виконують фахівці установ НАН України і ВНЗ 
Львова. Серед важливих напрямів досліджень є організація моніторингу за станом і динаміч-
ними змінами лісових фітоценозів та післялісових лук  (царинок),  спостереження за станом попу- 
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Рис. 1.143. Популяція зубрів у НПП 
“Сколівські Бескиди” 

 

 

Рис. 1.144. Державний історико-культурний 
заповідник “Тустань” 

 
ляцій рідкісних видів рослин та фітоценозів, а також природних геосистем, які зазнають впливу 
рекреаційного навантаження. Досліджено вплив рекреаційного навантаження на окремі еко-
пізнавальні стежки і маршрути НПП. 

Рекреаційна та еколого-освітня діяльність. На території національного парку функціону-
ють рекреаційні пункти “Водоспад на р. Кам’янка”, “Колодка”, “Павлів потік”, “Майдан”, “Ту-
стань” та ін. До послуг відвідувачів парку є будиночки відпочинку, розташовані у Завадківському, 
Майданському, Сколівському і Підгородцівському лісництвах та туристичний притулок “Дубина”. 
З особливостями природи парку можна ознайомитись, відвідавши 11 еколого-пізнавальних 
стежок і маршрутів. Найпопулярніші серед них: “Бучина”, “На гору Лопата”, “На водоспад”, 
“Долиною річки Кам’янки”, “Росохацькі полонини”, “м. Сколе – г. Парашка – с. Майдан”. У 
парку промарковано кінний та велосипедний маршрути. На території НПП функціонує Держав-
ний історико-культурний заповідник “Тустань” (рис. 1.144), де діє музей та щороку проводиться 
популярний серед відвідувачів фестиваль української середньовічної культури “Ту Стань!” 
(Паньків, 2019). 

Еколого-освітня діяльність парку розвивається на базі адміністрації НПП, де облаштовано 
музей та еколого-просвітницьких центрів у Бутивлянському, Майданському і Підгородцівсь-
кому лісництвах. Тут організовують тематичні семінари та презентації, демонструють еколо-
гічні фільми про НПП. У школах проводять екологічні уроки, акції, конкурси тощо. 

Проблеми функціонування національного парку пов’язані з господарською діяльністю 
людини як у минулому, так і сьогодні. Серед головних – це значна площа (понад 3 тис. га) 
похідних смерекових лісів, які створені на місці корінних букових, ялицевих і мішаних сме-
рекових лісостанів. У похідних смеречниках замість аборигенної гостролускатої переважає 
туполуската некарпатська ялина, тому простежується масове всихання похідних смерекових 
деревостанів. Особливо великі площі культур неаборигенної ялини є на відрогах хребта Параш-
ки у Сколівському військовому лісгоспі. Отже, важливим завданням парку є переформування 
похідних смеречників у корінні лісостани. Проблемою парку, яка впливає на ефективність охо-
рони природних геосистем, є кластерний характер його території. Потрібно розширити й опти-
мізувати територію НПП, оскільки для його створення у 1994 р. було зарезервовано 116 тис. га на 
Сколівщині. За межами території НПП залишились цікаві у природоохоронному плані ділянки, 
зокрема, болото в урочищі “Городище” біля с. Завадка, окремі лісові масиви ДП “Сколівське 
лісове господарство”. Деякі популярні серед відвідувачів ділянки парку, зокрема біля Кам’янець-
кого водоспаду, потребують подальшого рекреаційного впорядкування для запобігання забруд-
нення р. Кам’янки відходами від гастрономічного обслуговування відвідувачів. 
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Національний природний парк “Бойківщина” створено на території Турківського району 11 квіт-
ня 2019 р. на базі заказників “Пікуй”, “Либохорівський” та частини лісових земель РЛП “Над-
сянський” на площі 12 240 га, з яких 10 623 га (87 %), надані в постійне користування. Адміні-
страція національного парку розміщена у смт. Бориня (вул. Героїв УПА, 32). Нині парк перебуває 
у стані організаційного становлення. 

Територію НПП утворюють декілька територіально відокремлених ділянок у низькогір’ї 
Стрийсько-Сянської верховини та Верховинського середньогірного вододільного хребта, які 
відіграють важливу екостабілізуючу роль у межах річкових басейнів у верхів’ях рік Сян, Дністер і 
Стрий. Низькогірні хребти досягають висоти 700–850 м н.р.м. (г. Щолб, 874 м), а Верховинський 
вододільний хребет – 1 200–1 400 м н.р.м. з найвищою вершиною Львівщини – г. Пікуй (1 408 м) 
із унікальними острівними ділянками субальпійської рослинності. Тут збереглися корінні букові 
та ялицево-смереково-букові деревостани. Чистими буковими лісами вкритий хребет Бучок і 
схили гори Пікуй (рис. 1.145). 

За попередніми даними у флорі національного парку налічують близько 700 видів судин-
них рослин, зростає 32 види, занесених до Червоної книги України (2009) та дев’ять видів – з 
Червоного списку судинних рослин Карпат. Також тут виявлено чотири лісових та два болотних 
угруповання, занесених до Зеленої книги України (2009). 

За попередніми даними на території НПП зареєстровано 34 види хребетних тварин, зане-
сених до Червоної книги України (2009), три види – Червоного списку МСОП, п’ять видів – Списку 
регіонального рідкісних видів, 153 види – Бернської конвенції, 47 видів – Боннської конвенції, 
29 видів – Вашингтонської конвенції та сім видів кажанів, включених до Угоди про збереження 
кажанів у Європі. 

На прилеглих до національного парку територіях Турківського району розташована низка 
пам’яток історії та архітектури, центри народних промислів етнографічного регіону Бойківщина, 
які у перспективі стануть базовими осередками розвитку туристично-рекреаційної діяльності 
парку. 
 
Природоохоронні установи Поділля. В межах Поділля у Львівській області розглянемо Націо-
нальний природний парк “Північне Поділля”. 
 
Національний природний парк “Північне Поділля” створено 10 лютого 2010 р. площею 
15 587,92 га, з яких 5 434,4 га (35 %), надані парку в постійне користування та 10 153,52 га, 
включено до його території без вилучення.  У парк увійшли відомі пам’ятки природи “Гора Вапняр- 

 

 

Рис. 1.145. Краєвиди в межах новоствореного 
НПП “Бойківщина” 

 

Рис. 1.146. Монумент на Білій горі в межах НПП 
“Північне Поділля”, що споруджено до століття 

з дня народження М. Шашкевича 
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ка” та “Лиса Гора і Гора Сипуха”, а також 14 інших природно-заповідних об’єктів (чотири заказ-
ники, вісім пам’яток природи і два заповідні урочища). Серед них варто виокремити перший 
заповідний об’єкт України – “Пам’ятку Пеняцьку”, яку взяв під охорону ще у 1886 р. граф 
В. Дідушицький. Природоохоронний статус об’єкта відновлено у 1997 р. (Північне…, 2020). 
Адміністрація національного парку тимчасово розташована у м. Броди (вул. Львівська, 28). Тери-
торія парку охоплює з 282 відокремлених ділянок (кластерів) у межах Золочівського, Бродів-
ського і Буського районів. Функціональне зонування території НПП остаточно не затверджене, 
а згідно з попереднім зонуванням заповідна зона займає 2 861,9 га (18,4%), регульованої рекреа-
ції – 2 205,85 га (14,20 %), стаціонарної рекреації – 0 га, господарська – 10 520,17 га (67,4 %). 

Національний парк розміщений у межах Вороняцького і частково Гологірського горбо-
гір’я та прилеглих ділянок рівнини Малого Полісся (Золочівська і Колтівська улоговини), які 
відокремлені північно-західним уступом Подільської височини (рис. 1.146). На території парку 
абсолютні висоти становлять від 250 до 460 м н.р.м, а найвищими відмітками є г. Вапнярка 
(460,8 м) та г. Високий Камінь (440,4 м). Горбогір’я, складені відкладами нижньої крейди і 
неогену (мергелі, вапняки, піски, пісковики), розчленовані долинами річок та ярами. Територією 
парку проходить Головний Європейський вододіл, який поділяє басейни Балтійського і Чорного 
морів. На північ несе свої води Західний Буг з річками Золочівкою і Гологорівкою та Стир з Іквою 
(бассейн Прип’яті, Дніпра), а на південь – Золота і Гнила Липи, Стрипа та Серет (басейн Дністра). 

Територія парку вкрита головно лісовою рослинністю (87 %). На горбогір’ях зростають буко-
ві, грабово-букові і грабово-дубові, а вздовж долин річок – чорновільхові ліси і вербняки. Значно 
менші площі займають лучно-степові і чагарникові ділянки та суходільні луки, фрагментарно 
репрезентовані угруповання прибережно-водної, болотної і болотно-лучної. Своєрідність рос-
линного покриву північного краю Поділля, в межах якого розміщений парк, полягає в тому, що 
тут проходить межа двох ботаніко-географічних і кліматичних провінцій Європейської лісової 
області: східноєвропейської з континентальним кліматом та центральноєвропейської з більш 
вологим кліматом. Територію парку проходить північно-східна межа поширення бука європей-
ського (Наукове…, 2009). 

Природоохоронна діяльність. У національному парку охороняють горбогірні широко-
листяно-лісові природні комплекси та фрагменти екстразональних лучних степів й остепнених 
лук, окремі ділянки яких було заповідано ще до створення НПП. Особливу цінність мають типові 
лісові угрупування букових і грабово-букових лісостанів та чагарникових бучин (“Гора Вапнярка”, 
“Лиса Гора і Гора Сипуха”, “Свята гора”, “Підкамінь”, “Ліс в околицях Верхобужжя”, “Ліс під 
Трудовачем”), унікальні угруповання сосняків низькоосокових (“Жулицька гора”, “Свята гора”), 
унікальні комплекси карбонатних боліт (“Верхобузький”), прибережно-водні та болотні високо-
осокові угруповання (“Пониківський”), різнотравно-типчакові і різнотравно-типчаково-осокові 
степові ділянки (“Макітра”). Для заказника “Макітра” маємо один із найдавніших в Україні спис-
ків рослин, які уклав Е. Клобер ще в середині ХІХ ст. В парку охороняють 15 рослинних угрупо-
вань, які включені до Зеленої книги України (лісових – сім, степових – три, болотних – п’ять). 

У статусі ботанічної пам’ятки природи “Липа Богдана Хмельницького” охороняють одне 
із найдавніших дерев липи дрібнолистої в Україні. Цінними в естетичному плані є скельні утво-
рення у межах парку – останець “Скеля Великий Камінь” та скеля “Триніг” (рис. 1.147), а також 
витоки річок Західний Буг та Стир. 

За останніми даними, у регіоні розміщення парку налічують 1 300 видів флори (вищих 
судинних рослин –1 206 видів, мохоподібних – 39, нижчих рослин – 55 видів) та 182 види 
грибів. Цінними для парку є рідкісні, ендемічні, реліктові та погранично-ареальні види. Виявлено 
79 видів, включених до Червоної книги України, два – до Червоного списку МСОП, два – до 
Європейського Червоного списку, сім – під охороною Бернської конвенції, а також 38 видів, 
що потребують охорони в межах області (Проект…, 2019). 
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На території парку відмічено 811 видів фауни (57 видів ссавців, 177 видів птахів, п’ять видів 
плазунів, 11 видів земноводних, один вид кісткових риб та 562 види безхребетних). Своєрідною 
рисою тваринного світу є поєднання степових видів та типової фауни західноєвропейських 
широколистяних лісів. З птахів 14 видів, занесені до Червоної книги України (2009), три види – 
Червоного списку МСОП, 133 видів – до додатків Бернської конвенції та 55 видів – Боннської 
конвенції. Зареєстровано 20 видів ссавців, занесених до Червоної книги України, чотири види 
з Червоного списку МСОП та шість видів з Європейського Червоного списку. Виявлено 30 видів 
комах, які включені до Червоної книги України. 

Науково-дослідна діяльність. У парку проводять наукові дослідження за програмою 
“Літопису природи у заповідниках і національних природних парках України” (2002), проводить-
ся інвентаризація флори і фауни та їх рідкісних представників. 

Рекреаційна та еколого-освітня діяльність парку передусім спрямована на забезпе-
чення попиту рекреантів на загальнооздоровчий відпочинок, природно- та культурно-пізна-
вальний туризм. Підґрунтям рекреаційної діяльності парку є розмаїті природні ресурси – горби-
останці, скелі, степові ділянки, вікові лісові масиви, витоки річок і джерела тощо. У парку 
функціонують екопізнавальні стежки “Маркіянові місця”, “Триніг”, “На Святу гору” і туристич-
ний маршрут “Від городища до городища через колишні села”, промарковано веломаршрути 
“По дну Сарматського моря” та “Пагорби Золочів’я”. Розробляють екостежку “Пташина слобо-
да”, планують створення зон стаціонарної рекреації і наметового містечка. 

У регіоні розташування НПП є низка історико-культурних об’єктів, які є матеріальним 
підґрунтям розвитку туристичної діяльності парку: музей-садиба М. Шашкевича (рис. 1.148) і 
дерев’яна церква Св. Михайла (1720) у с. Підлисся, Підгорецький замок-палац (XVII ст.) і 
Василіанський монастир (XVII–XVIII ст.) у с. Підгірці, городище давньоруського міста Пліснесько 
(VIII–XIII ст.), Олеський (XIVI–XVII ст.) і Золочівський (XVII ст.) замки, народний промисел у 
с. Гавареччина, музей С. Тудора у с. Пониква, меморіальне військове кладовище біля с. Червоне, 
татарський пам’ятник поблизу с. Гологори, пам’ятник “Колтівський прорив” та ін. Підгорецький, 
Олеський і Золочівський замки входять у популярний туристичний маршрут “Золота підкова 
Львівщини”. 

