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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Результативні проекти модернізації регіонів мають 

бути науково обґрунтовані в частині екобезпечного (сталого) природо- і 

ресурсокористування (В. І. Парпан, 1994; В. С. Кравців, 2003; М. А. Голу-

бець, П. С. Гнатів, М. П. Козловський та ін., 2007; В. С. Кравців, 2011). 

Одним із актуальних напрямів прогресивного суспільного поступу в гірських 

районах є збереження природних умов і ресурсів для розвитку відпочинкової 

інфраструктури. 

Природні ресурси гірської частини Львівщини – це величні карпатські 

ліси, продуктивні луки й пасовища та невеликі ділянки рільних угідь. Ваго-

мими ресурсами є водні й рекреаційні, які формуються специфічним кліма-

том цього фізико-географічного регіону. Додатковим чинником туристично-

рекреаційної привабливості місцевості є стан і різноманітність рослинного 

покриву та популяцій диких тварин, мальовничі ландшафти. Господарська 

діяльність упродовж останніх трьох століть змінила ландшафт і біогеоцено-

тичний покрив гірської Львівщини. Тепер він значно відмінний від корін-

ного. У компонентній структурі природних екосистем змін зазнали і рослин-

ний покрив, і тваринний світ, і ґрунти. 

З урахуванням відносно високої лісистості території, наявності клаптиків 

первинного лісу, а також розвитку відпочинкової інфраструктури, Сколівський 

і Турківський райони є перспективними у плані розвитку туризму (Ю. Зінько, 

2004; J. Poluga, 2005; М. Сиротюк, 2010; Lviv-2022, 2014). Проте це повинно 

супроводжуватися обмеженням вирубування та відновленням лісів. Основні 

питання захисту природного довкілля гірських районів сфокусовані в охороні й 

використанні лісів, утилізації та захороненні комунальних і побутових відхо-

дів, безпечному водопостачанні та водовідведенні, збереженні біотичного й 

ландшафтного різноманіття, розвиткові природно-заповідної мережі, протидії 

деструктивним геоморфологічним явищам та охороні атмосферного повітря, 

оптимізації рекреагенного навантаження на природне довкілля. 

Трансформаційні явища у гірській місцевості, а також нинішній стан 

забруднення довкілля, є мало вивченими й не прогнозованими, тому станов-

лять вагомий інтерес як у теоретичному, так і у практичному аспектах. Лише 

на науково обґрунтованих принципах екобезпечного розвитку можливий 

вихід гірського регіону із кризи й задоволення життєвих потреб людей. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-

ційна робота відповідає напряму наукових досліджень на кафедрі екології та 

біології Львівського національного аграрного університету на період до 

2015 р. у рамках планової науково-дослідної теми: «Дослідити стан і дина-

міку природних компонентів агроекосистем Західного регіону України та 

розробити заходи щодо оптимізації їх ефективного функціонування в умовах 

антропогенезу» (номер державної реєстрації 0111U001253). 
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Мета і завдання дослідження. Метою досліджень було з’ясувати су-

часні наслідки природокористування у гірських районах Львівщини й обґрун-

тувати способи збереження та екобезпечного використання особливостей 

природного довкілля регіону. 

Для досягнення мети заплановано було виконати такі завдання: 

– здійснити ретроспективний аналіз освоєння природних ресурсів і 

трансформації біогеоценотичного покриву гірської Львівщини; 

– описати актуальний стан природних ресурсів і природних умов 

карпатської частини Львівщини; 

– дослідити нинішню структуру й господарську ефективність землеко-

ристування; 

– вивчити актуальний стан компонентів ландшафтних екосистем у 

гірських районах і дати оцінку використанню природно-ресурсного потенці-

алу; 

– дослідити вплив людської діяльності у різних сферах на локалізацію і 

рівень забруднення довкілля; 

– обґрунтувати екобезпеку і перспективність рекреаційного викорис-

тання природно-ресурсного потенціалу гірської Львівщини, розробити прак-

тичні рекомендації. 

Об'єкт дослідження: природні умови й ресурси гірської частини Львів-

щини. 

Предмет дослідження: закономірності й наслідки господарського осво-

єння лісів, земельних угідь, забруднення повітря і поверхневих вод та спо-

соби й перспективи екобезпечного рекреаційно-туристичного використання 

природно-ресурсного потенціалу регіону. 

Методи дослідження. Ступені антропізації ландшафтів встановлювали 

порівняльно-розрахунковими методами ландшафтної екології. Лісові ресурси 

вивчали за лісо-таксаційними методиками, описи ґрунтів і їх родючість – 

агрохімічними методами. Облік продуктивності лучних і польових агроеко-

систем здійснювали методом пробних площадок. Визначення вмісту важких 

металів у ґрунтах здійснювали атомно-абсорбційним методом. Функціо-

нальну реакцію деревних видів-індикаторів на транспортне забруднення 

вивчали методом індукованої флуоресценції. Якість води вивчали за 

комплексом методик. Аналіз та інтерпретацію одержаних даних здійснювали 

методами графічного моделювання і математичної статистики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Проведені дослідження дали 

змогу стверджувати, що вперше:  

– узагальнено історичні наслідки антропотрансформації природного 

довкілля гірської Львівщини, оцінено актуальний стан використання і втрати 

екопотенціалу лісів та агроугідь регіону за показниками продуктивності, а 

також біопотенціал громадського тваринництва за чисельністю і щільністю 
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поголів’я худоби;  

– розкрито закономірності примагістрального транспортного забруд-

нення суходолу в гірському ландшафті й доведено репрезентативність реакції 

на це деревних видів-індикаторів місцевої флори; 

– оцінено несприятливі зміни якості вод річки Опір під впливом міста 

Сколе, з’ясовано незадовільний стан вод у сільських криницях Сколівщини 

та запропоновано заходи щодо поліпшення ситуації з використанням водних 

ресурсів;  

– обґрунтовано шляхи стабілізації природного довкілля у ландшафт-

них екосистемах гірської Львівщини та способи раціонального використання 

природних багатств і природного середовища карпатської її частини як від-

новного й невичерпного за своїми властивостями рекреаційного ресурсу. 

