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Екологічна ситуація в будь-якому регіоні, у тім числі і гірському, 
тисячоліттями формується стабільним станом усіх природних компонентів 
довкілля, що утворюють ландшафтні екосистеми місцевості. Вони є сукупністю 
біогеоценозних екосистем на однорідній (за геологічними, геоморфологічними, 
ґрунтово-гідрологічними, кліматичними показниками) ділянці земної поверхні, 
поєднананою між собою генетичними, історичними (історія розвитку та 
освоєння), геохімічними та біотичними зв’язками, а в добу антропогенезу 
охопленою ще й певним типом господарського використання. Гірсько- 
карпатська частина Львівської області якраз належить до тих природних 
регіонів, які зазнали упродовж кількох століть значного господарського 
перетворення стосовно практично усіх компонентів ландшафту. На теперішній 
час тут маємо значно змінені ліси на істотно менших площах, штучні й похідні 
луки, новостворені рільні агроекосистеми на надмірно великих площах, а також 
суто антропогенні утвори: дороги і комунікації, населені пункти,
сільськогосподарські, рекреаційні та промислові об’єкти, змінені або 
забруднені природні й штучні гідроекосистеми.

Проте, трансформаційні явища у гірській місцевості Львівщини, а також 
забруднення довкілля, недостатньо вивчені й не прогнозовані, тому становлять 
вагомий інтерес у практичному плані. Оскільки, тільки на науково 
обґрунтованих принципах сталого, безпечного для природи розвитку 
можливий вихід гірських районів із кризи.

У цьому зв’язку тематика дисертаційної роботи Наталії Ярославівни 
Лопотич спрямована на розв’язання важливої проблеми і є цілком актуальною.

Роботу здобувачка виконувала у рамках державної наукової тематики 
Львівського національного аграрного університету.

Дисертація обсягом 203 стор., а основного тексту 139 стор., має вступ, 
шість розділів, висновки, практичні рекомендації, список використаних джерел 
(234 найменування, у тому числі 56 латиницею) і 48 додатків. Робота загалом 
якісно і багато ілюстрована.

У першому розділі на 20 стор. здобувачка зробила стислий огляд 
наукових підходів до оцінювання стану довкілля й екопотенціалу суходільних 
екосистем, описала історію господарського освоєння Українських Карпат і 
зміни екологічної ситуації в регіоні. Глибоко і всебічно проаналізовані наслідки 
використання лісових і земельних ресурсів та вплив господарювання на зміну 
якості природного довкілля, урбанізаційні процеси у гірській частині



Львівщини та їх екологічні й соціальні наслідки. Особливо важливим і новим 
для дисертаційних робіт є з’ясування стану рекреаційної сфери гірської частини 
Львівщини у контексті пошуку виходу з кризової ситуації.

Н. Я. Лопотич слушно резюмує, що головні середовищетвірні компоненти 
гірських ландшафтів Львівщини зазнали масштабних змін, а саме: практично 
знищений, за винятком окремих заповідних ділянок, корінний рослинний 
покрив; частка лісів зменшена до недопустимо низького рівня; частка 
малопродуктивних рільних земель і неугідь у гірському ландшафті загрозливо 
велика. Отже, найвагомішим антропогенним чинником його перетворення тут 
була аграризація земель.

Другий розділ висвітлює умови -  тимчасові пробні площі і трансекти, 
описує об'єкти й методи дослідження ландшафтних екосистем за станом їх 
природних компонентів, техніку відбору проб ґрунту, рослин і води, 
лабораторних і камеральних робіт. Авторка застосувала як класичні, так і 
новітні методи дослідження, статистичне і графічне моделювання 
закономірностей і зв’язків.

Третій розділ розпочинає виклад власних авторських досліджень і 
спостережень, інтерпретацію результатів розрахунків, аналізів і зібраних даних. 
Переконливо проілюстроване перетворення ландшафтних екосистем за 
показниками використання земель під господарські потреби і на прикладі 
Сколівщини показана вирішальна роль у ньому щільності населення. Дуже 
показовою є запропонована здобувачкою регресійна модель оберненої 
кореляції частки лісів з часткою агроугідь на Сколівщині, яка показує дуже 
тісний зв'язок цих показників, а коефіцієнт наближення теоретичної кривої до 
реального розподілу даних Я2 = 0,98 підтверджує високу репрезентативність 
отриманої математичної моделі. В контексті сучасних тенденцій депопуляції 
регіонів проаналізовано стан забезпеченості селян ресурсами продуктивних 
угідь у гірських районах. Адже зі спадом щільності населення ресурси угідь 
ніби і зростають, і це на перший погляд позитивно. Проте, площі ріллі все ж 
фактично зменшуються, і це для гірського ландшафту позитивна тенденція.