Еколого-освітня діяльність спрямована на роботу з відвідувачами парку та мешканцями 
краю і передусім молоддю. Парк співпрацює з дошкільними закладами, управліннями з питань 
освіти, молоді та спорту Бродівського та Золочівського районів, Бродівським дитячим екологіч-
ним парламентом, Золочівським районним центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів, 
дитячим будинком “Рідний Дім”, спортивно-оздоровчим літнім табором “Сокіл” Золочівсь-
кого району. 

 

 

Рис. 1.147. Кам’яний останець “Триніг” 
в НПП “Північне Поділля” 

 

Рис. 1.148. Садиба-музей Маркіяна Шашкевича 
в межах НПП “Північне Поділля” 
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Приваблюють відвідувачів парку місця біля витоків однієї з найбільших річок України – 
Західний Буг. Щороку тут проходить міжнародний екологічний етнофестиваль “Чисті джере-
ла Бугу“. 

Проблеми функціонування. Головною проблемою національного парку, яка впливає 
ефективність охорони природних комплексів, є дрібнокластерний характер його території та 
недостатнє фінансування діяльності парку зі сторони профільного міністерства. Потрібно роз-
ширити й оптимізувати територію НПП, об’єднавши дрібні ділянки у крупніші масиви, та значно 
покращити матеріально технічну базу парку. 

 

1.5.3.  Пам’ятки неживої природи 
 

Пам’ятка природи як форма охорони природи. Термін пам’ятка природи, який дослівно пере-
кладений з німецької Das Naturdenkmal, увів у науковий обіг на початку ХІХ ст. німецький 
природознавець-енциклопедист, мандрівник і географ Александер фон Гумбольдт (1769–1859) 
під час спільної з французьким дослідником Еме Бопланом експедиції в Південну Америку, 
яка тривала майже п’ять років (1799–1804). Згодом у Європі розвинувся громадський рух за 
збереження пам’яток природи в Німеччині, Франції, Швейцарії завдяки активній діяльності 
німецького професора Гуго Конвенца (1855–1922). Завдяки дослідженням натуралістів ще до 
Першої світової війни у Німеччині виокремили і взяли під охорону низку унікальних природних 
об’єктів, а саме: старовікові дерева, водоспади, печери, болотисті ліси і верхові болота, мальов-
ничі скелі та ін. 

Під терміном “пам’ятка природи” розуміють унікальний витвір природи, який потребує 
збереження та охорони. До 1900 р. в тлумачних словниках цей термін згадували як природне 
творіння, іноді ототожнювали з історичним культурним ландшафтом, коли йшлося про унікальні 
дерева чи цікаві геологічні відслонення. 

У Німеччині (батьківщині виникнення терміна) під поняттям “пам’ятка природи” (ПП) розу-
міють ізольовану ділянку природного ландшафту або область з чітким його розмежуванням 
із зовнішнім середовищем, яка має пізнавальну цінність (Морозов, 1970). Зазначимо, що ПП є 
однією з найдавніших природно-заповідних категорій поряд із “заповідними урочищами”, 
які охороняли як мисливські угіддя або ділянки, важливі для відтворення мисливських видів, 
ще у слов’ян-язичників та згодом в Київській Русі. Зокрема, національні парки та заповідники 
як форми охорони природних ландшафтів виникли лише у другій половині ХІХ ст. у США 
(Єллоустонський НП, 1972), та в Україні (заповідник “Асканія-Нова”, 1898), яка тоді була у складі 
Російській імперії. 

Найповніший перелік об’єктів, під якими розуміють пам’ятки природи подають А. Сухарєв, 
М. Волосов, В. Дадонов та ін. (2007). До них належать: 

1. Поодинокі природні об’єкти (дерева-довгожителі, які мають історико-меморіальне 
значення, кущі і дерева химерних форм, одиничні екземпляри рослин екзотів і реліктів, вулкани, 
пагорби, льодовики, валуни, водоспади, гейзери, джерела, витоки річок, скелі, стрімчаки, остан-
ці, прояви карсту, печери, гроти та ін.). 

2. Ділянки суші та водного простору: 
‒ ділянки мальовничих місцевостей; 
‒ еталонні ділянки незайманої природи; 
‒ місця зростання та проживання цінних, реліктових, нечисленних, рідкісних і тих, що 

зникають, видів рослин і тварин; 
‒ лісові масиви і ділянки лісу, передусім цінні за своїми характеристиками (породний 

склад, продуктивність, генетичні якості, будова насаджень), а також зразки видатних досягнень 
лісогосподарської науки і практики; 
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‒ природні об’єкти, які відіграють важливу роль у підтримці гідрологічного режиму; 
‒ унікальні форми рельєфу та пов’язані з ним природні ландшафти (гори, групи скель, 

ущелини, каньйони, групи печер, льодовикові цирки і трогові долини, моренно-валунні гряди, 
дюни, бархани, гідролаколіти); 

‒ геологічні відслонення, що мають особливу наукову цінність (опорні розрізи, стратотипи, 
виходи рідкісних мінералів, гірських порід і корисних копалин); 

‒ геолого-географічні полігони, в тому числі класичні ділянки з особливо виразними 
слідами сейсмічних явищ, а також відслонення розривних і складчастих порушень залягання 
гірських порід; 

‒ місцезнаходження рідкісних або особливо цінних палеонтологічних об’єктів; 
‒ ділянки річок, озер, водно-болотних комплексів, водосховищ, морських акваторій, неве-

ликі річки із заплавами, озера, водосховища і ставки; 
– природні гідромінеральні комплекси, термальні та мінеральні водні джерела, родовища 

лікувальних грязей; 
– берегові об’єкти (коси, перешийки, півострови, острови, лагуни, бухти). 
Традиційно розрізняють три типи пам’яток природи: живої природи (ботанічні і зооло-

гічні); неживої природи; комплексні (природні комплекси, характерні для різних природних зон). 
Розбіжностей у розумінні і класифікації пам’яток живої природи переважно не виникало. Їх 
традиційно поділяли на ботанічні і зоологічні. Проте варто класифікувати ботанічні пам’ятки 
природи за предметним принципом на праліси і старовікові ліси, раритетні фітоценози та 
рідкісні види рослин (Брусак, Сеничак, 2019). 

З трактуванням пам’яток неживої природи (ПНП) виникають методичні проблеми. Тради-
ційно за змістом відповідником “пам’яткам неживої природи” є поняття “геологічна пам’ятка”, 
яку в Україні у вжиток увів академік В. Бондарчук, котрий у брошурі “Геологические памятники 
Украины” (1961) вперше подав їхнє розуміння та зачислював до них: геоморфологічні ланд-
шафти; комплекси гірських порід; прояви ендогенних сил. 

У зарубіжних країнах використовують різні терміни для означення об’єктів, які відпо-
відають геологічним пам’яткам. Мартін Шварцбах 1970 р. увів поняття “відомі місця геологічних 
досліджень” (berühmte stätten geologischer forschung) (Шварцбах, 1973). Англійські дослідники 
вживають термін “місця наукового інтересу” (sites of scientific interest). У Польщі використовують 
поняття “місця геологічної документації” (stanowisko dokumentacyjne, geostanowisko) та “гео-
логічний резерват” (rezerwat geologiczny) (Alexandrowicz, 1900, 1991; Waloryzacja…, 1992). У 
Прибалтійських і німецькомовних країнах використовують термін “геотоп” (geotop), а у ро-
сійськомовній літературі вживають “геологический памятник природы” (Stűrm, 1994; Гриценко, 
Іщенко, Русько, Шевченко, 1995). 

У Франції 1991 р. відбулась конференція, на якій створено Асоціацію зі збереження гео-
логічної спадщини Землі (ProGEO) та ухвалено термін “об’єкти наук про Землю” (Earth-science 
sites), який офіційно використовують у світовій практиці (Геологічні…, 1995). На початку 2000-х 
років для виокремлення серед наявних заповідних територій об’єктів із винят-ковою геолого-
геоморфологічною цінністю деяким з них надають статус геопарку. Створено Європейську 
(European Geoparks Network, EGN) і Світову (Global Geoparks Network, GGN) мережі геопарків. 
Найчисельнішою є їхня мережа в Китаї, а в Європі – у Франції, Великій Британії, Іспанії, Греції. 

Отже, у науковій літературі традиційно сформувалось розуміння пам’яток неживої 
природи тільки як геологічних (Геологические…, 1987; Геологічні…, 1995), що охоплюють суто 
геологічні, а також геоморфологічні й гідрологічні об’єкти. Зокрема, у першому в Україні 
путівнику-довіднику “Геологические памятники Украины” (1987) геологічні пам’ятки розділено 
за предметним принципом на такі типи: 1) стратиграфічний і геохронологічний, 2) мінералого-
петрографічний, 3) палеонтологічний; 4) тектонічний; 5) геоморфологічний, 6) мальовничий. До 
шостої групи зачислено здебільшого скелі та мінеральні і прісні джерела, криниці, витоки 
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річок, водоспади, які мають особливу культурно-естетичну цінність. Фахівці-геологи Централь-
ного науково-природничого музею НАН України запропонували розширену класифікацію 
геологічних об’єктів, яка налічує 15 типів пам’яток (Геологічні…, 1995). 

Географи пропонують частину пам’яток неживої природи, репрезентованих різними фор-
мами рельєфу, розглядати як геоморфологічні (Брусак, Бакун, 2011; Зінько, 1998; Зінько, Брусак, 
Гнатюк, Кобзяк, 2004; Палієнко, 1997; Олійник, Стецюк, 2008; Стецюк, Сільченко, Біличенко, 
2011 та ін.). Аналіз літератури засвідчує, що сьогодні сформувались такі підходи до класифікації 
геоморфологічних пам’яток: генетичний, за призначенням і за розмірами (Палієнко, 1997), 
змістовний (предметний) і за науково-пізнавальною значимістю (Зінько, 1998). 

У науковій літературі триває дискусія щодо доцільності виділення ще одного класу 
пам’яток неживої природи – не тільки геологічних і гідрологічних, а й геоморфологічних з 
урахуванням об’єкта охорони та предмета цінності ПП (Зінько, 1998; Брусак, Бакун, 2011). Цю 
думку обстоюють географи-геоморфологи зазвичай з Києва і Львова (Е. Палієнко, Ю. Зінько, 
В. Брусак, Р. Гнатюк, О. Шевчук, Р. Кобзяк, В. Стецюк, С. Бортник, Я. Олійник та ін.). Зазначимо, 
що спеціалісти-геологи (В. Бондарчук, Н. Коротенко, А. Щирица, А. Каневський, В. Гриценко, 
А. Іщенко, Ю. Русько, В. Шевченко та ін.) традиційно розглядають усі пам’ятки неживої природи 
як геологічні, оминаючи комплексні і гідрологічні, та виділяють їх як окремі групи – геоморфо-
логічні та гідролого-гідрогеологічні об’єкти у складі геологічних пам’яток. Наголосимо, що восени 
2020 р. вийшов у світ сигнальний примірник навчального посібника “Геологічні та геоморфо-
логічні пам’ятки України” (2020), що свідчить про досягнення певного консенсусу в наукових 
дискусіях. 
 
Пам’ятки природи Львівської області. Згідно із Законом України “Про природно-заповідний 
фонд України” (1992), “пам’ятками природи оголошуються окремі унікальні природні утво-
рення, що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне, пізнавальне і культурне зна-
чення, з метою збереження їх у природному стані. Власники або користувачі земельних ділянок, 
водних та інших природних об’єктів, оголошених пам’ятками природи, беруть на себе зобо-
в’язання щодо забезпечення режиму їхньої охорони та збереження” (ст. 27 закону). У складі 
природно-заповідного фонду відповідно об’єкта охорони розрізняють комплексні, геологічні, 
гідрологічні, ботанічні, пралісові (з 2017 р.) та зоологічні пам’ятки природи. Пам’ятки приро-
ди – найчисельніша категорія у структурі ПЗФ України (3 441 об’єкт (41,73 %) від загальної 
кількості об’єктів ПЗФ держави). Заповідна категорія “пам’ятка природи” є найоптимальнішою 
для збереження невеликих за площею локальних об’єктів, отож загальна площа ПП у ПЗФ 
України порівняно незначна і становила 2017 р. 29 769,2 га (0,69 %). 

Станом на 01.01.2021 року у Львівській області організовано 199 пам’яток природи – дві 
ПП загальнодержавного значення (ботанічна “Лиса гора і гора Сипуха” і комплексна “Гора Вап-
нярка”) та 197 – місцевого значення, або 50 % від загальної кількості об’єктів ПЗФ Львівщини, 
займаючи 2 939,4 га або 1,63 % від площі ПЗФ (Перелік…, 2021). Забезпечення режиму збере-
ження ПП місцевого значення покладено передусім на місцеві й регіональні органи влади та 
місцеві громади. Отож популяризація знань щодо їхнього розміщення, заповідного статусу і 
режиму, наукового, природоохоронного та культурне значення є важливим завданням як для 
науковців, так і для різних еколого-освітніх та природоохоронних установ (Геологические…, 
1987, Геологічні…, 1995, 2006 та ін.). 