Удосконалено: 

– методику оцінювання антропотрансформації гірських агро-лісових 

ландшафтів залежно від щільності населення;  

– методику оцінювання екопотенціалу гірських ґрунтів, лучних та 

рільних угідь за диференціації гіпсометричних рівнів їх розташування. 

Набули подальшого розвитку:  

– техніка фітоіндикації та геохімічного дослідження рівня забруд-

неності примагістральних ландшафтів у гірській місцевості; 

– способи обґрунтування рекреаційного потенціалу ландшафту.   

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені практичні 

пропозиції щодо збереження й раціонального використання природних 

багатств і довкілля гірських районів Львівської області використані місце-

вими органами влади у господарському плануванні. Напрацьовані та впро-

ваджені у практику методичні підходи щодо оцінки трансформованості 

гірського ландшафту і техніка біоіндикації довкілля застосовані у вивченні 

природно-ресурсного потенціалу регіонів, а також у розробленні робочих 

програм із профільних дисциплін на кафедрі екології та біології, а також на 

кафедрі технологій у рослинництві у курсах: «Ландшафтна екологія», 

«Агроекологія», «Луківництво і лучне кормовиробництво», «Моніторинг 

стану навколишнього середовища», «Гідроекологія», «Рекреаційні ресурси і 

курортологія». Це підтверджено відповідними актами впровадження.  

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає в 

інформаційному пошуку й аналізі літературних матеріалів, у постановці мети 

і вирішенні завдань комплексних досліджень з оцінки трансформаційних змін 

у ландшафті, впливу забруднень на компоненти екосистем, у плануванні та 

проведенні польових спостережень, досліджень і лабораторних досліджень, у 

формалізації, узагальненні та статистичній обробці отриманих результатів. 

Вибір пробних площ, об’єктів і формування програми досліджень здійснені 

спільно з науковим керівником.  
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Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

представлені й обговорені на: Всеукраїнській науково-практичній конферен-

ції (9-10 грудня 2011 р., м. Тернопіль) «Туристичні ресурси як чинник розви-

тку території Дністровського каньйону»; Міжнародній науково-практичній 

конференції «Молодь у вирішенні екологічних та соціально-економічних 

проблем сьогодення» (м. Кам’янець-Подільський, 2012 р.); Міжнародному 

науково-практичному форумі «Теоретичні і практичні аспекти розвитку 

агропромислового виробництва та сільських територій» (м. Львів, 2013 р.); 

Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю «Бессерівські 

природознавчі студії» (1–3 жовтня 2014 р., м. Кременець); Міжнародній нау-

ково-практичній конференції (3–4 жовтня 2013 р., м. Кременець) «Проблеми 

природоохоронного менеджменту територій з інтенсивним веденням госпо-

дарства, прийнятих до складу національних природних парків»; Міжнарод-

ному екологічному форумі «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета» (21-22 

листопада 2013 р., м. Херсон); на Międzynarodowej polsko-ukraińskej konferen-

cii naukowej «Ocena stopnia przeobrażeń obszarów cennych przyrodniczo» 

(Zwierzyniec 3-6 czerwca 2014 r.); XI Międzynarodowej konferencij naukowej z 

cyklu «Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrównoważonego 

rozwoju» (23-24 maja 2014 r., Warszawa).  

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 12 наукових 

праць, із них 2 статті у фахових збірниках наукових праць i наукових журна-

лах, 3 – у фахових виданнях, зарахованих до міжнародної науково-метричної 

бази, 7 – в інших виданнях.  

Структура та обсяг дисертації. Загальний обсяг роботи – 203 стор., у 

тому числі 139 сторінок основного тексту. Дисертація містить вступ, шість 

розділів, висновки, практичні рекомендації, список використаних джерел 

(234 найменування, у тому числі 56 латиницею) і додатки. У тексті дисертації 

розміщено 31 таблицю і 39 рисунків. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

Розділ 1. ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ ТА НАСЛІДКИ ОСВОЄННЯ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У ГІРСЬКІЙ ЛЬВІВЩИНІ (огляд літератури) 

У розділі проаналізовано й узагальнено наукові та статистичні джерела 

щодо природно-ресурсного потенціалу гірських районів Львівської області. 

З’ясовані історичні зміни екологічної ситуації в регіоні, особливості викорис-

тання лісових і земельних ресурсів та вплив господарювання на якість 

довкілля, проаналізовані урбанізаційні процеси. 

Узагальнення наслідків трансформації рослинності й ґрунтів засвідчило, 

що використовувані природні ресурси гірської Львівщини загрозливо висна-

жені (Г. І. Рудько та ін. (2001); В. С. Кравців та ін. (2003); М. А. Голубець, 

П. С. Гнатів, М. П. Козловський та ін. (2007). Обсяги заготівлі деревини від 
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рубань головного користування стали нестабільними. У результаті трьохсот-

літньої лісоексплуатації корінні ліси гірської Львівщини трансформовані у 

похідні (Л. И. Милкина (1984); Г. Т. Криницький (1999 і 2000); А. М. Дей-

нека, Л. І. Мілкіна, В. П. Приндак (2006); М. А. Голубець, П. С. Гнатів, 

М. П. Козловський та ін. (2007); А. Zlatnik (1938); M. Augustyn (2006); 

Т. Kuemmerle (2009); П. С. Гнатів, Н. Я. Лопотич (2013). 

Нинішня соціальна сфера й інфраструктура не відповідають потребам 

людського розвитку (В. С. Кравців та ін., 1995; 2003; 2011). Економіка гірсь-

ких районів – у стагнації. У гірській Львівщині фактично прогресує депопу-

ляція. Лише на науково обґрунтованих принципах раціонального викорис-

тання специфічних місцевих ресурсів можливий вихід гірського регіону із 

кризи й задоволення елементарних життєвих потреб людей. 