Н. Я. Лопотич на підставі власних досліджень і розрахунків зробила 
розлогі висновки по 3 розділу, де вказує, що стан ландшафтних екосистем 
гірської частини Львівщини докорінно змінений за показниками: структури 
лісів; частки лісового рослинного покриву у структурі ландшафту; пропорції 
знелісених земель.

У четвертому розділі здобувачка подає результати дослідження 
екопотенціалу сучасних гірських лісових та аграрних екосистем за показниками 
запасу деревини у модельних лісових, врожайності трав у лучних та картоплі у 
рільних екосистемах. Коротко, але переконливо оцінений біопотенціал 
тваринництва у районах.

За детальними висновками дисертантки стан лісових екосистем гірської



частини Львівщини докорінно змінений за фітоценотичною структурою лісів 
(зміна складу панівних порід і вікової структури); за запасом деревини у 
типових біогеоценозних екосистемах, якими є пристигаючі деревостани 
панівних нині порід; за рівнем використання екопотенціалу лісових екосистем у 
бік збільшення пропорції деревини, отриманої від рубок догляду і зменшення її 
заготівлі від головного користування.

Екосистеми лук, особливо пасовищних у високогір’ї, упродовж 
аналізованого десятиріччя втратили свій потенціал за показниками ботанічного 
складу травостою і врожайності фітомаси у наслідок інтенсивного 
використання. Найбільші втрати екопотенціалу встановлені у високогірних 
лучних екосистемах.

Екосистеми картоплі мають найбільший екопотенціал у низинних 
частинах ландшафту. Врожайність бульб із піднесенням місцевості на вищі 
гіпсометричні рівні істотно зменшуються.

П'ятий розділ присвячений проблемам забруднення ландшафту, для чого 
авторка проаналізувала джерела і рівень забруднення компонентів природного 
довкілля, з’ясувала загрози від нагромадження твердих побутових відходів і 
викидів в атмосферу від стаціонарних об’єктів, оцінила викиди в атмосферу від 
рухомих об’єктів і рівень забруднення компонентів суходільних екосистем. 
Окремо відстежено забруднення водних об’єктів Сколівського району.

Здобувачка резюмує, що в гірських районах Львівщини дедалі більшу 
загрозу становить зростання обсягів твердих побутових і промислових відходів, 
їх накопичення, складування і зберігання здійснюється з порушеннями норм і 
правил поводження з твердими побутовими відходами. Викиди стаціонарних і 
пересувних джерел забруднень у гірській Львівщині найменші порівняно з 
іншими районами і нині не становлять вагомої загрози для довкілля.

Проте, через гірські райони проходять міжнародні шляхопроводи -  
автомобільний та залізничний, які, за спеціальними дослідженнями здобувачки, 
спричинюють інтенсивне смугове забруднення ландшафтів важкими металами: 
цинком, міддю, свинцем, кобальтом, кадмієм, а також біоактивними сполуками, 
що зумовлюю евтрофікацю грунтів. Це авторка підтверджує біоіндикаційним 
методом моніторингу природного довкілля за допомогою індукованої 
флуоресценції асиміляційних органів місцевих порід: ялини, берези і верби.

Доведено, що поверхневі води Сколівщини зазнають істотного 
забруднення комунальними стоками міста Сколе. Якість води річки Опір, що 
оминає місто, вагомо погіршується через незадовільне очищення комунальних 
вод. Річка Опір приносить у річку Стрий неприродно забруднені води зі 
загрозливо високим вмістом сульфідів, хлоридів, сполук азоту, особливо 
нітритів, а також незадовільним показником біотичного споживання кисню й 
хімічного окиснення. У селах Сколівщини потрібне будівництво водопроводів 
для убезпечення від негативних впливів паводків, повеней, які забруднюють



криниці.
У шостому завершальному розділі авторка подає результати вивчення 

рекреаційних ресурсів природного довкілля гірської частини Львівської 
області, де аналізує особливості соціально-економічної бази розвитку 
рекреаційної сфери, екокліматичний потенціал як ресурс для розвитку 
рекреаційної сфери, і дає оцінку коливанням погодних умов у гірській 
Львівщині, які можуть бути чинниками планування рекреації.