Здебільшого пам’ятки природи Львівщини створені ще 1984 р. (157 об’єктів, або 78,9 %) 
шляхом перереєстрації ПП створених ще у 1970-х роках. Частину ПП, створених у 70–80 рр. ХХ ст., 
упродовж останніх десятиліть ліквідовано у зв’язку з їхнім включенням у межі природного 
заповідника “Розточчя” та національних природних парків “Сколівські Бескиди” і “Північне 
Поділля” та через втрату їхньої цінності (здебільшого ботанічні ПП – старовікові дерева, дерева-
екзоти унаслідок старіння, хворіб та вітровалів і буреломів). 
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З метою охорони окремих екзотичних чи старовікових дерев, їхніх груп, раритетних 
рослинних угруповань організовано ботанічні ПП, яких налічують 122 об’єкти (61,3 % від усіх ПП 
області). Першою пам’яткою природи Львівщини став резерват “Пам’ятка Пеняцька” заповіда-
ний ще 1886 р., повторно оголошений комплексною ПП 1997 р. На думку дослідників історії 
розвитку заповідної справи, резерват “Пам’ятка Пеняцька” був не лише першим природним 
заповідником на теренах України, й одним із перших у Європі. Сьогодні ця пам’ятка розміщена 
в межах НПП “Північне Поділля”. 

Найбільшу частку у складі пам’яток природи Львівської області за чисельністю становлять 
ботанічні (61,31 %), а за площею – комплексні (69,29 %). Чисельними є гідрологічні (17,08 %), 
комплексні (10,05 %) і геологічні (9,55 %) ПП, небагато пралісових ПП та немає зоологічних. 
Значну площу також займають ботанічні ПП (20,25%), а незначну геологічні, пралісові та гідро-
логічні (табл. 1.21). 

Таблиця 1.21 
Структура пам’яток природи у природно-заповідному фонді Львівської області 

Тип пам’яток 
природи 

Кількість 
Частка від 
загальної 

кількості, % 
Площа, га 

Частка від 
загальної 
площі, % 

Загальнодержавного значення 

комплексні 1 0,5 283,0 9,63 

ботанічні 1 0,5 309,8 10,54 

Разом 2 1,0 592,8 20,17 

Місцевого значення 

комплексні 19 9,55 1 753,6 59,66 

геологічні 19 9,55 190,63 6,49 

гідрологічні  34 17,08 11,64 0,40 

ботанічні 121 60,81 285,52 9,71 

пралісові 4 2,01 105,20 3,57 

зоологічні – – – – 

Разом 197 99,0 2 346,594 79,83 

Усього 199 100 2 939,194 100 

 
Пам’ятки неживої природи Львівщини. Під пам’ятками неживої природи розуміють детально 
вивчені еталони природних феноменів чи типові природні утворення з доброю морфологічною 
вираженістю (відслоненістю) (Геологические…, 1987; Геологічні…, 1995; Брусак, Бакун, 2011). 

У природно-заповідному фонді України пам’ятки неживої природи охороняють у формі 
геологічних і гідрологічних, часто комплексних ПП загальнодержавного і місцевого значення. 
Серед комплексних пам’яток природи виокремлюють ПП з виразним історико-культурним, 
геоморфологічним, гідрологічним або ботанічним об’єктом охорони. У сучасній структурі ПЗФ 
окремої категорії – геоморфологічні ПП – для охорони пам’яток рельєфу немає. Пам’ятки приро-
ди можуть зберігати свій природоохоронний статус, якщо розміщені на території національних 
природних та регіональних ландшафтних парків, біосферних заповідників (наприклад, НПП 
“Подільські Товтри”). 

До пам’яток неживої природи Львівської області ми зачислили 68 заповідних об’єктів 
(табл. 1.22): 34 гідрологічні, 19 геологічних, а також значну кількість комплексних (15 з 20-ти), 
які охоплюють передусім виразні форми рельєфу, що мають комплексне природоохоронне 
значення – геоморфолого-ботанічне, геоморфолого-культурне тощо (Перелік…, 2021). 
 
Комплексні пам’ятки природи. Серед 68-ми пам’яток природи Львівщини тільки одна має 
загальнодержавне значення. Це комплексна ПП – “Гора Вапнярка” (309,8 га, 1996 р.). Зазначе-
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ний об’єкт ПЗФ розташований на північно-східних схилах г. Вапнярка (461 м н.р.м.) у центра-
льній частині Гологорів і є найвищою вершиною Золочівського району. Гора складена мергелями 
верхньої крейди та баденськими вапняками і карбонатними пісковиками, які відслонюються 
на вершині, утворюючи оригінальні форми вивітрювання (рис. 1.150). Тут збереглись рідкісні для 
цього регіону України елементи наскельної кальце- і петрофільної флори, а 2010 р. ця ПП 
увійшла до складу НПП “Північне Поділля”. 

Таблиця 1.22 
Розташування комплексних, гідрологічних та геологічних пам’яток природи 

в адміністративних районах Львівської області 

№ 
з/п 

Адміністративний 
район 

Пам’ятки природи Разом ПП / 
разом ПНП Комплексні Гідрологічні Геологічні 

1. Бродівський 2/1 – 2 4/3 

2. Буський – 1 – 1 

3. Городоцький – 1 – 1 

4. 
Дрогобицький (включно з 
Бориславом і Трускавцем) 

1/0 6 2 9/8 

5. Жидачівський – 1 1 2 

6. Золочівський 5/5 – 1 6/6 

7. Кам’янка-Бузький 1/0 – – 1/0 

8. Миколаївський 1/1 – 2 3/3 

9. Мостиський – – 2 2/2 

10. 
Самбірський (включно з 
Рудками) 

– 1 1 2/2 

11. Сколівський 5/3 3 2 10/8 

12. Старосамбірський 1/1 3 1 5/5 

13. 
Стрийський (включно з 
Моршином) 

1/1 7 – 8/8 

14. Турківський 1/1 5 3 9/9 

15. Яворівський 2/2 6 – 8/8 

16. м. Львів – – 2 2/2 

 Разом 20/15 34 19 73/68 

 
Інші комплексні ПП місцевого значення розташовані у Сколівському (5), Золочівському (4), 

Бродівському та Яворівському (по 2), Старосамбірському, Турківському, Дрогобицькому, Кам’ян-
ка-Бузькому, Стрийському та Миколаївському (по 1) районах (рис. 1.149, табл. 1.23). Їхня 
площа становить від 1 до 515 га (ПП “Стільська”). Здебільшого комплексні пам’ятки природи 
місцевого значення (13) створені ще 1984 р., три – у 1990-х роках, дві – 2016 р., одна – 2017 р. 

У межах 15-ти комплексних пам’яток природи під охороною перебувають власне гео-
морфологічні об’єкти, що виразно виділяються в натурі (окремі гори і горби, скелі, печери), а 
також природні комплекси навколо витоку р. Дністер. Зокрема, у Сколівському районі розта-
шовані такі пам’ятки природи: “Комплекс мальовничих скель з лісонасадженнями на горах 
Сигла і Широка Сигла”, “Комплекс мальовничих скель з лісонасадженнями на горі Соколовець”, 
“Тисова гора”. У Золочівському районі – ПП “Жулицька гора, гора Сторожиха, гора Висока”, ПП 
“Підлиська гора” (гора Маркіяна Шашкевича), ПП “Свята гора” (рис. 1.151), які увійшли у 
склад НПП “Північне Поділля”. У Турківському районі розміщені комплексна ПП – “Витік р. 
Дністер”, яка, окрім витоку ріки, охоплює прилеглі ділянки з хвойними насадженнями. 
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Рис. 1.149. Комплексні пам’ятки природи Львівської області (нумерацію 
пам’яток природи подано у табл. 1.23) (Брусак, Кричевська, 2019) 
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Таблиця 1.23 
Комплексні пам’ятки природи Львівської області 

№ ПП на 
карто-
схемі 

Назва комплексної пам’ятки природи, 
рік створення 

Площа, 
га 

Власники або землеко-
ристувачі, відповідальні за 

збереження ПП 

1. Гора Вапнярка, 1996 309,8 ДП “Золочівське ЛГ” 

2. Сквер ім. Марії Солодкої, 1984 1,3 Зубівмостівська НСШ 

3. Підлиська, 1984 145,6 ДП “Золочівське ЛГ” 

4. Жулицька гора, гора Сторожиха, гора Висока, 1984 261,0 ДП “Золочівське ЛГ” 

5. Свята гора, 1984 186,0 ДП “Золочівське ЛГ” 

6. гора Кузяріна,2017 4,0 Підлипецька сільська рада 

7. Геолого-ботанічна ділянка “Триніг”, 1984 5,5 ДП “Бродівське ЛГ” 

8. Пам’ятка Пеняцька, 1997 35,0 ДП “Золочівське ЛГ” 

9. Комплекс мальовничих скель серед 
лісонасаджень в околицях с. Лелехівка, 1984 

1,0 Страдчівський НВЛК 

10. Страдчанська, 1997 28,9 Яворівський ДЛГП ЛГП 
“Галсільліс” 

11. Стільська, 1999 (РЛП “Стільське Горбогір’я”) 515,0 ДП “Стрийське ЛГ” 

12. Скеля, де був збудований замок Данила 
Галицького, 1984 

1,0 Спаська сільська рада 

13. Стежка Івана Франка, 1984 15,0 ДП “Дрогобицьке ЛГ” 

14. Витік р. Дністер, 1984 54,0 ДП “Турківський ЛГ” 

15. Комплекс мальовничих скель на горі 
Соколовець, 1984 

12,0 ДП “Сколівське ЛГ” 

16. Комплекс мальовничих скель на горах Сигла і 
Широка Сигла, 1984 

15,7 ДП “Сколівське ЛГ” 

17. Тисова гора, 1984 1,9 ДП “Сколівське ЛГ” 

18. Під Парашкою, 2016 252,1 Сколівський військ. лісгосп 

19. Козій, 2016 216,7 Сколівський військ.лісгосп 

20. Відслонення Вигородського пісковика з руїнами 
старовинного монастиря і печери О. Довбуша, 1984 

1,0 с. Розгірче 

Разом 2036,6  

 

 

Рис. 1.150. Cкелі на г. Вапнярка – комплексна 

памятка природи загальнодержавного значення 
“Гора Вапнярка” 

 

Рис. 1.151. Горб-останець Свята Гора (388 м) – 

комплексна памятка природи місцевого 
значення “Свята Гора” 
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Окремо зазначимо об’єкти, які мають природне й історико-культурне значення, – ПП 
“Страдчанська” (Яворівський р-н), “Стільська” (Миколаївський р-н), “Скеля, де був збудований 
замок Данила Галицького” (Старосамбірський р-н) та ін. Деякі з об’єктів, зокрема у Золочів-
ському, Бродівському і Миколаївському районах, увійшли до складу таких природоохоронних 
установ, як НПП “Північне Поділля” та РЛП “Стільське Горбогір’я”, отож сьогодні мають подвій-
ний природоохоронний статус. 
 
Геологічні пам’ятки природи. Геологічні ПП організовані для збереження печер, скель, геоло-
гічних відслонень, ерозійних останців та польодовикових утворень (ератичних валунів, моренних 
відкладів). Їхні розміри становлять від 0,1 до 80 га. Зазначимо, що всі ПП створені ще 1984 р., 
поширені у десяти адміністративних районах області й у м. Львів та приурочені до гірської 
частини Львівщини, Передкарпатської рівнини і Подільської височини (рис. 1.154; табл. 1.24). 
У Карпатах розташовані такі пам’ятки природи: “Печера” і “Скелі” біля с. Верхнє Висоцьке та 
смт Бориня (Турківський р-н), Печера “Писана криниця” і Скеля “Красний камінь” (Сколівський 
р-н) (рис. 1.152), Скеля “Соколів Камінь” (Старосамбірський р-н), що сформувались у місцях поши-
рення масивних ямненських пісковиків, які сприяють утворенню скель і скельних комплексів. 
Цікавими з палеогеографічного погляду є ПП “Залишки польодовикової морени з викопним 
торфовищем” (с. Крукеничі) і “Валуни польодовикового періоду” (с. Боляновичі) у Мостиському 
районі, які засвідчують діяльність нижньоплейстоценового льодовика на території Львівщини. 

Особливості геології і рельєфу Поділля репрезентують пам’ятки природи Бродівського, 
Золочівського районів та м. Львів (зокрема, “Медова печера” (рис. 1.153) і “Кортумова гора”). 
На Бродівщині розташована оригінальна скеля-останець “Чортів камінь” заввишки 17 м (рис. 
1.155). Унікальними для Львівщини є пам’ятки природи історико-гірничопромислового типу, 
пов’язані з історією видобутку корисних копалин у м. Борислав – “Найпродуктивніша нафтова 
свердловина № 298” (“Ойл Сіті”), яку охороняє НГВУ “Бориславнафтогаз”. 
 