 

Розділ 2. УМОВИ, ОБ'ЄКТИ Й МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ЛАНДШАФТНИХ ЕКОСИСТЕМ ЗА СТАНОМ ЇХ ПРИРОДНИХ 

КОМПОНЕНТІВ 

Комплексне дослідження сучасної екоситуації і стану компонентів 

навколишнього середовища гірської частини Львівщини було проведено 

упродовж 2011–2013 рр. Об’єктами досліджень були ландшафтні екосистеми 

Сколівського і Турківського районів Львівської області: лісові, лучні, польові 

та урбаністичні. За цільовими класифікаціями регіонів вони розташовані у 

фізико-географічній Карпатській країні (Зовнішні Карпати) (Ф. Заставний, 

2011), Центральноєвропейській геоботанічній провінції в окрузі букових кар-

патських лісів (Т. Л. Андрієнко, 1977; Я. П. Дідух, 2003), у Карпатському 

районі зони вертикальної кліматичної поясності (Ф. Заставний, 2011), в умо-

вно чистому регіоні України.  

Джерелами інформації щодо соціально-економічної та демографічної 

ситуації у Сколівському і Турківському районах і у Львівській області зокре-

ма були Статистичні щорічники і галузеві довідники по Львівській області за 

2001–2013 роки; офіційні сайти райдержадміністрацій Сколівського і Тур-

ківського районів). 

Ступені антропізації ландшафтних екосистем за показниками частки 

угідь різного призначення, бальних оцінок та коефіцієнтів ступеня антропо-

генного впливу розраховували за методами П. Г. Шищенка (1988). 

Модельні лісові екосистеми обирали, орієнтуючись за «Таксаційними 

описами земельних ділянок лісового фонду…» державних лісництв. Закладку 

пробних площ, опис та облік запасу стовбурової деревини виконували за 

загальноприйнятими у лісовій таксації методиками з урахуванням праць 

М. П. Анучіна (1961 i 1982); Є. І. Цурика (2006); М. П. Горошка та ін. (2004). 

Підбір модельних агроекосистем виконали в агроугіддях сільських рад 

Сколівського р-ну: Кóрчинської (високогір’я і середньогір’я) та Верхньоси-
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невидненської (низькогір’я). Основним критерієм вибору була їхня типовість 

для ландшафту і непорушеність нецільовим використанням до моменту 

польових досліджень. 

Едафічні умови вивчали на основі прикопок і ґрунтових шурфів у 

модельних екосистемах і відбору зразків ґрунту. Опис ґрунтового профілю 

виконали за класичними методами (И. Н. Гоголев, 1986; М. І. Полупан, 2002). 

Трансекта для вивчення ступеня забруднення важкими металами прилег-

лого до автотраси ландшафту була прокладена перпендикулярно до шосе 

міжнародного значення М 06 «Київ-Чоп» (між селами Дубиною і Верхнім 

Синьовидним, Сколівський р-н, Львівська обл.). За нею відбирали зразки 

ґрунту і фітомасу деревних рослин-індикаторів на відстанях 5, 10, 15, 500 і 

1500 м від полотна дороги. Відбір ґрунтових проб здійснювали відповідно до 

ДСТУ 4287. 2004 у триразовому повторенні. Зразки відбирали на вибраних 

пробних площах з глибини 10 і 20 см за допомогою агрохімічного щупа 

методом конверта. Об’єднана проба становила 25 точкових проб.  

Агрохімічні властивості ґрунту визначали за такими показниками: вміст 

гумусу – за Тюріним (ДСТУ 4289. 2004); реакція ґрунтового розчину потен-

ціометрично (ДСТУ 10390: 2001); рухомі форми фосфору і калію – метод 

Чірикова (ДСТУ 4405: 2005); обмінні катіони кальцію та магнію – за методи-

кою ЦІНАО (ГОСТ 26487-85); уміст азоту лужногідролізованого – за Корн-

фільдом. Вміст важких металів у ґрунті визначали на атомно-абсорбційному 

спектрофотометрі С 115-1М у полум’ї ацетилен-повітря. Відбір та аналіз рос-

линних проб виконали відповідно до традиційних вимог. 

Об’єктами біоіндикації були деревні рослини: верба біла – Salix alba L., 

береза повисла – Betula pendula Roth., і ялина звичайна – Picea abies (L.) H. 

Karst. у придорожньому ландшафті смуги міжнародного значення М 06 

«Київ-Чоп» (між селами Дубиною і Верхнім Синьовидним, Сколівський р-н, 

Львівська обл.). Відбір листків і хвої дерев здійснювали відповідно до мето-

дик (П. С. Гнатів, 1997 і 1998). 

Трав’яну рослинність лучних екосистем вивчали за власними геоботані-

чними описами у модельних екосистемах. Облік біотичного врожаю фіто-

маси лучних трав виконали методом пробних площадок за допомогою рамки 

50×50 см, описаним К. А. Малиновським, з подальшим перерахунком її на 

повітряно-суху масу сіна у центнерах з гектара. 

Біотичну врожайність картоплі встановлювали методом пробних площа-

док (Б. А. Доспехов, 1985) з урахуванням ширини міжрядь і густоти рослин, з 

подальшим перерахунком у тонни на гектар. Товарність бульб оцінювали 

згідно з вимогами ДСТУ 4013-2001 та ДСТУ 404-2001. 

Інтенсивність руху на автотрасі М 06 «Київ-Чоп» визначили експрес-ме-

тодом, відповідно до ПОР-218-141-2000 «Порядок обліку транспортних засо-

бів…». Флуоресцентні властивості нативних листків і хвоїнок ялини вимірю-
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вали двічі у різних частинах здорових з вигляду десяти листків чи хвої 

(Д. Ю. Корнеев, 2002). 

Відбір та хіміко-аналітичну оцінку якості води річки Опір і криничної 

води у селах Сколівського р-ну Львівської області здійснили на основі сис-

теми класифікацій і нормативів оцінки якості поверхневих вод України, 

викладених у «Методиці оцінки…» за 2007 рік (КНД 211.1.4.010-94., 1994). 

