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АНТРОПОГЕННІ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ЛАНДШАФТНИХ ЕКОСИСТЕМ ГІРСЬКОЇ ЧАСТИНИ 

ЛЬВІВЩИНИ 

 

Різноманітний рослинний покрив, а також ґрунтовий покрив і гідромережа разом із тваринним світом 

суходільних екосистем, утворюють біогеоценотичний покрив ландшафтних екосистем. Теперішній 

антропогенний біогеоценотичний покрив розчленований житловою і промисловою, подекуди суцільною 

забудовою, дорогами, пустищами. Наскільки масштабно зруйнований первинний рослинний покрив 

ландшафту, освоєні й трансформовані ґрунти, розвинута господарська інфраструктура, настільки змінена 

екологічна ситуація у певній місцевості.    

За результатами ретроспективної реконструкції структури первинного рослинного покриву 

Сколівського району суходільні біогеоценозні екосистеми тут становили 146059 га, решта території – 1032 

га – була вкрита водами. Турківський район на 118119 га був укритий суходільною рослинністю і 1221 га 

водними системами. Це означає, що у Сколівському районі 99,3 і в Турківському 99,0% суходолу займали 

корінні рослинні угруповання, домінантами в яких були деревні види. Тому первинним біогеоценотичним 

покривом тут вважається лісовий.  

На сьогодні екологічна ситуація у гірській частині Львівщини докорінно змінилася залежно від 

доступності ландшафтів для освоєння, оскільки лісові угіддя становлять найбільшу частку земель 

Сколівського району (табл. 1). Проте, власне, ліси займають лише 63,6% території від загальної площі 

району. Це означає, що 7,6% лісових земель не зайняті деревостаном, а в кращому випадку чагарниками або 

пустують. 

Зате у Турківському районі землі лісового фонду менші, ніж у Сколівському, і становлять лише 57% 

його території (див. табл. 1). Власне лісовий деревостан займає лише 45,8% угідь Турківщини, тобто 11,2% 

території лісового фонду не зайняті продуктивним лісом. Це загалом становить 13,3 тис. га. 

 
Таблиця 1 

Використання угідь на землях лісового фонду Сколівського  

і Турківського районів (2014 р.) 

Загальна 

площа 

району, га 

Ліси та інші лісовкриті площі, га 

всього 

у тому числі лісові землі 

чагарники 
всього 

вкриті деревною рослинністю 

Не вкриті лісовою рослинністю 
Інші лісові 

землі 
всього 

захисні 

насадження 

Сколівський р-н 

147091,9 104789,7 102650,9 93576,4 196,8 5864,8 3209,8 2138,7 

100% 71,24 69,79 63,62 0,13 3,99 2,18 1,45 

Турківський р-н 

119340,0 68039,9 59307,4 54672,8 278,5 4129,0 505,6 8732,5 

100% 57,01 49,70 45,81 0,23 3,46 0,42 7,32 

 

Сколівський район освоїв під сільськогосподарські угіддя значно менше земель, ніж Турківський. У 

ньому їх лише 24,8% (табл. 2). Рілля становить 6,9% від площі району. Сукупно 17,7% займають лучні 

угіддя. На сільськогосподарських землях під непродуктивні площі використано трохи більше ніж пів 

відсотка території району – 839,9 га.  

 
Таблиця 2 

Використання угідь на сільськогосподарських землях Сколівського і Турківського районів (2014 р.) 

Загальна площа 

району, га 

Сільськогосподарські землі, га 

сільськогосподарські 

угіддя 

у тому числі 
Під шляхами і 

прогонами 

під будівлями і 

дворами рілля 
сіножа

ті 
пасовища сади 

Сколівський р-н 

147091,9 36548,5 10115,2 15033,8 10972,8 426,7 727,2 112,5 

100% 24,85 6,88 10,22 7,46 0,29 0,49 0,08 

Турківський р-н 

119340 45147,9 21422,6 6551,9 16964,5 209,9 113,63 291,14 

100% 37,83 17,95 5,49 14,22 0,18 0,10 0,24 

 



Турківський район освоїв під сільськогосподарські угіддя 37,8% своєї території (див. табл. 2). 

Зауважимо, що майже половина аграрних угідь розорана зазвичай під картоплю чи кормові культури, що 

для гірського ландшафту вкрай небезпечно. Невкрита рослинністю поверхня ґрунту в сезон дощів зазнає 

площинної ерозії. Незважаючи на незначні частки освоєння земель під інфраструктуру показники 

використання території для життєдіяльності людини свідчать про рівень антропогенної її 

трансформованості. 

Турківський район має майже на третину більше забудованих територій, причому це переважно житлова 

забудова. Натомість Сколівщина майже у шість разів більше земель відвела під відпочинкові потреби та у 20 

разів більше для промисловості. Значно більше території Сколівщини відведено під кар’єри й інші 

промислові споруди. Землі транспорту займають приблизно однакову частку території в обох районах, проте 

площі земель технічної інфраструктури на Сколівщині удвічі більші. 

Отже, перетворення ландшафтних екосистем проаналізованих гірських районів завдяки зміні 

біогеоценотичного покриву вельми суттєві. Від початку освоєння природних ресурсів значно зменшилася 

частка лісового рослинного покриву, особливо на Турківщині. Водночас у цьому ж районі знелісені землі 

значно глибше освоєні під сільськогосподарські угіддя. На Турківщині істотно велика частка розораних 

земель в аграрному секторі, незайнятих деревостаном територій у лісовому фонді, та великі території 

використані під інфраструктуру. Все це свідчить про зміну пріоритетів у використанні та виснаження 

природних ресурсів гірських районів Львівщини. 

 