Гідрологічні пам’ятки природи. Цей вид пам’яток природи є найчисельнішим і репрезентовані 
зазвичай джерелами і свердловинами (29 об’єктів), водоспадами (3), торфовищами (1) та 
витоком річки (1). Розміри цих заповідних об’єктів порівняно з іншими є мінімальними (від 
0,05 до 2 га). Майже всі пам’ятки (окрім ПП “Водоспад Лазний”) організовані 1984 р. Заповідний 
статус мають (табл. 1.24): джерела і свердловини мінеральних вод курортів Моршин (7), Труска-
вець (4), Немирів (5), Розлуч (4), Любінь Великий (1) і Шкло (1) (рис. 1.156). З водоспадів природо-
охоронний статус мають Гуркало (Сколівський р-н), Лазний (Дрогобицький р-н) та водоспад гір- 

 

 

Рис. 1.152. Геологічна пам’ятка природи 
місцевого значення Cкеля “Красний камінь” 

 

Рис. 1.153. Геологічна пам’ятка природи 
місцевого значення “Медова печера” у Львові – 

один з перших резерватів на Львівщині 
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Рис. 1.154. Геологічні і гідрологічні пам’ятки природи Львівської області (нумерацію 
пам’яток природи подано у табл. 1.24) (Брусак, Кричевська, 2019)  
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Таблиця 1.24 
Геологічні і гідрологічні пам’ятки природи Львівської області 

№ ПП 
на кар-
тосхемі 

Назва геологічної / гідрологічної 
пам’ятки природи 

Площа, 
га 

Власники або землекористувачі, 
відповідальні за збереження ПП 

1 2 3 4 

Геологічні пам’ятки природи 

1. Відслонення тортонських пісковиків, 1984 80,0 Селянська спілка с. Підгірці 

2. Ерозійний останець морських рифів Товтрів 
в околицях села Підкамінь, 1984 

0,3 Підкамінська селищна рада 

3. Скеля “Великий Камінь”, 1984 0,1 ДП “Золочівське ЛГ” 

4. Залишки польодовикової морени з 
викопним торфовищем, 1984 

8,6 Крукеницька сільська рада 

5. Валуни польодовикового періоду 0,3 Золоткевицька сільська рада 

6. Відслонення у м. Рудки, 1984 1,0 Рудківська міська рада 

7. Відслонення тортонських пісковиків зі скуп-
ченням викопної тортонської фауни, 1984 

12,1 Миколаївське ДЛГП ЛГП “Галсільліс”, 
с. Тростянець 

8. Скеля з трьома печерами, 1984 51,0 ДП “Стрийське ЛГ” 

9. Відклади крейдових порід, відслонених у 
басейні ріки поблизу смт Журавно і Старе 
Село, 1984 

4,0 Монастирецька сільська рада 

10. Скеля “Соколів Камінь” – останець 
ямненського пісковика, 1984 

5,5 ДП “Старосамбірське ЛГ” 

11. Бориславський розріз палеогену, 1984 2,0 НГВУ “Бориславнафтогаз” 

12. Найпродуктивніша нафтова свердловина 
№ 298, 1984 

0,03 НГВУ “Бориславнафтогаз” 

13. Печера, 1984 0,3 ДП “Славське ЛГ” 

14. Скеля, 1984 0,5 Верхньо-Висоцька сільська рада 

15. Скеля, 1984 0,5 Боринська селищна рада 

16. Красний Камінь, 1984 1,7 ДП “Сколівське ЛГ” 

17. Печера “Писана Криниця”, 1984 0,1 ДП “Славське ЛГ” 

18. Кортумова гора, 1984 21,4 Трест зеленого господарства 

19. Медова печера, 1984 1,2 Трест зеленого господарства 

Гідрологічні пам’ятки природи 

20. Джерело питної води “Нафтуся”, 1984 0,1 Адміністрація курорту Шкло 

21. Джерело № 1 курорту Немирів, 1984 0,2 Адміністрація курорту 

22. Джерело № 2 курорту Немирів, 1984 0,2 Адміністрація курорту 

23. Джерело № 3 курорту Немирів, 1984 0,2 Адміністрація курорту 

24. Джерело № 5 курорту Немирів, 1984 0,2 Адміністрація курорту 

25. Джерело № 6 курорту Немирів, 1984 0,2 Адміністрація курорту 

26. Джерело мінеральної води “Олесько”, 1984 0,6 Завод мінеральної води 

27. Торфове болото, 1984 2,0 Селянська спілка с. Никловичі 

28. Свердловина 1-К курорту Любінь Великий, 
1984 

0,25 Адміністрація курорту 

29. Джерело мінеральної води, 1984 0,05 Селянська спілка с. Стара Сіль 

30. Джерело мінеральної води (с. Лаврів і 
с. Волошиново), 1984 

0,05 Селянська спілка с. Стара Сіль 
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Закінчення табл. 1.24 

1 2 3 4 

31. Джерело мінеральної води, 1984 0,05 Селянська спілка с. Грозьово 

32. Два джерела мінеральної води, 1984 0,2 ДП “Дрогобицьке ЛГ” 

33. Джерело № 1 “Нафтуся” курорту Труска-
вець, 1984 

0,3 Трускавецька територіальна 
курортна рада 

34. Джерело № 6 (колишнє “Едвард”) курорту 
Трускавець, 1984 

0,3 Трускавецька територіальна 
курортна рада 

35. Джерело № 7 (колишнє “Фердинанд”) 
курорту Трускавець, 1984 

0,3 Трускавецька територіальна 
курортна рада 

36. Джерело № 11 (колишнє “Юзя”) курорту 
Трускавець, 1984 

0,3 Трускавецька територіальна 
курортна рада 

37. Водоспад Лазний, 2015 0,15 Дрогобицький ДЛГП ЛГП 
“Галсільліс” 

38. Водоспад гірської річки Явірки, 1984 0,5 Яворівська сільська рада 

39. Джерело мінеральної води, 1984 0,2 Розлуцька сільська рада 

40. Джерело мінеральної води, 1984 0,2 Розлуцька сільська рада 

41. Джерело мінеральної води, 1984 0,3 Розлуцька сільська рада 

42. Джерело мінеральної води, 1984 0,3 Карпатська сільська рада 

43. Водоспад “Гуркало”, 1984 0,1 Селянська спілка с. Корчин 

44. Джерело мінеральної води (с. Гребенів), 1984 0,01 Тухлянська сільська рада 

45. Криниця Івана Франка, 1984 0,05 Тухлянська восьмирічна школа 

46. Свердловина № 6 (с. Баня Лисовецька), 1984 0,3 Рада профспілок курорту Моршин 

47. Свердловина № 20, 1984 0,36 Рада профспілок курорту Моршин 

48. Свердловина № 17а, 1984 0,36 Рада профспілок курорту Моршин 

49. Джерело № 1 “Боніфацій”, 1984 0,65 Прикарпатська рада курорту Моршин 

50. Джерело № 2 “Магдалина”, 1984 0,65 Прикарпатська рада курорту Моршин 

51. Джерело № 3 “Людмила”, 1984 0,65 Прикарпатська рада курорту Моршин 

52. Джерело № 4, 1984 0,36 Прикарпатська рада курорту Моршин 

53. Витік р. Куна”, 1984 1,0 Вільховецька сільська рада 

 

 

Рис. 1.155. Скеля-останець “Чортів камінь” –
геологічна пам’ятка природи місцевого значення 

“Ерозійний останець морських рифів Товтрів в 
околицях села Підкамінь” 

 

Рис. 1.156. Бювет з мінеральною водою 

у Трускавці – гідрологічна памятка природи 
місцевого значення “Джерело № 11 

(колишнє “Юзя”)” 
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ської ріки Явірки (Турківський р-н). Поодинокими у цій групі є пам’ятка природи “Торфове боло-
то” у Самбірському районі поблизу с. Никловичі, а також ПП “Витік р. Куна“ у Жидачівському 
районі неподалік с. Тейсарів, де перебуває під охороною невелике природне озерце з потуж-
ними джерелами, що живлять р. Куну – праву притоку Дністра. 

 
Перспективи розвитку мережі пам’яток неживої природи. Просторовий аналіз мережі пам’яток 
природи Львівщини засвідчує, що сьогодні не визначено жодної пам’ятки неживої природи у 
Сокальському, Жовківському, Радехівському, Пустомитівському і Перемишлянському районах. 
Аналіз наукових публікацій із досліджуваної тематики (Геологические…, 1987; Геологічні…, 
2006; Зінько та ін., 2004; Зінько, 2007; Шевчук, Іваник, 2014; Історико-культурні…, 2017 та ін.) 
засвідчує про значний потенціал території Львівщини у межах гірської і передгірної частин 
Карпат, Розточчя, Опілля і Поділля, Малого Полісся щодо збільшення кількості заповідних 
об’єктів зазначеного типу. 

На спільному засіданні співробітників відділу охорони природних екосистем Інституту 
екології Карпат НАН України та науково-дослідної лабораторії інженерно-географічних, природо-
охоронних і туристичних досліджень географічного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка навесні 2019 р. намічено потенційні об’єкти для заповідання, 
які мають геолого-геоморфологічну та гідролого-ботанічну цінність. Зокрема, запропоновано 
взяти під охорону як геологічні пам’ятки такі: печеру Прийма та комплекс скель з печерами в 
околицях Миколаєва, скелю Дірявець поблизу с. Дубровиця Миколаївського р-ну, останець 
Червона гора неподалік с. Мокротин Жовківського р-ну, Тишівецькі скелі уздовж р. Стрий 
неподалік с. Межиброди Сколівського р-ну і комплекс скель в околицях с. Ямельниця Сколів-
ського р-ну. Потребує охорони також комплекс скель і печер на гірському хребті Ключ (Брусак, 
Кричевська, 2019). 

У межах Буго-Стирської рівнини перспективними геологічними пам’ятками є відслонення 
Батятицьких пісковиків біля с. Батятичі Кам’янко-Бузькому р-ну, а геоморфологічними пам’ят-
ками – дюна в урочищі “Кемпа” неподалік с. Смільно Бродівського р-ну та параболічна дюна 
біля смт Старий Добротвір Кам’янка-Бузькому р-ну. Зазначені об’єкти мають палеогеографічну 
та екоосвітню цінність (Мисак, 2019; Яворський, Хмелівський, В’ялий, 2008). 

Перспективними геологічними пам’ятками природи є опорні розрізи лесово-ґрунтових 
серій плейстоцену на Волинській височині поблизу с. Бояничі Сокальського р-ну та Перед-
карпатській височині в околицях сіл Торгановичі, Дубрівка і Кружики у Самбірському районі, 
с. Слохині Старосамбірського р-ну, с. Крукеничі Мостиського р-ну, які є одними з найкраще 
вивчених в Україні (Богуцький, Томенюк, 2019). Також перспективними геологічними пам’ят-
ками виступають травертини (вапнякові туфи) на Сянсько-Дністерському межиріччі в околицях 
с. Крукеничі Мостиського р-ну, с. Воютичі Самбірського р-ну, с. Нове Місто Старосамбірського 
р-ну та в околицях Львова (підніжжя Чатової скелі та у верхів’ях р. Маруньки) (Дмитрук, Яцишин, 
2019). Останні травертини знаходяться у межах лісових заказників “Чортова скеля” (353,46 га) і 
“Львівський” (848,12 га). 

З цінних гідрологічних об’єктів потребують заповідання свердловини і джерела на 
території курорту Східниця, де розвідано 38 джерел і 17 свердловин води з різним фізико-
хімічним складом, а також витоки р. Стир – найдовшої річки басейну Прип’яті на Львівщині 
(Брусак, Кричевська, 2019). Зазначимо, що багато цінних джерел, які вважають цілющими, 
місцеві мешканці тривалий час використовують у сакральних цілях, облаштовують їх та догля-
дають. Отож надавати таким джерелам заповідний статус недоцільно. 

Серед цілющих джерел сакрального використання виокремимо у Жовківському районі – 
джерело Маруся в урочищі Заглинна поблизу с. Монастирок, де відбуваються прощі, і джерело 
Архистратига Михаїла у Старому Селі; у Яворівському районі – джерела ікони Божої Матері 
Лісковецької та Св. Онуфрія в урочищі Студенець поблизу с. Лісок, джерело неподалік Крехів-
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ського монастиря з купіллю Св. Анни, джерело “Біля бука” неподалік с. Вербляни та джерело-
колодязь на Страдецькій горі; у Буському районі – джерело поблизу с. Острівчик-Пильний; у 
Жидачівському районі – джерело “Зозулина криниця” біля с. Бориничі; у Мостиському районі – 
джерело неподалік с. Тишковичі; у Пустомитівському – неподалік с. Раковець; у Дрогобицькому 
районі джерело в околицях с. Урич неподалік однойменних скель; джерело Свято-Успенської 
Унівської Лаври у Перемишлянському районі та джерело Пресвятої Богородиці поблизу 
с. Межиброди Сколівського р-ну. 

На особливу увагу з метою вивчення і потенційного заповідання, на нашу думку, заслуго-
вують об’єкти природно-антропогенного характеру (закинуті кар’єри, шахти, давні копальні, 
відвали гірських порід тощо). Перспективними щодо цього є кілька закинутих кар’єрів на 
Розточчі: кар’єр з видобутку мергелів поблизу хутора Зелена Гута неподалік с. Потелич зі знач-
ним вмістом скам’янілостей мешканців крейдового моря; піщаний кар’єр поблизу с. Лозино з 
влюченнями скам’янілих дерев; кар’єр неподалік с. Бірки, у якому відслонюються відклади 
середнього баденію, а також кар’єр поблизу с. Святослав Сколівському р-ні (Геологические…, 
1987; Брусак, Кричевська, 2019; Брусак, Кричевська, Благодир, 2018). Чимало цінних проми-
слово-інженерних об’єктів розташовано в районі Борислава і Східниці, які є пам’ятками розвитку 
гірничого промислу на Передкарпатті. Серед них колишня Бориславська шахта озокериту 
(функціонувала до 1994 р.), нафтогазова свердловина “Карпатський Раточин” (пробурена 
1893 р.) і територія нафтової шахти у Бориславі; місцерозташування перших нафтових свердло-
вин “Магделена” (1872 р.) і “Якуб” (1895 р.) у Східниці (Історико-культурні…, 2017). 