Для збору даних та аналізу кліматичних ресурсів використані метеоро-

логічні показники на сайтах www.pogodaiklimat.ru/climate та http://meteopost. 

com/weather/archive/ (Український…, 2012), та інші джерела (METEOPOST, 

2012). Методи аналізу кліматичних ресурсів загальноприйняті. 

Камеральне статистичне і графічне моделювання ландшафтно-екологіч-

них, соціоекологічних процесів та аналітичних результатів виконали з вико-

ристанням програми MS Excel. 
 

Розділ 3. АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ЛАНДШАФТНИХ 

ЕКОСИСТЕМ ГІРСЬКОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВІВЩИНИ 

У розділі подано результати дослідження наслідків перетворення ланд-

шафтних екосистем за показниками використання земель під господарські 

потреби у гірських районах Львівщини. Стан ландшафтних екосистем цієї 

частини області повсюдно глибоко змінений за показниками: структури лісів; 

частки лісового рослинного покриву у структурі ландшафту; пропорції 

знелісених земель. Надмірно велику частку земель займають лучні екосис-

теми, зокрема пасторальні, а особливо небезпечні для стабільності гірського 

ландшафту – рільні угіддя. Найбільшої трансформації ландшафт зазнав у 

Турківському районі, де частка рільних екосистем сягнула 18% від площі 

території району.  

Турківський район має трансформованість ландшафтів, яка становить 

28,35 бала (за П. Г. Шищенком (1988). Сколівський район менше трансфор-

мований і характеризується 22,67 бала. Різниця ступенів трансформованості 

ландшафтних екосистем Турківщини за розрахунковими оцінками становила 

25,1%. Збільшує ступінь трансформації ландшафтних екосистем гірської 

Львівщини значна площа інфраструктурної забудови, а також земель без рос-

линного покриву й техногенно порушених площ. 

Ступінь трансформованості гірського ландшафту за показниками частки 

лісових та аграрних (рис. 1) угідь залежить від щільності населення у райо-

нах. Це підтверджено достовірними кореляційними коефіцієнтами й регре-

сійними моделями парних кореляцій.  

Знелісення території за показником частки лісів та частка агроугідь у 

гірських районах взаємопротилежні, що підтверджує регресійна математична 

та графічна моделі зв’язку з індексом апроксимації R² = 0,98 та коефіцієнтом 

кореляції r = –0,99 (рис. 2). За поступового зменшення кількості населення у 
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гірських районах Львівщини забезпеченість агроугіддями мешканців дещо 

зростає. Проте у Сколівському районі ресурси ріллі на одну особу все-таки 

зменшуються. Турківський район, зберігаючи незмінні площі ріллі, підтри-

мує рівень забезпеченості селян ріллею з тенденцією до її збільшення. 

 
Рис. 1. Вплив щільності населення на збільшення частки агроекосистем  

у сільрадах Сколівського району Львівщини. 

 

Розділ 4. ЕКОПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНИХ ГІРСЬКИХ ЛІСОВИХ  

ТА АГРАРНИХ ЕКОСИСТЕМ 

У розділі досліджено стан і продуктивність лісових ландшафтних еко-

систем, оцінено екопотенціал модельних екосистем за запасами стовбурової 

деревини у пристигаючому віці деревостану, показано рівень використання 

екопотенціалу лісових екосистем за показниками заготівлі деревини, 

з’ясовано актуальний екопотенціал гірських ґрунтів у модельних агроекосис-

темах за показниками родючості, встановлено екопотенціал модельних агро-
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екосистем за показниками біотичної продуктивності: врожайності пасовищ-

них лук і сіножатей та врожайності й товарності бульби на трьох гіпсомет-

ричних рівнях рельєфу, проаналізований біопотенціал тваринництва і сукупні 

ресурси грубих кормів у гірських районах Львівщини. 
 

 
Рис. 2. Регресійна модель залежності частки лісів від частки агроекосистем  

у сільрадах Сколівського району Львівщини. 
 

Встановлено, що стан лісових екосистем гірської частини Львівщини 

докорінно змінений за показниками: фітоценотична структура лісів (зміна 

складу панівних порід і вікової структури); запас деревини у типових біогео-

ценозних екосистемах, якими є пристигаючі деревостани панівних нині 

порід; рівень використання екопотенціалу лісових екосистем у бік збіль-

шення пропорції деревини, отриманої від рубань догляду і зменшення її заго-

тівлі від головного користування (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Динаміка заготівлі деревини у Сколівському районі, щільних м3. 
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Екопотенціал бурих гірсько-лісових і похідних ґрунтів за показниками 

родючості є високим, зокрема за вмістом гумусу (рис. 4), проте демонструє 

тенденцію до зниження з піднесенням місцевості на високогірні гіпсоме-

тричні рівні за агрохімічними параметрами унаслідок площинної ерозії та 

обмеження застосування добрив і меліорантів.  
 

 
Рис. 4. Вміст гумусу в орному пласті ґрунтів агроекосистем  

залежно від їх гіпсометричного рівня, %. 
 

Екосистеми лук, особливо пасовищних у високогір’ї, упродовж остан-

нього десятиріччя втратили екопотенціал за показниками ботанічного складу 

травостою і врожайності наземної фітомаси унаслідок інтенсивного, зокрема 

пасторального використання, зменшення обсягів застосування продуктивних 

трав’яних видів чи сучасних сортів, добрив і меліорантів. 

Найбільші втрати екопотенціалу встановлені у високогірних луках 

(табл. 1). Зі спадом поголів’я великої рогатої худоби, навіть з урахуванням 

зменшення кількості населення у гірській Львівщині, а також з ослабленням 

продуктивності лучних екосистем, зменшується біопотенціал тваринництва 

за показниками продуктивності й забезпечення мешканців, а також спадають 

обсяги виробництва необхідного для рільництва гною. 

Екосистеми польових культур на орних угіддях, де панівною є картопля, 

мають найбільший екопотенціал у низинних ландшафтах. Урожайність і 

товарні якості бульб на вищих гіпсометричних рівнях істотно зменшується 

(табл. 2). Це можна пояснити істотним зменшенням показників родючості 
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рільних ґрунтів, активізацією площинного змиву гумусового профілю, недо-

статнім органічним та мінеральним їх удобренням картоплі. 
 

