


З огляду на це, тема дисертаційних досліджень, виконаних Наталією 
Ярославівною Лопотич, присвячена шляхам вирішення важливих 
екологічних і господарських проблем є актуальною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертантка виконувала роботу відповідно до державної наукової тематики 
Львівського національного аграрного університету «Дослідити стан і 
динаміку природних компонентів агроекосистем Західного регіону України 
та розробити заходи щодо оптимізації їх ефективного функціонування в 
умовах антропогенезу» (номер державної реєстрації 011Ш001253).

Аналіз змісту дисертаційної роботи
Перший розділ дисертацій є оглядом літератури, у якому здобувачка 

обґрунтовує актуальність і вивченість екологічних проблем гірських 
територій. Представлено огляд основних наукових положень, уточнено 
основні поняття і показано підходи до оцінювання екологічної ситуації у 
гірських районах Львівської області, описано етапи господарського освоєння 
Карпат і зміни якості довкілля в регіоні. Достатньо кваліфіковано 
проаналізовані причини змін на землях лісового фонду і земельних ресурсів 
загалом. Показаний вплив виробничих і соціальних чинників на ландшафтні 
екосистеми, охарактеризовано глибину урбанізації гірської місцевості на 
Львівщині. Авторка торкнулася теперішнього стану навколишнього 
середовища та рекреаційної сфери і показала слабку вивченість цих питань у 
гірській частині Львівської області.

Розділ містить узагальнюючі висновки, які підтверджують недостатню 
увагу науковців щодо розроблення шляхів виходу гірських районів із 
складної екологічної ситуації, у якій вони перебувають. Адже гірські 
ландшафти Львівщини зазнали глибоких перетворень, що характеризуються 
трансформацією рослинності; зведенням площ лісів до мінімуму; 
збільшенням площ ріллі і частки непродуктивних земель. Загрозою стійкості 
ландшафтів тут стала надмірна освоєність земель під ріллю та лучні угіддя і 
винищення лісів.

У другому розділі представлені умови досліджень, описані пробні площі, 
об'єкти дослідження й методики робіт. Глибину антропогенної трансформації 
ландшафтів авторка встановлювала порівняльно-розрахунковими методами. 
Лісові ресурси вивчали лісо-таксаційними методами, ґрунти і їхню родючість
-  агрохімічними. Облік продуктивності агроекосистем здійснювали методом 
пробних площадок. Визначення важких металів у ґрунтах робили атомно- 
абсорбційним методом. Реакцію дерев-індикаторів на забруднення вивчали 
методом флуоресценції листків. Якість води вивчали за класичними 
методиками. В роботі вдало використано графічне моделювання і методи 
математичної статистики.

Третій розділ містить авторський аналіз нинішньої структури й 
господарської ефективності землекористування. Показана структура площ 
лісового фонду, сільськогосподарських земель, використання їх під забудову



й інфраструктуру. Вирішальна роль щодо глибини перетворення ландшафтів 
належить щільності заселення територій, що доведено на рівні показників по 
сільських радах. Високогірні ландшафти із пересіченим рельєфом 
Сколівщини менше заселені, тому менше освоєні під сільськогосподарські 
потреби. Глибша освоєність земель Турківського району спричинена 
більшою часткою низинних та середньовисотних територій із рівним 
рельєфом. Проаналізована динаміка забезпеченості населення ресурсами 
пасовищних і рільних угідь у гірських районах. Розрахунки здобувачки 
вказують, що у Сколівському районі площа лук на голову ВРХ зросла, але це 
не результат подальшого знелісення ландшафту, а наслідок втрати поголів’я 
громадського тваринництва, яка триває від 2004 року дотепер.

На підставі власних досліджень і розрахунків здобувачка подає 
висновки по розділу, де зокрема вказує, що знелісення території і частка 
агроугідь у гірській місцевості -  взаємопротилежні та підтверджені високим 
від’ємним коефіцієнтом кореляції г = -0,99.

У четвертому розділі авторка звертається до проблем використання 
потенціалу лісових і аграрних екосистем, тваринництва. Сьогодні у 
Сколівському й Турківському районах переважну частку становлять похідні 
смерекові ліси. Лісові господарства у таких умовах, як правило, зменшують, 
або, у кращому випадку не збільшують обсягів заготівлі ділової деревини від 
рубань головного користування. Агроекосистеми у гірському ландшафті, як 
правило, поширені на низинних грунтах, родючість їх за агрохімічними 
показниками з підняттям на вищі гіпсометричні рівні зменшується, хоч 
запаси гумусу навіть дещо зростають. Продуктивність лучних та рільних 
екосистем у високогір’ях помітно зменшується порівняно з низинними. 
Згідно з отриманими здобувачкою даними у розрізі сільських громад 
Сколівського району від 2005 до 2012 року поголів’я ВРХ, коней, свиней, 
птиці усіх видів та кількість бджолосімей у населення вагомо зменшилися. 
Натомість кількість овець, кіз і кролів у підсобних господарствах зросла.