З метою збереження зазначених об’єктів потрібно підготувати і погодити відповідну 
документацію (наукове обґрунтування цінності об’єктів, клопотання щодо їхнього створення, 
рішення органів місцевої влади, охоронні зобов’язання) щодо оголошення їх об’єктами 
природно-заповідного фонду. 

Сьогодні виникла потреба у створенні належної геоінформаційної бази щодо мережі 
цих заповідних об’єктів із відповідним інформаційним наповненням. Для деяких пам’яток 
природи (передусім у НПП і РЛП) актуальним є облаштування інформаційними знаками, доне-
сення інформації щодо їхнього статусу до місцевих органів самоврядування, освітніх закладів, 
туристичних організацій. 

 

1.5.4.  Мережа геопарків 

 
Геопарк – це територія з цінними, рідкісними (чи унікальними) геолого-геоморфологічними 
об’єкти і ландшафтами, якою управляють відповідно до загальної цілісної концепції охорони, 
освіти та сталого (зрівноваженого) розвитку (UNESCO…, 2017). Окрім об’єктів, що репрезентують 
геолого-геоморфологічну спадщину, в межах геопарків захищають також інші природні, архео-
логічні, екологічні, історичні та культурні цінності. Геопарки за своїм значенням поділяються 
на локальні (регіональні), національні та глобальні. Зокрема, відповідно до Програми геопарків 
ЮНЕСКО (UNESCO…, 1999) сформовано мережу геопарків міжнародного значення європей-
ської (зараз є 81 геопарк у 26 європейських країнах) (European…, 2020) та глобальної (на даний 
час 169 геопарків у 44 країнах) (UNESCO…, 2017) мереж геопарків. 

До мережі глобальних геопарків ЮНЕСКО (UNESCO Global Geoparks) належать геопарки з 
геолого-геоморфологічними об’єктами і ландшафтами світового значення у галузі наук про 
Землю. Для Глобальних геопарків ЮНЕСКО управління здійснюють відповідно до державного 
законодавства країни їхнього розташування, однак дотримуються єдиної політики охорони і 
зрівноваженого розвитку; кожен геопарк має власний менеджмент-план (Шевчук, 2010; 
UNESCO…, 2017), але усі вони тісно співпрацюють. Слід зауважити, що статус геопарку надається 
територіям на чотири роки, потім його переглядають і, відповідно, продовжують чи скасовують. 
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Деякі території чи їх частини, які набули статусу геопарку, одночасно мають статус біосферних 
заповідників за програмою “Людина і біосфера” (МАВ) ЮНЕСКО. 

Кожен Глобальний геопарк ЮНЕСКО використовує свою геологічну спадщину разом з усіма 
іншими аспектами природної та культурної спадщини території для підвищення обізнаності 
та розуміння ключових проблем, що постають перед суспільством, таких як стале викори-
стання ресурсів нашої Землі, пом’якшення наслідків зміни клімату та зменшення ризиків, 
пов’язаних зі стихійними лихами. Важко переоцінити значення геопарків для популяризації 
геологічної спадщини територій (регіонів) та поширенню знань у галузі наук про Землю. Під-
вищуючи обізнаність про важливість геологічної спадщини території в історії та суспільстві 
сьогодні, геопарки викликають у місцевих жителів почуття гордості за свій регіон та посилюють 
їхню ідентифікацію з місцевістю. Стимулюється створення інноваційних місцевих підприємств, 
нових робочих місць та високоякісних навчальних програм (курсів), оскільки з’являються нові 
джерела доходу завдяки розвитку геотуризму, тоді як геологічні ресурси території захищені 
(UNESCO…, 2017). 

Однією з головних цілей, які ставлять перед собою усі геопарки, є поліпшення і розши-
рення способів охорони, облаштування і популяризації геологічних і геоморфологічних об’єктів, 
що є на їхніх територіях (Шевчук, 2010). Для цього геопарки постійно експериментують, розви-
вають і поліпшують методи діяльності та підтримують наукові дослідження у різних напрямах 
галузі наук про Землю, а також об’єднуються у мережі геопарків для полегшення виконання 
цих завдань. 

Діяльність геопарків має три головних напрями (Шевчук, 2010, 2011): 
 геоконсервація: збереження й вивчення об’єктів геоспадщини, впровадження та демон-

страція нових методів їхнього збереження й використання; збереження та підтримка 
місцевих традицій та чинного законодавства; 

 геоосвіта: організація і вжиття заходів щодо популяризації знань у галузі наук про Землю 
та охорони природи для широкого кола осіб. Це стосується організації охорони і презен-
тації геосайтів, музеїв, інформаційних центрів, подорожей, спеціалізованих турів, шкільних 
екскурсій, семінарів, конференцій, видання популярної літератури, карт, освітніх матеріалів 
та презентацій тощо. Геопарки також проводять наукову роботу спільно з університетами, 
науково-дослідними інституціями, стимулюють обмін досвідом між ученими та місцевими 
громадами; 

 геотуризм: стимулювання економічної активності та зрівноваженого (сталого) розвитку 
шляхом розвитку геотуризму. Створюючи привабливі для відвідувачів об’єкти, геопарки 
підтримують соціально-економічний розвиток місцевих громад – популяризують місцеві 
туристичні продукти та природну спадщину. Це сприяє створенню унікальних пропозицій 
для геотуризму і просуванню місцевого геопродукту на туристичних ринках. 
Головними завданнями геопарків є наукові дослідження, інвентаризація, картування, 

охорона і популяризація геологічних (геоморфологічних) об’єктів, збереження скам’янілостей і 
археологічних пам’яток, створення мережі туристичних шляхів, що сполучають об’єкти на тери-
торії парку з туристичною інфраструктурою, розвиток освітніх програм, організація культурних і 
наукових заходів та популяризація пам’яток неживої природи (Шевчук, 2010). За прикладом 
геопарків ЮНЕСКО у деяких країнах (наприклад, Німеччина, Польща, Чеська Республіка та ін.) 
сформували національні мережі геопарків, які функціонують за тими самими принципами і 
провадять подібну діяльність в межах певної країни. Загалом, геопарки є потужним інстру-
ментом для збереження геоспадщини території та забезпечення її сталого розвитку, що сприяє 
зростанню їх світової популярності. 

Проблематика формування геопарків в Україні перебуває на початковому етапі (Завадович, 
Зінько, 2020; Зінько, Богуцький, Брусак та ін., 2010; Зінько, Шевчук, 2011; Кравчук, Богуцький, 
Зінько та ін., 2013; Шевчук, 2011). Зокрема, розроблено схему потенційних геопарків націо-
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нального значення для території заходу України, а також окремих областей центру і сходу 
країни (Кравчук, Богуцький, Зінько та ін., 2013). Ці ініціативи у різних регіонах свідчать про 
актуальність нормативно-законодавчого закріплення цієї статусної категорії збереження і попу-
ляризації геоспадщини та проведення відповідних науково-планувальних досліджень. 

Європейський і світовий досвід формування геопарків свідчить, що у більшості випадків 
цей статус надається існуючим природоохоронним територіям з багатою геоспадщиною (націо-
нальні і ландшафтні парки, резервати неживої природи) та заповідним історико-культурним 
об’єктам з геоархеологічною цінністю. Багато з таких територій і об’єктів в Україні мають імідж 
цінних для геолого-геоморфологічних наук і водночас привабливих для широкого кола відвіду-
вачів як популярні туристичні атракції. Зокрема, на Львівщині різноманітними феноменами 
геоспадщини характеризується НПП “Сколівські Бескиди” з чисельними скельними комплексами 
та водоспадами, Державний історико-культурний заповідник “Тустань” з комплексом Урицьких 
скель (Верхньодністерські Бескиди), РЛП “Стільське Горбогір’я” з численними геологічними 
відслоненнями та природно-антропогенними скельно-печерними комплексами. Велике зна-
чення для збереження і популяризації геоспадщини Львівщини мають природоохоронні тери-
торії (Яворівський НПП, природний заповідник “Розточчя”, РЛП “Равське Розточчя”) та окремі 
об’єкти в українській частині транскордонної височини Розточчя. Тут успішно функціонує транс-
кордонний (українсько-польський) біосферний резерват “Розточчя”, а об’єкти геоспадщини 
менше відомі і популярні серед відвідувачів. 

У розробленій концепції формування геопарків Західної України (Зінько, Шевчук, 2011) 
на території Львівщини обґрунтовано виділення низки територій зі статусом потенційних гео-
парків міжнародного, національного та локального значення (рис. 1.157). Зокрема, поєднання 
існуючих об’єктів геоспадщини та їх геотуристичний потенціал дають змогу спроектувати геопарк 
національного значення “Скелясті Бескиди” на основі НПП “Сколівські Бескиди”, Державного 
історико-культурного заповідника “Тустань” на Львівщині та регіонального ландшафтного 
парку “Поляницький” на Івано-Франківщині, а також два геопарки локального значення на 
базі РЛП “Стільське горбогір’я” і пам’ятки археології національного значення “Городище” (у 
реєстрі № 130019-Н) на Стільському Опіллі та РЛП “Знесіння” на Львівському Розточчі (Завадо-
вич, Зінько, 2020). Окрім цього, на транскордонній височині Розточчя існують перспективи 
формування геопарку міжнародного значення “Кам’яний ліс на Розточчі”, де головною атрак-
цією стануть залишки скам’янілих дерев у піщаних морських товщах неогену в межах польської 
й української частин Розточчя. З польської сторони уже підготовлена проектна документація 
майбутнього геопарку та розбудовані певні елементи геотуристично-геоосвітньої інфраструктури 
(музей, дидактична стежка) (Krąpiec, Jankowski, Margielewski at all, 2012). 

Визначальною рисою проектованих геопарків є, у першу чергу, унікальний рельєф висо-
чинних і гірських територій. За сучасною геоморфологічною регіоналізацією Львівська область 
охоплює частини чотирьох геоморфологічних областей: 1) Волино-Подільської височини з 
прилеглим пасмом Розточчя, які сформувалися на платформах (давній Східноєвропейській і 
виступі епіпалеозойської Західноєвропейської); 2) Передкарпатської височини, сформованої 
на Передкарпатському передовому прогині; 3) Скибових (Зовнішніх) Карпат, які сформувалися 
на складчастих флішових структурах, ускладнених лускуватими насувами; 4) Вододільно-Верхо-
винських Карпат, сформованих на флішових відкладах Кросненської зони з переважанням 
антиклінальних складок і широких синкліналей (Кравчук, Зінько, 2018). 

Георізноманітність Львівської області стала основою для формування тут низки цінних 
геолого-геоморфологічних утворень, частина з яких стали відомими природоохоронними 
об’єктами і здобули популярність як геотуристичні атракції. Власне це дало змогу запропонувати 
створення в межах Львівської області геопарку національного значення “Скелясті Бескиди”, 
двох геопарків локального значення (“Стільське Горбогір’я” і “Знесіння”) та українсько-польсь-
кого транскордонного геопарку “Кам’яний ліс на Розточчі”. 
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Рис. 1.157. Потенційні геопарки в межах Львівської області 
 

Потенційні геопарки: 1. Скелясті Бескиди, 2. Стільський, 3. Знесіння, 4. Кам’яний ліс на Розточчі. 
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Геоморфологічні райони: 1.1. Сокальське розчленоване лесове пасмо, 2.1. Ратинська плоско-хвиляста 
водно-льодовикова та алювіально-денудаційна рівнина, 2.2. Бугсько-Стирська плоско-хвиляста водно-
льодовикова та алювіально-денудаційна рівнина, 2.3. Радехівська хвиляста денудаційна рівнина, 
2.4. Підподільська хвилясто-останцева денудаційна рівнина, 2.5. Грядове Побужжя з еоловими лесовими 
пасмами і широкими міжпасмовими долинами, 3.1. Гологоро-Вороняцьке структурно-денудаційне 
горбогір’я, 3.2. Опільська структурно-денудаційна горбогірно-долинна височина, 3.3. Львівське струк-
турно-денудаційне плато, 3.4. Городоцько-Щирецька еолово-денудаційно-карстова пасмово-хвиляста 
рівнина, 4.1. Українське (Південне) Розточчя структурно-денудаційне з пасмово-горбистим та платоподіб-
ним рельєфом, 5.1. Надсянська водно-льодовикова й алювіально-денудаційна рівнина, 5.2. Сянсько-
Дністерська увалисто-горбиста льодовиково-воднольодовикова вододільна височина, 5.3. Верхньо-
дністерська алювіальна рівнина, 5.4. Стривігорська денудаційно-акумулятивна височина, 5.5. Дрого-
бицька денудаційно-акумулятивно-ерозійна височина, 5.6. Моршинська денудаційно-акумулятивна 
височина, 5.7. Свіче-Сивкинська денудаційно-акумулятивна височина, 6.1. Верхньодністерські низькогірні 
складчасто-скибові Бескиди, 6.2. Сколівські середньогірні складчасто-скибові Бескиди, 7.1. Стрийсько-
Сянські Верховини ерозійно-антиклінальних хребтів і синклінальних долин, 7.2. Верховинський середньо-
гірний ерозійно-тектонічний хребет. 