Таблиця 1 

Ботанічний склад модельної червонокострицево-біловусової луки-пасовища  

та її еколого-фітоценотичні показники (високогір’я) 

Вид 

Я
р

у
с 

П
р

о
ек

ти
в
н

е 

п
о

к
р

и
тт

я
, 
%

 

В
и

со
та

  

р
о

сл
и

н
, 

см
 

Т
р

ап
л
я
н

н
я
, 

%
 

Біловус стиснутий – Nardus stricta L. І 51 25 100 

Костриця червона – Festuca rubra L. І 18 25 88 

Мітлиця звичайна – Agrostis capillaris L. І 7 23 83 

Морквинець гірський – Ligusticum mutellina (L.) Crantz ІІІ 3 17 5 

Перстач золотистий – Potentilla aurea L. ІІІ 3 18 89 

Котяча лапка дводомна – Аntennaria dioica (L.) Gaertn. ІІІ 2 13 33 

Верес звичайний – Calluna vulgaris (L.) Hull ІІ >1 19 31 

Нечуйвітер волосистий – Hieracium pilosella L. ІІІ >1 11 14 

Ялівець звичайний – Juniperus communis L. І >1 81 2 

Плевроцій Шребера – Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. ІІІ 5 5 95 

Рунянка гарна – Polytrichum gracile Dicks. ІІІ 3 4 51 

Гілокоміум блискучий – Hylocomium splendens (Hedw.) B. ІІІ 2 4 12 
 

Таблиця 2  

Біотична урожайність картоплі у модельних агроекосистемах 2013 року, т/га 

Пробна  

площа 

Урожайність бульб 

Середнє 

Відхилення від 

контролю (±К) 

(НІР05 = 2,50) 
І ІІ ІІІ 

Високогір’я 14,95 15,75 13,99 14,90 –6,05 

Середньогір’я  15,54 18,22 16,12 16,67 –4,28 

Низовина (К) 19,93 20,78 22,14 20,95 – 

 

Розділ 5. ДЖЕРЕЛА І РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ КОМПОНЕНТІВ 

ПРИРОДНОГО ДОВКІЛЛЯ 

П’ятий розділ присвячений оцінці загрози викидів в атмосферу від ста-

ціонарних і рухомих об’єктів, забруднення компонентів суходільних екосис-

тем. Для цього відстежені динаміка викидів в атмосферу від транспортних 

засобів та їх основні інгредієнти, зміни параметрів гумусово-акумулятивного 

горизонту ґрунтів під впливом розсіяння транспортних викидів у ландшафті, 

реакція рослин на розсіяне забруднення повітря і ґрунтів.  
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У Сколівському й Турківському районах дедалі більшу загрозу стано-

вить зростання обсягів твердих побутових відходів (ТПВ). Щільність викидів 

стаціонарних і пересувних джерел у гірській Львівщині найменша порівняно 

з іншими районами, і вони на сьогодні не становлять загрози для довкілля, 

доки економіка тут у стагнації. Гірські райони перетинають шляхопроводи – 

автомобільний та залізничний, які спричинюють інтенсивне смугове забруд-

нення ландшафтів (П. С. Гнатів, Н. Я. Лопотич та ін., 2014), яке підтверджено 

агро- і геохімічними аналізами ґрунтів (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Зміни рухомих форм важких металів у поверхневому (0-10 см) пласті ґрунту 

залежно від віддаленості від шосе М 06 «Київ-Чоп»  

(між селами Дубиною і Верхнім Синьовидним, Сколівський р-н). 
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Ми встановили, що в середньому до опівдня влітку трасою М 06 «Київ-

Чоп» проїжджає 828 од. транспорту, у надвечір’я – менше. Восени кількість 

автотранспорту на трасі істотно збільшується, особливо у другій половині 

дня. Забруднення викидами автомобілів підтверджено біоіндикаційним мето-

дом із використанням фотооптичних властивостей пігментного комплексу 

рослин (рис. 6).  
 

 
Рис. 6. Літня динаміка флуоресценції пігментного комплексу деревних рослин 

залежно від їх віддаленості від міжнародного шосе, відн. од. 
 

Інтенсивність флуоресценції асиміляційних органів найбільша в ялини 

європейської у точці, найближче розташованій відносно дороги. Береза пови-

сла і верба біла на початку вегетації виявляли відносну стійкість до впливу 

забруднення. Мінімальною реакція рослин була як на початку, так і вкінці 

вегетаційного періоду на максимальній відстані 1500 м від шосе. 

Поверхневі води Сколівщини зазнають істотного забруднення комуналь-

ними стоками міста Сколе (P. Gnativ et N. Lopotych, 2015). Якість води річки 

Опір, що оминає місто, вагомо погіршується, незважаючи на роботу станції 

очищення комунальних вод (рис. 7). Річка Опір приносить у річку Стрий 

неприродно забруднені води зі загрозливо високим вмістом сульфідів, хло-

ридів, сполук азоту, особливо нітритів, а також незадовільним показником 

біотичного споживання кисню і хімічного окиснення (рис. 8). 

Криничні води у селех Сколівського району мають задовільну якість, за 

виключенням показника вмісту азоту нітритів, який зазвичай перевищує ГДК 

(рис. 9). Отже, для безпечного водоспоживання кринична вода непридатна.  
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Рис. 7. Зміни стану води р. Опір у точці моніторингу, що розташована нижче  

за течією після очисних споруд м. Сколе, за показниками концентрації  

сульфатів і хлоридів. 
 

 

Рис. 8. Зміни стану води р. Опір у точці моніторингу, що розташована  

при впаданні її у р. Стрий, за показниками біотичного споживання кисню  

та хімічною окиснюваністю. 
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Рис. 9. Вміст азоту нітритів у водах криниць населених пунктів  

Сколівського району, мг/дм3. 
 