Н. Я. Лопотич підсумовує, що агрокліматичні ресурси та природні умови 
лісовирощування, агрокультури, туристичної діяльності, відпочинку і спорту в 
гірській частині Львівщини особливі й за низкою параметрів вигідно різняться 
від інших регіонів України. Погодні умови сприяють продуктивному лісовому 
господарюванню (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 і 
фруктів.

Своїми дослідженнями авторка переконує, що мезоклімат Львівщини в її 
гірській місцевості у поєднанні з мальовничими лісовими ландшафтами надає 
всі можливості для проведення відпочинкових і спортивних заходів. Зокрема, 
кліматичні ресурси Українських Карпат географічно сприятливі, а погодні 
умови комфортні для проведення зимових спортивних заходів.

Основна частина дисертації завершується розлогими та логічними 
висновками, які підтверджують виконання поставлених програмних завдань і 
досягнення загальної мети роботи.

Рекомендації виробництву дещо розширені, їх використання 
підтверджене відповідними актами впровадження.

Представлені до захисту наукові положення дисертаційної роботи 
детально обґрунтовані. їх достовірність підтверджена тривалими 
дослідженнями та змістовними додатками. Новизна результатів роботи 
незаперечна, практичне значення досліджень багатопланове. Повнота апробації 
матеріалів дисертаційних висновків забезпечена 12 публікаціями, з яких 2 
статті у фахових виданнях, і ще 3 -  у фахових виданнях, зарахованих до 
міжнародної науково-метричної бази, 7 -  в інших виданнях. Зміст автореферату 
повністю відображає основні положення дисертації.

По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження:
1. Зауваження методичного характеру. У дисертаційній роботі широко 

використовується термін “ландшафтна екосистема”. Дано його визначення 
і трактування. Але його застосування у дисертації (розділ 3) носить досить 
широке трактування, яке далеко виходить за межі його визначення.

2. При аналізі літературного огляду опущені наукові праці які стосуються н 
комплексного вивчення пасовищних лучних екосистем, а саме



господарства на них (наприклад відомі роботи Ю.Манівчука та інших 
науковців).

3. При оцінці екопотенціалу лісових і аграрних екосистем 3 пробних площ, 
на нашу думку, є недостатньою. За ними можна судити тільки про 
тенденцію екопотенціалу в регіоні досліджень.

4. В розділі 6, при характеристиці рекреаційних ресурсів, наведена зайва 
інформація, яка стосується виробничої сфери, ця ж інформація включена у 
висновки по цьому ж розділу.

5. У висновках дисертації, пунктах 1 і 3 прослідковуються повтори.
6. Практичних рекомендацій пунктів 2 і 3 носять загальний характер і не 

випливають з результатів наукових досліджень.

Загалом робимо висновок, що дисертація Наталії Ярославівни Лопотич 
“Екобезпечні способи раціонального використання природних ресурсів гірської 
частини Львівщини” є завершеною науковою працею. У ній кваліфіковано 
викладені результати комплексного дослідження сучасної екоситуації та стану 
окремих компонентів навколишнього середовища гірської частини Львівщини. 
Здійснена оцінка лісових, кормових і продовольчих ресурсів екосистем за 
показниками їх продуктивності та порівняно їхній екопотенціал, а також 
біопотенціал тваринництва як засоби виходу регіонів на принципи сталого 
розвитку. Обґрунтована перспективність природно-кліматичних умов для 
лісового та сільського господарств, а також для розширення рекреаційної сфери 
регіону, яка не спричинює загроз для ландшафту, на відміну від подальшої 
нераціональної експлуатації лісів і ріллі.

Дисертація цілком відповідає вимогам ДАК України, а здобувачка 
Наталія Ярославівна Лопотич заслуговує присудження їй наукового ступеня 
кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 -  екологія.
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