 

Проектований національний геопарк “Скелясті Бескиди”. У Скибових Карпатах запропоно-
вано територію, перспективну для створення геопарку “Скелясті Бескиди”, який повинен 
охопити низку типових та унікальних скельних утворень Сколівських і Верхньодністерських 
Бескидів (Зінько, Шевчук, 2011). Бескиди складені глибоководними осадовими породами 
крейдового та палеогенового віку – флішем, до складу якого входять пісковики, алевроліти, 
аргіліти, гравеліти, вапняки та мергелі, що утворюють однорідні в літологічному і віковому 
відношеннях комплекси. Для Скибової зони Українських Карпат, частиною якої є Бескиди, 
характерними є відклади головнинської, стрийської, ямненської, манявської, вигодської, бистри-
цької та менілітової (у північно-східній частині парку) світ. Ямненська світа у Сколівських Бески-
дах складена головним чином масивними та грубошаруватими переважно крупнозернистими 
слабовапнистими пісковиками (рис. 1.158). В основі ямненської світи залягають породи ярем-
чанських верств, які представлені тонкоритмічним глинистим флішем. Вище зазвичай залягає 
товща жовтувато-сірих товсто- і масивношаруватих, крупно- і середньозернистих невапнистих 
пісковиків, інколи з лінзами гравелітів (Зінько, Шевчук, 2011; Кравчук, 2005). Саме породи 
ямненської світи у Сколівських Бескидах найбільше виходять на поверхню окремими ізольова-
ними локалітетами (г. Ключ, околиці сіл Ямельниця, Бубнище, Урич та ін.) та утворюють най-
відоміші скельні комплекси – Урицькі скелі (рис. 1.159), Скелі Довбуша (рис. 1.160). 

Геологічна будова території проектованого геопарку виразно відображається у морфології 
її рельєфу – фактично, це геологічний музей під відкритим небом. Більша частина його території 
долиною р. Стрий поділена на два орографічно відмінні регіони. Північний (розташований 
північніше днища долини р. Стрий) відносять до Верхньодністерських низькогірних Бескидів 
(Орівський геоморфологічний підрайон), південний – до району Сколівських Бескидів (Кравчук, 
2005). Гірські хребти північного регіону утворені Орівською і, частково, Сколівською скибами. 
Вони мають карпатське простягання і розділені широкими поздовжніми долинами рік Східниця, 
Уричанка та деяких менших потоків. Чисельні поперечні долини притоків цих рік зумовлюють 
ґратчасте розчленування гір. Лівобережна частина басейну р. Стрий в межах проектованого 
парку – типове низькогір’я. Низькогірний рельєф можна спостерігати і на правобережжі р. Стрий, 
біля сіл Сопіт–Крушельниця–Корчин–Кам’янка (Кравчук, 2005). 

Загалом, територію майбутнього геопарку у гіпсометричному аспекті можна віднести до 
двох помітно відмінних зон – північно-східної низькогірної та південно-західної середньогірної. 
Межа між цими зонами проходить з північного заходу на південний схід від с. Рибник до 
м. Сколе у підніжжі типово середньогірних гірських хребтів з вершинами Великий Верх (1 177 м) 
і Парашка (1 268 м) (Кравчук, 2005). Східніше м. Сколе її можна провести уздовж підніжжя 
північних відрогів хр. Зелем’янка. Виділена таким чином низькогірна зона буде включати час- 
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Рис. 1.158. Породи ямненської світи (пісковики) 
найчастіше виходять на поверхню у Сколівських 

Бескидах у вигляді скельних утворень 

Рис. 1.159. Урицькі скелі у Державному історико-
культурному заповіднику “Тустань” (с. Урич 

Сколівського р-ну) 

  

Рис. 1.160. Скельно-печерний комплекс 
“Скелі Довбуша” поблизу с. Бубнище Івано-

Франківської обл. 

Рис. 1.161. Тишівницькі (Княжі) скелі над 
р. Стрий на північній околиці с. Тишівниця 

Сколівського р-ну 

  

Рис. 1.162. Скельна стінка в урочищі Сигла 
на хребті Ключ 

Рис. 1.163. Водоспад на річці Кам’янка 
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тини двох раніше зазначених геоморфологічних регіонів – Верхньодністерського району, роз-
ташованого північніше правобережного схилу долини р. Стрий (Верхньодністерські Бескиди), та 
низькогірну частину переважно середньогірних Сколівських Бескидів. 

Головними елементами рельєфу території проектованого геопарку “Скелясті Бескиди” є 
долини різнопорядкових річок і струмків та їхні складові, у тім числі тераси та придолинні 
денудаційні рівні, а також водозбірні лійки, денудаційного і структурно-денудаційного поход-
ження вершинні поверхні гірських хребтів і гір, їх флювіально- та структурно-денудаційні схили, 
окремі зсуви і зсувні схили. Морфологічні особливості річкових долин визначаються передовсім 
порядком (величиною) долиноутворюючих рік і геологічною будовою місцевості. Долини порів-
няно великих рік мають досить значну (до 300–350 м і більше) глибину та трапецієподібну 
форму поперечного профілю, ускладнену наявністю низьких і середньовисоких надзаплавних 
річкових терас. Долини менших рік частіше бувають V-подібні (у поперечному профілі), в їх 
межах трапляються зазвичай лише низькі (до 25 м відносної висоти) тераси (Кравчук, 2005). 
Усі долини проектованого геопарку характеризуються поганою збереженістю високих терас – 
вони трапляються переважно в розширеннях головних долин у вигляді невеликих фрагментів, 
перетворених денудацією. Схили річкових долин зазвичай дуже поступово заміщують схили 
гірських хребтів. Часто їх розмежування проблематичне або й зовсім умовне. Беручи до уваги 
простягання річкових долин і структурних форм (скиб, лусок, складок, пластів), можна розрізняти 
поздовжні (витягнуті за простяганням форм геологічної структури) та поперечні долини й від-
різки долин. Поздовжні долини часто приурочені до виходів товщ, складених порівняно по-
датливами породами, поперечні – до субвертикальних розривних порушень – скидів, скидо-
зсувів, макротріщин. У межах території парку та по сусідству з ним маємо показові приклади 
як поперечних, так і поздовжніх річкових долин (Кравчук, 2005). 

Головними геотуристичними атракціями проектованого геопарку повинні стати скельні 
комплекси Урицьких скель і Скель Довбуша (біля с. Бубнище) як найвідоміші в Українських 
Карпатах скельні утворення з багатою геолого-геоморфологічною та історико-археологічною 
тематикою (Зінько, Шевчук, 2011). Одночасно вони є найвідвідуванішими туристичними об’єк-
тами геоспадщини в регіоні. Згідно з попередніми проектними розробками, геопарк “Скелясті 
Бескиди” можна сформувати на базі двох великопросторових природоохоронних територій – 
Поляницького РЛП (Івано-Франківська обл.) з комплексною пам’яткою природи Скелі Довбуша, 
південної частини НПП “Сколівські Бескиди” та околиць з численними геооб’єктами і комплексу 
Урицьких скель у Львівській області (Зінько, Шевчук, 2011). У проектованому геопарку, окрім 
згаданих вище скельних комплексів, представлені також скельні групи (Острий Камінь, Ямель-
ницькі скелі, Комарницькі скелі, скелі Розгірче, Тишівницькі (Княжі) скелі (рис. 1.161) та пооди-
нокі скелі (Верхнє Синьовидне, Кам’янистий, Кобилів, Крушельниця). Завдяки виходам стійких 
ямненських пісковиків на цій території трапляються численні скельні урвища (стінки) природного 
(рис. 1.162) та штучного (кар’єри) походження. Цей перелік скельних феноменів доповнюють 
гідрогеоморфологічні об’єкти – водоспади Кам’янка (рис. 1.163) та Гуркало, численні “шипоти” 
(мікропороги) на ріках Стрий й Опір та їхніх притоках. Попри те, що багато атракційних геомісць 
не входять до складу природоохоронних територій, їх заплановано включити до проектованого 
геопарку як окремі геотуристичні атракції через їх високу наукову, пізнавально-освітню, естетич-
ну та туристичну цінність. Завдяки історико-культурній та геотуристичній атракційності скельних 
комплексів Скель Довбуша й Урицьких скель, інших скельних груп, а також водоспадів ця 
територія є важливою для організації пізнавальних туристичних маршрутів (Зінько, Шевчук, 
2011). Окрім того, Скелі Довбуша і Урицькі скелі увійшли до міжнародного українсько-польсь-
кого шляху “Гео-Карпати” як геотуристичні атракції (Бубняк, Зінько, Мальська та ін., 2013). 

Біля популярних туристичних атракцій на території проектованого геопарку поступово 
розвивається рекреаційно-туристична інфраструктура (стежки, інформаційні вказівники і стенди, 
зони відпочинку, паркінги, імпровізовані тимчасові пункти продажу місцевої продукції і суве-
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нірів), до обслуговування туристичних потоків частково залучено місцеве населення. 
Для популяризації геолого-геоморфологічної спадщини цієї місцевості та підготовки до 

створення на її базі геопарку “Скелясті Бескиди” важливим є: 
1) формування спеціалізованих дидактичних стежок для найпопулярніших скельних комп-

лексів (Скелі Довбуша, Урицькі скелі) і геотуристичних маршрутів для інших об’єктів; 
2) створення нових туристичних продуктів на основі цінних об’єктів неживої природи – 

пізнавальних, кваліфікованих, відпочинкових, культурологічних; 
3) розвиток спеціалізованої геотуристичної інфраструктури в межах проектованого геопарку 

(музеї, експозиції, візит-пункти, ознаковані шляхи, оглядові майданчики) та впорядкування 
вже існуючої інфраструктури; 

4) забезпечення інформаційними та освітніми виданнями для популяризації культурної і 
природничої спадщини цієї унікальної території. 

 
Проектований локальний геопарк “Стільський”. Значний потенціал для створення локального 
геопарку є у регіонального ландшафтного парку “Стільське горбогір’я” та прилеглих територій. 
Територія досліджень у морфологічному плані входить до складу горбистого району, що отри-
мав різні назви: Мале Опілля, Миколаївсько-Бібрське Опілля, Бібрсько-Перемишлянське Опілля 
(Геоекологічне…, 2010; Зінько, Майданський, Шевчук, 2010). Цей район вирізняється значною 
геолого-геоморфологічною різноманітністю. В геоморфологічному плані його основу складають 
такі форми та елементи рельєфу як горбисті пасма, долини й останцеві горби та педименти-
зовані підніжжя. Територія характеризується активним протіканням сучасних морфодинамічних 
процесів (Зінько, Майданський, Шевчук, 2010): карстових (лійки і понори), гравітаційних 
(зсувно-опливинних) та ерозійних (донні форми яро утворення). В геологічній структурі доміну-
ють породи неогенового віку: вапняки, пісковики і піски, які репрезентовані тут різними літолого-
фаціальними різновидами. В межах цієї території виділено низку цінних у науково-освітньому 
плані геолого-геоморфологічних об’єктів в якості місцевих геологічних пам’яток. Серед них: 
скеля з трьома печерами (біля с. Ілів) та виходи баденських вапняків (біля с. Тростянець). 
Комплексна пам’ятка природи “Стільська” включає горбисто-долинні комплекси, буково-грабові 
асоціації, а також унікальний археологічний комплекс ІХ–Х ст. – Стільське городище. Одночасно 
східна периферія парку протягом останніх століть відома як гірнича місцевість. Тут наявні як 
давні гірничі виробітки (Бродки, Красів, Миколаїв, Тростянець), так і сучасні експлуатовані 
кар’єри (Глуховець, Тростянець, Завадів) (Геоекологічне…, 2010). Активна гірнича діяльність 
зумовила наявність на території значної кількості геологічних відслонень, що знаходяться у різ-
них стадіях: від експонованого виду до заростаючого (Зінько, Майданський, Шевчук, 2010). 

Як уже зазначалось, досліджувана територія насичена об’єктами культурної спадщини – 
археологічні, сакральні, мілітарні та традиційно-господарські. Багато з цих об’єктів в якості “суб-
страту” використовували скельні і печерні утворення, виходи гірських порід (Геоекологічне…, 
2010). 

Георізноманітність території, її тривала гірнича історія й специфічне поєднання геологічної 
та культурної спадщини дозволяє виділити кілька типів потенційних геотуристичних об’єктів: 
скельно-печерні утворення, окремі скелі та скельні виходи, геологічні відслонення в межах 
експлуатованих і заростаючих кар’єрних техноформ, а також природно-культурні утворення 
типу давніх земляних валів та наскельних “погребів” (Зінько, Майданський, Шевчук, 2010). 

Найбільшу атракційність завдяки пізнавально-ландшафтній цінності на досліджуваній тери-
торії мають у першу чергу скельно-печерні утворення такі як скеля “Дірявець” біля с. Дуброва 
Миколаївського р-ну (рис. 1.164), скеля з трьома печерами біля с. Ілів Миколаївського р-ну (рис. 
1.165), рукотворні печерні утворення у скельному виступі біля Миколаєва. Скелю “Дірявець” 
вирізняє унікальна форма отвору (наскрізна печера) у скельному виступі (постаменті) на схилі 
долини  р. Колодниці.  Отвір висотою до 1,5 м  має антропогенне походження та пов’язаний з від- 
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Рис. 1.164. Скеля “Дірявець” біля с. Дуброва 
Миколаївського р-ну 

Рис. 1.165. Скеля з трьома печерами поблизу с. Ілів 
Миколаївського р-ну 

  

Рис. 1.166. Відслонення баденських пісковиків 
зі скупченням викопної баденської фауни – 

геологічна пам’ятка природи місцевого значення  

Рис. 1.167. Штучне відслонення піщаних порід 
у діючому кар’єрі поблизу с. Тростянець 

Миколаївського р-ну 

    

Рис. 1.168. Скельні 
відслонення баденських 

пісковиків поблизу 
с. Дуброва зі стовпчастими 

формами вивітрювання 
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бором піддатливих піщано-пісковикових порід. На думку археологів ця скеля була одним із 
культових об’єктів території Великого Сільського городища. Скеля з трьома печерами біля 
Іліва, взята під охорону на початку 1970-х років, представляє собою унікальне скельно-печерне 
утворення з добре вираженим псевдокарстовим мікрорельєфом (ніші, стільникові форми).  