Розділ 6. РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ПРИРОДНОГО ДОВКІЛЛЯ 

ГІРСЬКОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шостий розділ охоплює аналіз особливостей соціально-економічної бази 

розвитку рекреаційної сфери, оцінювання екокліматичного потенціалу як 

ресурсу для розвитку лісівництва, агровиробництва й рекреаційної сфери, 

характеристику коливання актуальних погодних умов у гірській Львівщині як 

чинника планування рекреаційних заходів. 

Агрокліматичні ресурси та природні умови лісовирощування, агрокуль-

тури, туристичної діяльності, відпочинку і спорту у гірській частині Львів-

щини специфічні й за низкою параметрів вигідно відрізняються від інших 

регіонів України. Погодні умови сприяють продуктивному лісовому господа-

рюванню (стовбурова й дров’яна деревина, недеревна продукція, мисливські 

трофеї тощо), високій продуктивності лучних угідь (сіно й зелена маса), 

забезпечують елементарні можливості місцевого населення у вирощуванні 

для власного використання картоплі та найнеобхідніших овочів, а також 

фруктових садів. 

Мезоклімат Львівщини в її гірській місцевості у поєднанні з мальовни-

чими лісовими ландшафтами надає всіх можливостей для проведення відпо-
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чинкових і спортивних заходів, у тому числі на найвищому світовому рівні. 

Сколівський район сьогодні відрізняється лідерством з-поміж усіх районів 

Львівщини за кількістю (19 закладів) й потужністю (понад 22 ліжко-місць на 

1000 осіб) санаторно-курортних та оздоровчих закладів (табл. 3). У Турківсь-

кому районі таких закладів було лише два і до 2012 року стало сім, а функці-

ональні можливості їх істотно поступалися седньообласним.   
 

Таблиця 3 

Санаторно-курортні й оздоровчі заклади  

у 2000 (над рискою) й у 2012 (під рискою) роках  

Показник Сколівський р-н Турківський р-н Львівщина 

Санаторно-курортні й оздоровчі  

заклади, од. 26/19 2/7 148/108 

Ліжко-місця у санаторно-курортних 

та оздоровчих закладах, од.  
2024/1049 80/247 23878/18762 

Забезпеченість санаторно-курортними 

й оздоровчими закладами,  

на 1000 осіб, од. 

0,52/0,40 0,04/0,02 0,06/0,04 

Забезпеченість ліжками у санаторно- 

курортних та оздоровчих закладах,  

на 1000 осіб, од. 

40,3/22,1 1,5/4,9 9,1/7,4 

Забезпеченість населення  

амбулаторно-поліклінічною  

допомогою, відвідувань за зміну  

на 10 тис. осіб 

190/194 102/119 173/192 

 

Кліматичні ресурси Українських Карпат географічно сприятливіші, а 

погодні умови комфортніші для проведення зимових спортивних заходів 

(рис. 10) порівняно з умовами проведення багатьох попередніх олімпіад, 

зокрема в околицях Сочі (Російська Федерація).  
 

 
                      2011 р.                          2012 р.                             2011 р.                           2012 р. 

 

Рис. 10. Потужність снігового покриву впродовж холодного періоду 2011-2012 рр.  

за спостереженнями метеослужб міст Львова та Івано-Франківська, см. 

м. Львів м. Івано-Франківськ 
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Унаслідок украй несприятливих природних умов на Зимовій Олімпіаді-

2014 змагання неодноразово призупинялися через виникнення погодної ситу-

ації, властивої для субтропічного клімату, та небезпечної для заняття бага-

тьма видами гірськолижного спорту (В. Иванов, 2014). 
 

ВИСНОВКИ 

 

Здійснено ретроспективний і актуальний аналіз стану природних ресур-

сів гірської частини Львівщини. Проаналізовані зміни структури ландшафт-

них екосистем за показниками частки угідь, здійснена оцінка лісових, кормо-

вих і продовольчих ресурсів екосистем за показниками їх продуктивності й 

оцінено їхній екопотенціал, а також біопотенціал тваринництва, як засоби 

виходу регіонів на шлях сталого розвитку. Проведені спеціальні дослідження 

й здійснено оцінку змін якості компонентів ландшафтних екосистем під 

впливом їх антропізації. Обґрунтована перспективність природно-кліматич-

них умов для розширення рекреаційної сфери регіону, яка не спричинює еко-

логічних загроз і дестабілізації ландшафтів, на відміну від подальшої нераці-

ональної експлуатації лісів і збільшення ріллі.  

1. Стан ландшафтних екосистем гірської частини Львівщини докорінно 

змінений за показниками: структури лісів; частки лісового покриву у струк-

турі ландшафту; пропорції знелісених земель. Надмірно велику частку земель 

займають лучні екосистеми, зокрема пасторальні, а особливо небезпечні для 

стабільності гірського ландшафту – рільні угіддя. Найбільшої трансформації 

ландшафтні екосистеми зазнали у Турківському районі, де показники антро-

пізації на 3,5 та 25,1% більші порівняно зі Сколівським.  

2. Ступінь трансформованості гірського ландшафту за показниками час-

тки лісових та аграрних угідь залежить від щільності населення у районах, і 

це підтверджено достовірними кореляційними коефіцієнтами й регресійними 

моделями парних кореляцій. Знелісення території за показником частки лісів 

у ландшафті й частка агроугідь у гірських районах взаємопротилежні, що 

підтверджує регресійна математична та графічна модель зв’язку (з індексом 

апроксимації R² = 0,98, та коефіцієнтом кореляції r = –0,99).  

3. Стан лісових екосистем гірської частини Львівщини докорінно зміне-

ний за такими показниками, як: фітоценотична структура лісів (зміна складу 

панівних порід і вікової структури); запас деревини у типових біогеоценоз-

них екосистемах, якими є пристигаючі деревостани панівних нині порід; 

рівень використання екопотенціалу лісових екосистем у бік збільшення про-

порції деревини, отриманої від рубань догляду і зменшення її заготівлі від 

головного користування. 