Сьогодні кормовиробничою базою тваринництва є екстенсивне 
луківництво. Природні лучні угіддя Сколівського району із незначним 
надлишком забезпечують потребу домашньої худоби в сіні. На Турківщині 
луки не можуть забезпечити грубими кормами теперішнє поголів’я домашніх 
тварин і компенсують цей дефіцит соломою зернових культур. Із 
урахуванням спаду щільності сільського населення районів, якщо у 2005 році 
одна голова ВРХ забезпечувала продукцією в середньому 2,8 мешканця 
Сколівського району і 1,6 мешканця Турківського, то до 2012 року ці 
показники збільшилися, відповідно, до 3,8 та 1,9 мешканців.

Отже, за висновками авторки стан лісових екосистем гірської частини 
Львівщини докорінно змінений у бік зменшення їх продуктивності. 
Екосистеми лук, особливо пасовищних у високогір’ї, упродовж 
аналізованого десятиріччя втратили свій потенціал за ботанічним складом 
травостою і врожайністю у наслідок інтенсивного використання. Найбільші 
втрати екопотенціалу встановлені у високогірних лучних екосистемах.



Екосистеми картоплі у високогір’ях мають найменший потенціал за 
врожайністю бульб, тому їхнє створення на ерозійно небезпечних силових 
ділянках не доцільне.

У п'ятому розділі всебічно проаналізовані дані щодо забруднення 
ландшафту. Здобувачка проаналізувала джерела та інтенсивність 
забруднення природного довкілля, з’ясувала проблеми нагромадження 
твердих побутових відходів і загрози від викидів в атмосферу стаціонарними 
об’єктами, дослідила викиди в атмосферу від рухомих джерел і рівень 
забруднення компонентів придорожних ландшафтів. Вивчені питання 
забруднення річки Опір і питних вододжерел у селах Сколівського району.

Цікавими є спостереження і дослідження впливу транспортних викидів 
уздовж автотраси М 06 «Київ-Чоп», що перетинає Сколівський район. Газо- 
димові забруднення і дорожній пил, які потрапляють у ландшафт, істотно 
змінюють агрохімічні показники ґрунту, оскільки містять і оксиди азоту, і 
важкі метали, й інші біоактивні сполуки. Виявлене інтенсивне забруднення 
важкими металами: цинком, міддю, свинцем, кобальтом, кадмієм, яке 
поширюється на півкілометра вбік від шосе. На транспортне забруднення і 
зміну якості екотопа виразно реагують місцеві деревні види за показником 
флуоресценції асиміляційних органів.

Здобувачка з’ясувала, що річка Опір в околиці м. Сколе істотно 
забруднена. Якість води річки суттєво погіршується через недостатнє 
очищення комунальних вод. Річка Опір має забруднені води зі загрозливо 
високим вмістом сульфідів, хлоридів, сполук азоту, нітритів, незадовільним 
показником біотичного споживання кисню й хімічного окиснення при 
впадінні в р. Стрий. У селах Сколівського р-ну криничні води небезпечні для 
споживання, тому тут потрібне будівництво водопроводів для убезпечення 
від негативних впливів паводків, повеней.

Шостий розділ містить результати вивчення потенціалу 
інфраструктури і природного довкілля для розвитку рекреаційної сфери 
гірської частини Львівської області. Здобувачка аналізує соціально- 
економічної умови рекреації і туризму, кліматичні ресурси для розвитку 
агросектору і рекреаційної галузі. Цікавими є спостереження за змінами 
погодних умов, які можуть бути чинниками планування сезонної рекреації у 
горах Львівщини.

Авторка робить висновки, що кліматичні умови лісовирощування, 
агрокультури і рекреації в гірських районах Львівської області цілком 
прийнятні, і обґрунтовує, що за певними параметрами кращі від інших 
регіонів України.

Висновки дисертаційної роботи сформульовані відповідно меті та 
завданням і відображають основні результати досліджень. Необхідно 
підкреслити, що на основі опрацювання аналітичних і статистичних даних, 
результатів власних досліджень, узагальнення регіональних проблеми якості 
довкілля, дисертантом визначені проблемні аспекти екологічного 
моніторингу як базового елемента управління природних ресурсів гірських 
районів Львівської області.



Дисертаційна робота завершується практичними рекомендаціями, які 
є результатом власних досліджень, достатньо виважені, а їх використання 
авторка засвідчує актами впровадження.