Другу групу потенційних геотуристичних об’єктів утворюють поодинокі скельні утворення 
та відслонення геологічних порід. Найбільш відомими і привабливими серед них є: скеля у 
лісовому масиві біля с. Тростянець та скеля біля Миколаєва, а також виходи скельних порід біля 
с. Тростянець (рис. 1.166, 1.167) і с. Дуброва (рис. 1.168). 

Слід зазначити, що часто скелі поєднані з цікавими історико-культурними об’єктами; 
зокрема, скеля біля Тростянця Миколаївського р-ну надбудована дотом з часів Другої світової 
війни, а миколаївська скеля входить до складу сучасного сакрального комплексу “Великодне 
яйце“. Серед виходів скель (природних і штучних) найбільш мальовничими та цінними у пізна-
вальному значенні є утворення біля с. Дуброви, що демонструють морфологічно різноманітні 
скельні виходи та тектонічну тріщинуватість. 

Окрему групу об’єктів для геотуристичних маршрутів спеціального призначення склада-
ють геологічні відслонення діючих і недіючих кар’єрних утворень. В уступах діючих кар’єрів у 
Тростянці, Завадові, Глуховичах відслонюється багатометрова товща мергелів (крейдова система) 
та піщано-пісковикових (вапнякових) товщ (неогенова система), які можуть стати освітніми 
об’єктами для навчальних маршрутів студентів природничого профілю. З іншої сторони, низка 
заростаючих геологічних відслонень є привабливими для геомаршрутів у зв’язку з розвитком 
тут унікальних стовпчастих форм вивітрювання (кар’єр у Тростянці) та наявністю давнього 
вапнякового промислу (кар’єр з вапняркою у Красові) (Зінько, Майданський, Шевчук, 2010). 

Специфічну групу геотуристичних об’єктів представляють природно-господарські (при-
родно-культурні) утворення, зв’язані з різними історичними етапами природокористування. 
Зокрема, до цієї групи входять земляний комплекс давнього городища VIII–Х ст. “Стільське” та 
“погреби” (рис. 1.169), витесані у скельних виходах вздовж долини р. Колодниці біля с. Дуброва 
(Зінько, Майданський, Шевчук, 2010). Земляні вали городища добре збереглися і формують 
унікальний земляний технорельєф, аналогів яких на заході України не досить багато (Пліснен-
сько, Которин, Корналовичі, Ганачівка). Унікальне для Західного Поділля пристосування скельних 
виходів для “погребів” як місць збереження сільськогосподарської продукції. Ці рукотворні 
скельні ніші мають різну форму отворів – від квадратних до овальних, ширину 1,5–2,0 м і 
довжину до 2,0–3,0 м. Деякі з цих “погребів”, очевидно, використовувались кілька століть. 

Рукотворні печерні утворення у скельному піщано-пісковиковому пасмі біля Миколаєва 
представляють собою глибокі і широкі тунелі, які неодноразово перетворювались протягом 
кількох століть. Останнє їх використання пов’язують з мілітарною діяльністю у період Першої 
світової війни. Цим укріпленням, відомим як Миколаївська фортеця, зараз пропонують надати 
статус пам’ятки історії і культури місцевого значення. Вони стали популярними серед туристів. 

Означені потенційні геотуристичні об’єкти можна розділити також за ступенем доступності 
для відвідувачів (близькість від доріг, ознаковані шляхи, зручності для огляду). Їх можна згрупу-
вати у три групи: доступні для огляду, ускладнений доступ для огляду та складні для доступу. 
У першу групу з доброю доступністю слід віднести такі об’єкти як скельно-печерний комплекс 
“Дірявець”, виходи скель біля с. Дуброва, “погреби” у скелях, що розташовані вздовж дороги 
Розділ – Стільське, а також заростаючий кар’єр у Тростянці з формами вивітрювання і скельно-
печерні комплекси біля Миколаєва. До об’єктів з ускладненим доступом слід віднести експлуа-
товані кар’єри (в тому числі в аспекті безпеки відвідувачів) та городище у Стільському. Третя 
група представлена складними для доступу об’єктами, такі як скеля з трьома печерами поблизу 
с. Ілів, Тростянецька скеля через значну крутість підходів. Для організації туристичного руху 
на території проектованого РЛП розроблено два типи геотуристичних стежок (трас) (Зінько, 
Майданський, Шевчук, 2010): дидактична природничо-історична стежка в межах комплексної 
пам’ятки природи “Стільське” та краєзнавча стежка між селами Ілів і Дуброва. 
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Рис. 1.169. Природно-культурні утворення типу наскельних “погребів” 

 
Проектований локальний геопарк “Знесіння”. Регіональний ландшафтний парк “Знесіння” у 
Львові належить до природоохоронних територій з визначною геоспадщиною, що репрезентує з 

однієї сторони науково-освітні об’єкти геолого-геоморфологічної історії Розтоцько-Опільської 
височини, а з іншої – етапність розвитку гірничої справи, зокрема видобування будівельних 

матеріалів і демонструє зразки кам’яного будівництва. Зокрема, на території парку знаходиться 
геологічна пам’ятка “Гора Лева” (рис. 1.170), що представляє відслонення морських баденських 

піщано-вапнякових відкладів, а також низка збережених геологічних відслонень неоген-крейдо-
вого віку у різних частинах парку (рис. 1.171). Недавно відкрите і детально досліджене унікальне 

відслонення міоценових палеоорганізмів зі значним видовим різноманіттям та зі збереженим 
прижиттєвим положенням організмів (Геоекологічне…, 2010). Збереглись також ерозійні форми 

типу дебр (донних ярів) та структурно-денудаційні горби-останці і тераси. 
Одночасно досить цікавою є гірнича історія цієї території, що нараховує кілька етапів 

видобутку основних корисних копалин – міоценових пісків та вапняків. Цю історію гірництва 
можна відтворити на основі аналізу історичних джерел, архівних матеріалів, карт кінця XVIII – 

середини ХХ століття, а також аналізу гірничого рельєфу цієї території. В архівних документах 
відмічено, що у XVII ст. на Знесінні “ламали камінь для направи Високого і Низького Замків, 

побудови Ставропігійської Успінської церкви, а також церкви Свято-Онуфріївського монастиря” 
(Завадович, Зінько, 2020). 

Найдавніше зображення досліджуваної території парку фіксуємо на карті Львова Ж. Дуфі 
(1766), де територія центральної частини парку представлена вираженим розчленованим 

уступом. Уже на штриховій карті Львова 1844 р. спостерігаємо певні зміни, викликані, очевидно, 
гірничими розробками. Зокрема, помітні виположені ділянки у передплатовій ділянці та вздовж 

Кривчицького потоку. Уже на кадастровій карті 1856 р. ця територія з видобутком каменю 
отримала топонім “На кам’яних горах”. 

На геоморфологічній карті парку “Знесіння” добре виділяється дві генерації техногенних 
гірничих форм на північному мезосхилі височини Знесіння (Кайзервальдської). У привершинній 

частині фіксуються виражені пологонахилені ступені, що облямовуються крутими уступами – 
залишками давніх гірничих розробок. Друга, молодша генерація гірничих розробок у вигляді 

двох піщаних кар’єрів типу амфітеатрів, фіксується під верхньою генерацією гірничих форм 
типу “уступ – майданчик”. Ці піщані кар’єри розроблялись у 60–70-х роках минулого століття і 

характеризувались значною динамічністю відкосів. Тепер обидві генерації гірничих форм знахо-
дяться на стадії стабілізації та характеризуються різним ступенем задернованості і залісне-

ності (Завадович, Зінько, 2020). 
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Рис. 1.170. Гора Лева – геологічна пам’ятка 
природи в РЛП “Знесіння” 

Рис. 1.171. Геоосвітні заняття в РЛП “Знесіння” 
з демонстрацією гірських порід 

 

Окрім цього, заслуговують на увагу ще два об’єкти гірничого типу розміщені на периферії 
парку: гора Лева, що зазнала розробки піщаних товщ на початку ХХ ст. і звідки отримала другу 
назву – Піщана гора, а також вапняково-піщаний кар’єр керамічної фабрики, що активно роз-
ширювався в кінці ХХ ст. Як уже відмічалось, будівельне каміння і пісок з гірничих розробок 
території парку “Знесіння” використовувалось для розбудови Львова на різних етапах його 
розвитку. Одночасно на території парку та його охоронної зони наявна низка кам’яних будівель і 
пам’ятних споруд з використанням вапняків і пісковиків, що були видобуті на гірничих роз-
робках Розтоцько-Опільської височини. Серед них: будівлі церков Знесіння, св. Йосафата і всіх 
мучеників та надгробні пам’ятники давнього цвинтаря Знесіння, в т. ч. зі збереженим обеліском 
Січових Стрільців. 

Наявність на території ландшафтного парку низки об’єктів геоспадщини, тривале його 
гірниче використання та локалізація шедеврів кам’яного будівництва створює ресурсні перед-
умови для формування (через надання статусу) геопарку локального (місцевого) значення. 
Для набуття статусу геопарку важливим є загальний природоохоронний статус території. Як 
свідчить міжнародний досвід, зокрема китайський, де нараховується кілька десятків геопарків, 
їх створення відбувається на територіях, що мають заповідний статус: від пам’яток природи і 
природних парків до національних парків. Ландшафтний регіональний парк “Знесіння” – один 
з перших природоохоронних об’єктів цього типу в Україні. Тривалий період (понад 20 років) 
його функціонування як природоохоронної установи, набутий досвід в екологічній і освітній 
сфері дозволяють розробляти менеджмент-план щодо формування на його базі геопарку 
локального значення (Завадович, Зінько, 2020). Це слід розглядати як наукову і громадську 
ініціативу, що сприятиме у перспективі просуванню і впровадженню міжнародно визнаної 
категорії “геопарк” в національне природоохоронне законодавство. 

У парку нагромаджено багаторічний досвід здійснення проектних і впроваджувальних 
заходів щодо виявлення і забезпечення захисту об’єктів геоспадщини та створення тематичних 
геологічних атракцій, зокрема, геоскансену (Завадович, Зінько, 2016) та експозиції корисних 
копалин під відкритим небом (рис. 1.172). Територія парку “Знесіння” уже кілька десятирічь є 
полігоном для геологічних практик студентів геологічного і географічного факультетів. За парком 
закріплений імідж об’єкту геоосвіти в місцевих науково-освітніх колах. З іншої сторони в 
рекреаційно-туристичній діяльності парку активно впроваджуються геотуристичні заняття – 
як форма пізнавального туризму. Свідченням цього є розробка геотуристичної стежки “Пісок 
і Камінь”, в якій передбачено 14 об’єктів геолого-геоморфологічного, гірничопромислового 
та історико-культурного плану (Завадович, Зінько, 2020). В розробці цієї стежки приймають 
участь закордонні фахівці у рамках європейських екологічних програм. Це одна з перших гео-
туристичних стежок у ландшафтних парках України. 
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Рис. 1.172. Геологічна експозиція корисних копалин під відкритим небом 

 
При розробці менеджмент-планів геопарків значна увага приділяється активному залу-

ченню місцевого населення до його функціонування, а також акцентування на місцево-регіо-
нальних темах збереження і використання геоспадщини. Зокрема, знесінська громада зацікав-
лена у спільному використанні кар’єрних техноформ для пізнавальних і спортивно-відпочин-
кових цілей та рекультивації порушених земель. Для висвітлення історії забудови міста Львова 
розроблено проект відкритої експозиції “Алея будівельного каміння Львова”, що розповідатиме 
про використання порід Розтоцько-Опільського регіону для будівництва визначних споруд міста 
(Завадович, Зінько, 2020). У перспективі її буде доповнено музейною експозицією “Геологія, 
гірнича справа і кам’яне будівництво Розтоцько-Опільського регіону” в проектованому візит-
центрі парку. Для посилення геоосвітньої і геотуристичної привабливості РЛП “Знесіння” як 
перспективного геопарку передбачено також розроблення проекту і впровадження геоскансену 
“Геологічна історія регіону” з експозицією основних порід Розточчя і Опілля, інформаційного 
макету геохронологічної таблиці регіону та основних видів його корисних копалин. 
 
Проектований українсько-польський транскордонний геопарк “Кам’яний ліс на Розточчі”. 
Височину Розточчя вирізняє особливе геотектонічне положення – вздовж краю Східноєвро-
пейської платформи на межі із Західноєвропейською плитою – трансєвропейський лінеамент 
Тессейра-Торнквіста. Основні етапи тектонічного розвитку (палеозой-кайнозой) його території 
характеризувались підвищеною активністю, що виражена у блоково-складчастих деформаціях її 
головних структурних поверхів. У неотектонічному плані Розточчя вирізняє виражений розломно-
блоковий характер горстоподібної височини. У морфогенетичному плані рельєф Розточчя є 
прикладом пластових височин столово-останцевого характеру, що відображають структурно-
літологічну неоднорідність його геологічної будови. Кульмінаційні висоти Розточчя не переви-
щують 290 м н.р.м. на північно-західному його краю, поступово підвищуються до 350 м н.р.м. 
у центральній частині і сягають 380–400 м н.р.м. у південній. Найвищою вершиною є г. Чортова 
(Чатова) Скеля висотою 409 м н.р.м., розташована на південно-східному краю височини (в око-
лицях Львова) (Зінько, Богуцький, Брусак та ін., 2010). 