4. Екопотенціал бурих гірсько-лісових і похідних ґрунтів за агрохіміч-

ними показниками родючості є високим, проте має тенденцію до зниження у 
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місцевості на високогірних гіпсометричних рівнях унаслідок площинної еро-

зії й меншого застосування органічних добрив і меліорантів. 

5. Екосистеми лук, особливо пасовищних у високогір’ї, упродовж остан-

нього десятиріччя втратили екопотенціал за показниками ботанічного складу 

і врожайності фітомаси унаслідок інтенсивного, зокрема пасторального 

використання, обмеженого впровадження продуктивних трав’яних видів чи 

сучасних сортів, добрив і меліорантів. Найбільші втрати екопотенціалу уна-

слідок тривалої пасторальної дигресії встановлені у високогірних луках. 

6. Екосистеми польових культур на орних угіддях, де панівною є карто-

пля, мають найбільший екопотенціал у низинних частинах ландшафту. Вро-

жайність і товарні якості бульб на вищих гіпсометричних рівнях достовірно 

зменшуються. Це пояснюємо істотним зменшенням показників родючості 

рільних ґрунтів, активізацією площинного змиву гумусового профілю, недо-

статнім органічним та мінеральним удобренням картоплі. 

7. Зі зменшенням чисельності поголів’я великої рогатої худоби, навіть з 

урахуванням зниження кількості населення у гірській Львівщині, а також з 

ослабленням кормової продуктивності лучних екосистем, зменшується біо-

потенціал тваринництва за показниками продуктивності й кількістю корів у 

селян, а також зменшуються обсяги виробництва украй необхідного для 

рільництва органічного добрива. 

8. У Сколівському й Турківському районах Львівщини дедалі серйоз-

нішу загрозу для довкілля становить стрімка тенденція до збільшення обсягів 

твердих побутових відходів. Викиди забруднень від стаціонарних і пересув-

них джерел у гірській Львівщині найменші порівняно з іншими районами, і 

нині не становлять вагомої загрози для довкілля. Гірські райони перетинають 

інтенсивні шляхопроводи – автомобільний і залізничний, які спричинюють 

інтенсивне смугове забруднення придорожних ландшафтів. Це підтверджено 

хімічними та біоіндикаційним методами моніторингу природного довкілля: 

ґрунтів і рослин. 

9. Поверхневі води Сколівщини зазнають значного забруднення комуна-

льними стоками міста Сколе. Якість води річки Опір, русло якої огинає місто 

його східною околицею, вагомо погіршується, незважаючи на роботу станції 

очищення комунальних вод. Річка Опір приносить у річку Стрий неприродно 

забруднені води зі загрозливо високим умістом сульфідів, хлоридів, сполук 

азоту, особливо нітритів, а також незадовільним показником біотичного спо-

живання і хімічного зв’язування кисню. 

10. Криничні води у селах Сколівського району за більшістю показників 

мають задовільну якість, за винятком вмісту азоту нітритів, який зазвичай 

перевищує ГДК. Це означає, що для безпечного питного водоспоживання 

кринична вода непридатна. Тому в селах потрібне будівництво водопроводів 

для убезпечення від негативних впливів паводків, повеней та інших лих, 
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через які забруднюються криниці. 

11. Агрокліматичні ресурси та природні умови лісовирощування, агро-

культури, туристичної діяльності, відпочинку і спорту в гірській частині 

Львівщини специфічні й за низкою параметрів вигідно відрізняються від 

інших регіонів України. Погодні умови сприяють продуктивному лісовому 

господарюванню й вирощуванню автохтонних порід, високій продуктивності 

природних лучних угідь, забезпечують елементарні можливості місцевого 

населення у вирощуванні для власного використання аутекологічно присто-

сованої культури картоплі та найнеобхідніших видів овочів. 

12. Мезоклімат Львівщини в її гірській місцевості у поєднанні з мальов-

ничими лісовими ландшафтами надає всіх можливостей для проведення від-

починкових і спортивних заходів, у тому числі на найвищому світовому 

рівні. Кліматичні ресурси Українських Карпат географічно сприятливіші, 

погодні умови комфортніші, а спортивно-рекреаційна інфраструктура значно 

більше розвинута для проведення зимових спортивних заходів порівняно з 

іншими районами Львівщини, а також умовами проведення низки попередніх 

олімпіад. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Структура землекористування у Сколівському і Турківському районах 

потребує оптимізації у бік зменшення рільних земель і залісення території, 

передусім на землях лісфонду. 

2. Гірське луківництво необхідно розвивати впровадженням елементів 

інтенсивних технологій, які передбачають застосування культурних сортів 

трав, удобрення, корінне поліпшення і регульоване пасовищне використання. 

3. Умови гірських районів сприяють вирощуванню картоплі й овочів на 

невеликих несхилових ділянках, де можна отримати сталі врожаї за умови 

використання сучасних сортів та органічних добрив. 

4. Забудову і розміщення присадибних та інших оброблюваних площ, а 

також відпочинкових об’єктів, потрібно здійснювати з урахуванням інтенсив-

ного транспортного забруднення придорожних ландшафтів на відстань, не 

меншу, як 15-20 м від полотна доріг.  

5. Для збереження якості водних ресурсів регіону необхідно забезпечити 

повну локалізацію та якісне очищення комунальних стоків у містах і селищах 

та розбудовувати закриту мережу водопроводів у селах. 

6. Для виходу гірського регіону із тривалої соціально-економічної кризи 

потрібно активізувати розвиток інфраструктури рекреаційної галузі, викорис-

товуючи унікальні кліматичні та ландшафтно-естетичні особливості Карпат, 

а також потенціал тваринництва і місцеві людські ресурси. 
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Лопотич Н. Я. Екобезпечні способи раціонального використання 

природних ресурсів гірської частини Львівщини. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподар-
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ських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський національний 

аграрний університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2015. 