Список використаних джерел досить обширний і включає сучасну 
вітчизняну та закордонну літературу за обраним напрямом і змістом 
досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних 
результатів різнопланова. Вперше:

- на тлі узагальнення історичних наслідків перетворення природного 
довкілля гірської Львівщини оцінено використання і втрати екопотенціалу 
лісів та агроугідь за показниками продуктивності, біопотенціал тваринництва 
-  за чисельністю і щільністю поголів’я худоби;

- розкрито закономірності при магістрального забруднення в гірському 
ландшафті і доведена виразна реакція деревних видів-індикаторів на 
інтенсивні транспортні викиди;

- оцінено погіршення якості вод річки Опір під впливом міста Сколе;
- науково обґрунтовано шляхи стабілізації довкілля гірської Львівщини 

та способи екобезпечного використання природних ресурсів карпатської її 
частини.
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 забрудненості 

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 
місцевими органами влади у господарському плануванні. Напрацьовані та 
впроваджені 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.



Ступінь обґрунтування наукових положень, висновків і 
рекомендацій сформульованих у дисертації, їхня достовірність і новизна, 
повнота висвітлення в опублікованих працях.

Дисертант на основі значних за обсягом теоретичних і 
експериментальних даних, отриманих у фундаментальних, польових, 
лабораторних і аналітичних дослідженнях, які зазнали обробки шляхом 
застосування дисперсійного, кореляційного аналізів на високому рівні 
обґрунтував наукові положення викладені у дисертації.

Обґрунтованість наукових положень підтверджується також завдяки 
використанню у дослідженнях апробованих методів наукових досліджень, 
методик ДСТУ та проведення лабораторних досліджень в акредитованих 
лабораторіях. Сформульовані у дисертаційній роботі наукові положення, 
висновки і рекомендації є коректними і достатньо обґрунтованими, цілком 
розкривають зміст одержаних результатів і дають вичерпні відповіді на 
завдання програми досліджень.

Повнота викладення одержаних результатів в опублікових працях є 
достатньою. Матеріали дисертації пройшли апробацію на наукових заходах 
та опубліковані у 12 працях: у 2-х статтях у фахових виданнях, у 3-х -  у 
фахових виданнях, які є міжнародній науково-метричній базі, 7 -  в інших 
виданнях. Зміст автореферату ідентичний змісту дисертаційної роботи.

Відносно якості оформлення дисертації і викладення матеріалу у нас є 
наступні зауваження:

- у таблицях 4.6, 4.7 і 4.8 на стор. 80-81 у примітках зазначено найменшу 
істотну різницю між варіантами досліду, проте у самих таблицях відсутні 
графи з показниками розрахунку цієї різниці, що ускладнює порівняння 
даних;

- у підрозділі 4.4 «Біопотенціал тваринництва і ресурси грубих кормів» 
авторка зупинилася на показнику чисельності поголів’я, але не наводить 
жодних інших показників потенціалу тваринництва, зокрема за обсягом 
виробництва молока, м’яса та іншої продукції. Недостатньо проаналізовано 
потенціал поголів’я дрібних тварин, зокрема, овець, птиці, бджільництва;

- у підрозділі 5.1 проаналізована ситуація з ТПВ, проте жодних 
міркувань чи даних щодо особливостей поводження зі сміттям у селах 
Сколівського і Турківського районів, а ця проблема існує на лишу у гірських 
районах Львівщини;

- у підрозділі 5.2.2 авторка наводить дані про зміни агрохімічних 
показників грунтів біля автотраси, проте недостатньо чітко пояснює чому 
відбувається евтрофікація придорожних ландшафтів. Виникає запитання -  
який екологічний механізм вказаної евтрофікації?

- у підрозділі 5.3. «Забруднення водних об’єктів», здобувачка аналізує 
лише забруднення р. Опір і питних вододжерел у селах Сколівського району, 
проте не торкається інших річок гірської частини Львівщини. Тому 
оцінювати стан водних ресурсів за такими обмеженими даними передчасно;

- упущенням 6 розділу, на нашу думку, є відсутність даних про 
мисливські ресурси гірської Львівщини і мисливські господарства, які



служать базою для активної рекреації. Багатство мисливської фауни Карпат 
може сприяти активізації туристичних потоків.

Враховуючи вище наведене, приходимо до висновку, що дисертація 
Лопотич Наталії Ярославівни “Екобезпечні способи раціонального 
використання природних ресурсів гірської частини Львівщини” є 
завершеною науковою працею. У роботі грамотно й переконливо викладені 
результати дослідження компонентів ландшафтних екосистем та природних 
ресурсів гірської частини Львівщини. Здійснено критичний аналіз стану й 
актуальності лісових та сільськогосподарських ресурсів регіону за 
показниками продуктивності екосистем. Обґрунтована перспективність його 
природно-кліматичних умов у першу чергу для розвитку рекреаційної галузі, 
яка не спричинює загроз для ландшафту, які проявляються від надмірної 
експлуатації лісів і розширення площ ріллі.

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

І. Буцяк

Доктор сільськогосподарських наук за спеціальністю 
03.00.16 -  екологія, професор, завідувач каф 
біотехнології та радіології Львівського 
національного університету ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С. 3.
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