У геологічній будові Розтоцької височини беруть участь різнорідні у літологічному відно-
шенні морські відклади крейди, еоцену та міоцену, а також континентальні антропогенові 
відклади. Верстви відкладів можна спостерігати у численних геологічних відслоненнях (природні 
та штучні кар’єрні виробки). У проектованому геопарку “Кам’яний ліс на Розточчі”, окрім геоло-
гічних відслонень з включенням скам’янілих дерев, суттєву роль будуть відігравати інші геолого-
геоморфологічні утворення, що мають наукову, освітню, екологічну та пейзажну цінність. Важли-
вим при проектуванні геопарку є вивчення й експозиція скам’янілих дерев, розміщених у 
піщаних відкладах неогену Розтоцької височини. Скам’янілі дерева з Розточчя є геологічним 
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феноменом національного і міжнародного рівня. Аналогічні природні нагромадження скам’яні-
лих стовбурів дерев відомі у кількох місцях світу (Арізона у США, острів Лесбос у Греції, Пата-
гонія в Аргентині) (Зінько, Богуцький, Брусак та ін., 2010). 

На польській частині Розточчя наукові дослідження щодо створення геопарку розпоча-
лись у 2006 р. у рамках національного дослідницького проекту “Кам’яний ліс на Розточчі”. 
Цей проект дозволив здійснити на території Равського Розточчя (околиці Гребенного) докумен-
тацію відслонень з фрагментами скам’янілих дерев з роду кипарисових (вид Taxodioxylon 
taxodii), стратиграфічних та літологічних відслонень міоценових відкладів, а також рідкісних 
форм рельєфу (дюни, яри). У 2010 р. подано документацію польської частини території геопарку 
для надання йому статусу національного геопарку Польщі (Krąpiec, Jankowski, Margielewski at 
all, 2012). 

У рамках розробки проекту міжнародного геопарку “Кам’яний ліс на Розточчі” в україн-
ській його частині обрано 50 базових геомісць (Зінько, Богуцький, Брусак та ін., 2010). Серед них 
виділяють: а) відслонення корінних (крейда, палеоген, неоген) і покривних (плейстоцен і 
голоцен) відкладів, розміщені у експлуатованих і не експлуатованих кар’єрах, а також природні 
виходи скельних порід, окрему групу склали відслонення зі знахідками решток скам’янілих 
дерев; б) виходи порід, приурочені до скельних форм і печер; в) давні копальні; г) скельно-
печерні комплекси. 

Серед головних природних атракцій Українського Розточчя слід відзначити естетично 
привабливі і доступні для відвідування природні і культурні ландшафти, різноманітні геотурис-
тичні об’єкти (цікаві форми рельєфу, геологічні відслонення, пам’ятки давнього гірництва), 
багатство флори і фауни. Серед об’єктів неживої природи Равського Розточчя, що можуть стати 
геотуристичними атракціями, відмітимо такі як: останці крайової зони (біля м. Рава-Руська і 
с. Потелич), а також останці на вершинній поверхні біля с. Середкевичі; численні геологічні 
відслонення морських крейдових та міоценових відкладів, а також покривних воднольодо-
викових відкладів у північній частині Равського Розточчя. У піщаних міоценових відкладах часто 
фіксуються скам’янілі дерева (Зінько, Біляк, Мальська та ін., 2015); пам’ятки гірництва, пов’я-зані 
з видобутком бурого вугілля та крейдових відкладів. 

На Львівському Розточчі є низка об’єктів неживої та живої природи, а також ландшафтних 
утворень, що зумовлюють атракційність цього регіону у пізнавальному та пейзажному плані. 
Геотуристичні атракції тут представлені численними відслоненнями піщано-вапнякових товщ 
(Лозино, Страдч) та мальовничими й унікальними за морфогенезом формами і комплексами 
форм: крайові уступи Розточчя до Надбужанської рівнини, вершинні останцеві форми (г. Табо-
рова, г. Офіцерська), скельно-печерні утворення (скельно-печерний комплекс Тимоша (рис. 
1.173),  Страдчанська печера (рис. 1.174),  яркові і деброві форми (рис. 1.175)  (Зінько, Біляк, Маль- 

 

   

Рис. 1.173. Скельно-печерний комплекс “Скелі Тимоша” поблизу Крехова 
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Рис. 1.174. Страдчанська природно-антропогенна печера з печерним храмом 
є популярним об’єктом паломництва і пізнавальних екскурсій 

  

Рис. 1.175. Типові розтоцькі яри і дебри у лісовому масиві в околицях Крехова – 
важливий елемент рельєфу Розточчя 

  

Рис. 1.176. Відслонення піщаних порід нижнього баденію у діючому кар’єрі 
поблизу с. Лозино на Львівському Розточчі, де знайдено фрагменти 

скам’янілих дерев 
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ська та ін., 2015). Ще однією геотуристичною атракцією цього регіону є локально ознакований 
фрагмент Головного Європейського вододілу, що розділяє басейни рік Чорного і Балтійського 
морів. 

Особливе значення серед запропонованих геомісць мають відслонення піщаних порід 
нижнього і верхнього баденію. З-поміж них слід виділити виходи нижньобаденських відкладів 
на Равському Розточчі (Ниви, Рава-Руська, Дубрівка, Монастирок), Львівському Розточчі (Лозино 
(рис. 1.176), Ясниська, Винники, Бережани), Янівського Розточчя (Шкло, Страдч). Саме з цими 
відслоненнями зв’язані чисельні місцезнаходження решток стовбурів скам’янілих дерев. 

Пропоновані базові геомісця дадуть змогу детальніше вивчити та популяризувати для 
потреб геоосвіти і геотуризму історію розвитку природи регіону протягом пізньої крейди, 
палеогену, неогену, плейстоцену і голоцену. Це доповнить центральну тематику геопарку, 
пов’язану з палеогеографією рослинних утворень баденського віку неогену, відомостями про 
розвиток неживої та живої природи у мезокайнозої і дасть змогу розглядати її у широкому 
історичному плані (Зінько, Богуцький, Брусак та ін., 2010). 

Важливою складовою частиною проектованого геопарку повинна стати розбудова гео-
освітньої і геотуристичної інфраструктури. На Польському Розточчі центральний об’єкт гео-
парку – природничий музей, – створений у Сєдлісках Томашівських біля Любичі Крулєвської. 
Тут знаходяться унікальні фрагменти окременілих дерев, які росли понад 18 млн. років тому. 
Крім музею тут існує мережа популярно-наукових стежок. Наприклад, в околицях музею 
функціонує навчальна природничо-культурна стежка “Шляхом скам’янілих дерев” довжиною 
2 км. На інформаційних таблицях представлено опис реліктових скам’янілих дерев та умови 
їхнього захоронення. Одночасно тут можна побачити плантації кипариса болотного – сучасного 
відповідника реліктових скам’янілих дерев (Зінько, Богуцький, Брусак та ін., 2010; Krąpiec, 
Jankowski, Margielewski at all, 2012). Окрім того, на цій трасі можна спостерігати об’єкти куль-
тури: сакральні, традиційну сільську забудову. 

Музей скам’янілих дерев чи відкриту їх експозицію у проекті передбачено створити у 
Рава-Руській або на базі РЛП “Знесіння” у Львові. Документація та інформаційне забезпечення 
дасть змогу низці геомісць польської та української частин Розточчя стати геотуристичними 
атракціями – об’єктами для пізнавальних занять. Облаштовані геотуристичні атракції (кар’єри, 
скельні і печерні утворення, копальні) стануть основою для розробки геотуристичних маршрутів 
(шляхів). Ці маршрути будуть пішими, велосипедними, з використанням автомобільного транс-
порту. Геотуристичні атракції широко використовуватимуться для проведення міждержавних 
освітніх (практики студентів) та наукових (конференції, семінари) заходів. 

Загалом, проектований транскордонний геопарк охоплюватиме природоохоронні об’єкти 
на Українському (природний заповідник Розточчя та його охоронна зона, Яворівський НПП, 
РЛП “Равське Розточчя” та, можливо, РЛП “Знесіння”, а також заказники “Гряда”, “Завадівський”, 
“Львівський”, “Винниківський”) і Польському (Розточанський національний парк та Щебжешин-
ський, Краснобродський, Південно-Розточанський ландшафтні парки) Розточчі. З польської 
сторони у проектований геопарк увійдуть також геологічні резервати “Чортове поле”, “На Тавні”, 
“Пєкєлко”, а також документаційні осередки – кар’єр у Йозефові та штольні у Сендерках 
(Зінько, Богуцький, Брусак та ін., 2010; Krąpiec, Jankowski, Margielewski at all, 2012). 

Подальші перспективи досліджень в українській частині Розточчя пов’язані з детальною 
паспортизацією геомісць, у т. ч. з місцезнаходженнями скам’янілих дерев і розробки науково-
практичних пропозицій щодо облаштування геотуристичних атракцій та обґрунтування мережі 
геотуристичних трас. Передбачуване детальне картографування геолого-геоморфологічної 
структури дозволить комплексно оцінити потенціал геоспадщини височини Розточчя і розши-
рити спектр геомісць, що мають наукову, освітню та естетичну цінність і збагатять геотуристичну 
привабливість проектованого геопарку. 
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Обґрунтування статусу геопарків для вищезгаданих природоохоронних територій перед-
бачає детальну інвентаризацію (паспортизацію) існуючих об’єктів геоспадщини та розробку 
програм їх геоохорони, геотуризму і геоосвіти з широким залученням пропозицій представників 
місцевого населення. Ці напрацювання повинні стати основою менеджмент-плану потенційного 
геопарку. 

При розробці менеджмент-плану потенційних геопарків важливо акцентувати на заходах, 
які забезпечать виконання геоохоронних та геотуристично-геоосвітніх функцій. Зокрема, це 
стосується впровадження організаційно-технологічних заходів зі збереження і недопущення 
деградації об’єктів геотуристичного зацікавлення та їх інформаційно-освітнього забезпечення, 
а також розбудови необхідної геотуристичної (навчальних стежок, тематичних шляхів) і гео-
освітньої (експозиції, тематичні музеї та ін.) інфраструктури. Одночасно важливим елементом 
зацікавлення потенційних відвідувачів статусних геопаркових територій є інформаційно-рек-
ламні видання (путівники, геотуристичні карти) та спеціалізовані розділи на веб-сторінках 
природоохоронних територій з визначною геоспадщиною. 

Запроектовані території на Львівщині для отримання статусу геопарку як визнання їх 
геоохоронної, геотуристичної і геоосвітньої цінності зможуть бути реалізовані при умові закріп-
лення в національних законодавчо-нормативних документах нової категорії статусного типу – 
геопарк. Міжнародний досвід свідчить, шо категорія геопарків в останні десятиріччя здобуває 
популярність як на європейському континенті, так і в інших регіонах світу (Азія, Австралія). В 
Україні здійснюють підготовку до внесення змін до базового закону “Про охорону навколиш-
нього природного середовища” (1991) з врахуванням міжнародного досвіду, у т. ч. щодо 
статусних природоохоронних територій: біосферний резерват, природничі об’єкти ЮНЕСКО. 
Актуальним є включення до переліку статусних природоохоронних категорій в новій версії цього 
закону категорії “геопарк”. У Європі вже існує досвід законодавчо-практичного забезпечення 
формування геопарків національного і міжнародного значення (Франція, Німеччина, Чеська 
Республіка та ін.). 

Лабораторією інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень 
Львівського національного університету імені Івана Франка у рамках реалізації держбюджетної 
науково-дослідної роботи “Концептуальні і методичні засади обґрунтування мережі геопарків в 
Україні” (2010–2012) розроблено Положення про національний геопарк з використанням реко-
мендацій ЮНЕСКО щодо формування цієї статусної категорії (1999). Було також розроблено 
перспективну схему мережі геопарків для всієї території України. У цій схемі для території 
Львівщини запропоновано формування національного геопарку “Скелясті Бескиди” і між-
народного геопарку “Кам’яний ліс Розточчя”. 

Польський досвід розбудови геопарків на базі існуючих національних і ландшафтних 
парків свідчить, що можливі два варіанти (моделі) впровадження цієї перспективної категорії – 
“зверху” і “знизу”. При моделі “зверху” ініціатором отримання статусу геопарку виступають 
Міністерство навколишнього середовища (нині – Міністерство клімату і навколишнього сере-
довища) і Комітет з наукових досліджень. За цією моделлю статус геопарку отримали націо-
нальний парк “Карконоші” і ландшафтний парк “Гора Св. Анни”. Модель створення геопарків 
“знизу” базується на активності місцевих органів самоврядування, наукових і громадських 
організацій, що об’єднуються для набуття територією цієї статусної категорії з популяризації 
історії розвитку Землі. Тут прикладом можуть слугувати у Польщі геопарк в Кєльце та міжнарод-
ний (польсько-німецький) геопарк “Лука (Дуга) Мужакова”. На нашу думку, на сьогоднішньому 
етапі впровадження геопарків в Україні та на Львівщині зокрема важливо використати модель 
“знизу” з широким залученням органів місцевого самоврядування, наукових і громадських 
організацій. 

 
 