У дисертації викладені результати комплексного дослідження сучасної 

екологічної ситуації та стану окремих компонентів навколишнього середо-

вища гірської частини Львівщини. На основі узагальнення наукових і статис-

тичних джерел проведений ретроспективний і актуальний аналіз стану при-

родних ресурсів гірських районів Львівської області. Проаналізовані зміни 

структури рослинного покриву ландшафтних екосистем за показниками 

використання угідь. Здійснена оцінка лісових, кормових і продовольчих 

ресурсів екосистем за показниками їх продуктивності та порівняно їхній еко-

потенціал, а також біопотенціал тваринництва як засоби виходу регіонів на 

принципи сталого розвитку. Проведені спеціальні агро- та геохімічні дослі-

дження й подана порівняльна оцінка змін якості компонентів ландшафтних 

екосистем під впливом їх антропізації: ґрунтів, поверхневих і криничних вод. 

Здійснена дендроекологічна індикація стану ландшафтної екосистеми у при-

дорожній смузі автотраси М 06 «Київ-Чоп» за показниками фотооптичної 

активності асиміляційного апарату. Обґрунтована перспективність природно-

кліматичних умов для лісового та сільського господарств, а також для роз-

ширення рекреаційної сфери регіону, яка не спричинює екологічних загроз, 

на відміну від подальшої нераціональної експлуатації лісів і ріллі.  

Ключові слова: природні ресурси, природне довкілля, ландшафтні еко-

системи, екологічна ситуація, рослинний покрив, едафотоп, важкі метали, 

поверхневі води, мезокліматичні ресурси, рекреаційний потенціал. 
 

 

Лопотыч Н. Я. Экобезопасные способы рационального использо-

вания природных ресурсов горной части Львовщины. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяй-

ственных наук по специальности 03.00.16 – экология. – Львовский нацио-

нальный аграрный університет Министерства образования и науки Украины, 

Львов, 2015. 

В диссертации изложены результаты комплексного исследования совре-

менной экологической ситуации и состояния отдельных компонентов окру-

жающей среды горной части Львовщины. На основании обобщения научных 

и статистических источников проведен ретроспективный и актуальный ана-

лиз природных ресурсов горных районов. Проанализированы изменения 

структуры растительного покрова ландшафтных экосистем по показателям 

использования угодий. 

Чрезмерно большую часть земель занимают луговые экосистемы, в 

частности пасторальные. Особенно опасны для стабильности горного ланд-

шафта – пахотные угодья. Осуществлена оценка лесных, кормовых и продо-
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вольственных ресурсов экосистем по показателям их продуктивности и сопо-

ставлен их экопотенциал, а также биопотенциал животноводства. 

Лесные экосистемы горной части Львовщины изменены по фитоценоти-

ческой структуре, по запасам древесины, увеличен уровень использования 

древесины, полученной от рубок ухода. Экосистемы лугов потеряли экопо-

тенциал по показателям ботанического состава травостоя и урожайности 

наземной фитомассы. Наибольшие потери экопотенциала установлены в 

высокогорных луговых экосистемах. Экосистемы культуры картофеля имеют 

наибольший экопотенциал в низинных ландшафтах. Урожайность и товарные 

качества клубней на высших гипсометрические уровнях уменьшаются. 

Проведены специальные агро- и геохимические исследования и дана 

сравнительная оценка изменениям качества компонентов ландшафтных эко-

систем под влиянием их антропизации: почв, поверхностных и колодезных 

вод. Сколевский район пересекают интенсивные путепроводы, которые обу-

славливают полосное загрязнения ландшафтов. Это подтверждено хими-

ческими и биоиндикационными методами оценки. Осуществлена дендроэко-

логическая индикация состояния ландшафтной экосистемы в придорожной 

полосе автотрассы М 06 «Киев-Чоп» по показателям фотооптической актив-

ности ассимиляционному аппарата. 

Поверхностные воды Сколевщины подвержены значительному загряз-

нению коммунальными стоками города Сколе. Река Опир приносит в реку 

Стрый неестественно загрязненные воды из угрожающе высоким содержа-

нием сульфидов, хлоридов, соединений азота, особенно нитритов, а также 

неудовлетворительным показателем биотического потребления и химиче-

ского связывания кислорода. 

Обоснована перспективность природно-климатических условий для лес-

ного и сельского хозяйств, а также для расширения рекреационной сферы 

региона, которая не несет экологических угроз, в отличие от дальнейшей 

нерациональной эксплуатации лесов и пахотных земель. 

Ключевые слова: природные ресурсы, окружающая среда, ланд-

шафтные экосистемы, экологическая ситуация, растительный покров, эдафо-

топ, тяжелые металлы, поверхностные воды, мезоклиматические ресурсы, 

рекреационный потенциал. 
 

Lopotych N. Y. Ecosafety ways of rational use of natural resources 

mining areas of Lviv region. – On the right of manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of agricultural sciences in specialty 

03.00.16 – ecology. – Lviv National Agrarian University Ministry of education and 

science of Ukraine, Lviv, 2015. 

The thesis presents the results of a comprehensive study of the modern envi-

ronmental situation and the status of individual components of the environment 
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mountainous part of Lviv. On the basis of generalization of scientific and statistical 

sources retrospective and current analysis of natural resources in mountain areas of 

Lviv region. The changes in the structure of the vegetation landscape ecosystems 

in terms of land use. The estimation of forest, fodder and food resources, ecosys-

tems in terms of their productivity and comparing them ecopotential and biological 

potential of livestock as a way to move the region to the principles of sustainable 

development. Held special agricultural and geochemical studies and the compara-

tive evaluation of changes in the quality components of landscape ecosystems 

influenced by their anthropisation: soil, surface water and manhole. Carried den-

droecological status indication landscape ecosystem roadside highway M 06 

"Kyiv-Chop" in terms of photo-optical activity of assimilation apparatus. Perspec-

tive climatic conditions for agriculture and forestry, as well as to expand the rec-

reational sector in the region, which does not carry environmental threats as 

opposed to further unsustainable exploitation of forests and arable land. 

Key words: natural resources, environment, landscape ecosystem, ecological 

situation, vegetation cover, edaphotop, heavy metals, surface water, mesoclimatic 

resources, recreational potential.  
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