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РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОКУ ТУРИСТІВ НА ОСНОВНИХ ЕКОСТЕЖКАХ 

НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ «СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ»  

ТА «ЯВОРІВСЬКИЙ» ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
У публікації розглядається важливе питання регулювання потоку туристів основними 

еколого-пізнавальними маршрутами Національних природних парків «Сколівські Бескиди» та 

«Яворівський» Львівської області, а також негативний вплив туристичної діяльності. 

Ключові слова: Національний природний парк, регулювання потоку туристів, еколого-

пізнавальний маршрут, разова ємність відвідуваності, негативний вплив туристичної діяльності. 

 

В публикации рассматривается важный вопрос регулирования потока туристов по основным 

эколого-познавательным маршрутам национальных природных парков «Сколевские Бескиды» и 

«Яворивский» Львовской области, а также негативное влияние туристической деятельности. 

Ключевые слова: Национальный природный парк, регулирование потока туристов, эколого-

познавательный маршрут, разовая емкость посещаемости, негативное влияние туристической 

деятельности. 

 

The publication examines the important issue of regulating the flow of tourists by the main ecological 

and educational routes of the national natural parks "Skole Beskydy" and "Yavorivska" Lviv region, as well 

as the negative impact of tourism activities. 

Key words: National Nature Park, regulation of the flow of tourists, ecological and cognitive route, 

one-time attendance, negative impact of tourism activities. 

 

З метою збереження, відтворення та раціонального використання природних ресурсів 

Львівської області, що мають важливе природоохоронне, естетичне, наукове та рекреаційне 

значення Указом Президента України № 157/99 від 1 лютого 1999 року створено 

Національний природний парк «Сколівські Бескиди», який є установою 

загальнодержавного значення і входить до складу природно-заповідного фонду України [1]. 

За період діяльності Національного природного парку «Яворівський», започатковані 

еколого-пізнавальні стежки: «Верещиця» (4,4 км), «Лелехівка» (4,5 км), «Головним 

Європейським вододілом» (4,5 км), «Крехівські святині» (2,5 км), «Стежки Івана Франка» 

(1,1 км). Крім цього, запроектовано туристичні шляхи: «На гору Березняки» (25,7 км), «На 

гору Булава» (8,8 км), «На гору Кубин» (13,2 км). Загальна протяжність пішохідних 

екостежок складає 66,6 км [2]. 

У теперішній час значний та стрімкий розвиток еколого-туристичної діяльності в 

Україні особливо потребує регулювання рекреаційних навантажень на об’єкти природно-

заповідного фонду з метою збереження, раціонального використання й відтворення 

природних комплексів, ландшафту, стану рослинного і тваринного світу, культурної й 

естетичної цінності територій. 

https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/p118-129-Pidlisna-Ivanina.pdf
https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/p118-129-Pidlisna-Ivanina.pdf
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Для оцінки рекреаційного навантаження використані методичні рекомендації щодо 

визначення максимального рекреаційного навантаження на природні комплекси й об’єкти, 

розроблені Державною службою заповідної справи Мінекоресурсів України. 

Для регулювання відвідуваності екологічних стежок і туристичних маршрутів 

установлюється разова ємність відвідуваності екологічної стежки за формулою [3, с.51]: 

 

                               Pdn=(T–L/V)∙G∙V=T∙G∙V-(L∙G∙V)/V=T∙G∙V–L∙G,                            (1)  

 

де Pdn – кількість осіб;  

T – час відкритого маршруту, год.;  

L – довжина траси, км;  

G – щільність, осіб/км; 

V – швидкість руху, км/год 

Таблиця 1 

Результати розрахунків ємності основних екостежок (екотурмаршрутів) 

Національного природного парку «Яворівський» 

 

№ 

п/п 

Екостежка 

(турмаршрут) 

Т, год L, км G,осіб/ 

км 

Pdn 

розрах., 

осіб 

Pdn 

фактич., 

осіб 

1 «Стежка Івана Франка» 1 1,1 20 100 85 

2 «Верещиця» 2,5 4,4 25 265 240 

3 «Головним 

Європейським 

вододілом» 

1,5 3,5 25 138 120 

4 «Лелехівка» 2 4,5 20 150 125 

 

Таблиця 2 

Результати розрахунків ємності основних екостежок Національного природного 

парку «Сколівські Бескиди» 

 

 

Фактичні дані відвідування основних екостежок туристами менші, ніж розрахункова 

ємність, що дає можливість заохочувати до екскурсій більшу кількість туристів, однак 

незважаючи на це, туристичний рух повинен бути нормованим, та не спричиняти зміни 

структури грунту, фільтраційних властивостей, що приводить до деградації грунтів. 

Наслідком стає ерозія грунту і виникнення характерних форм мікрорельєфу: заглибин та 

колій у місцях стежок, валів на узбіччях стежки, терас, що виникають внаслідок 

витоптування. 

№ 

п/п 

Екостежка 

(турмаршрут) 

Т, год L, км G,осіб/ 

км 

Pdn 

розрах., 

осіб 

Pdn 

фактич., 

осіб 

1 «с.Майдан» 3 5,8 25 245 210 

2 «Бучина» 1 1.4 30 140 120 

3 «Лопата» 7 12 15 138 120 

4 «Долиною річки 

Кам’янка» 

  2       4,6        20 150 125 
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Надмірне проходження одним маршрутом, навіть не чисельних груп рекреантів, 

збільшує рекреаційне навантаження на лісовий ґрунтовий покрив. Це в свою чергу змінює 

його показники вологості, пористості, густини твердої фази і веде до деградації рослинного 

покриву. Особливо це негативне явище проявляється в зоні «Верещиця». 

Під час проходження стежкою Івана Франка, на шляху екскурсантів зустрічається 

«Біла гора» з якої відкриваються прекрасні краєвиди озерного краю. Самовільне підняття 

на цю гору спричиняє осипання порід та ерозійні процеси. Рекомендуємо дооблаштувати 

цей маршрут зручним підняттям екскурсантів на оглядову площадку через похилий схил. 
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СТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТІВ СМАРАГДОВОЇ МЕРЕЖІ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
У публікації розглядається проблема збереження біорізноманіття шляхом створення системи 

об’єктів Смарагдової мережі як міжнародної концепції збереження  природи. Наводяться  об’єкти 

із зазначенням їх кодів і площ, які визначено для створення у Полтавській області на сучасному 

етапі. 

Ключові слова: збереження біорізноманіття,  сучасна природоохоронна концепція, 

Смарагдова мережа, об’єкти Смарагдової мережі, Полтавська область, Україна. 

 

В публикации рассматривается проблема сохранения биоразнообразия путем создания 

системы объектом Еmerald-сети как международной концепции сохранения природы. Приводятся 

объекты из указанием их кодов и площадей, которые определены для создания в Полтавской 

области на современном этапе. 

Ключевые слова: сохранение биоразнообразия, современная природоохранная концепция, 

Еmerald-сеть, объекты Еmerald-сети, Полтавская область, Украина.  

 

The publication addresses the problem of biodiversity conservation by creating a system of Emerald 

Network objects as an international concept of nature conservation. Objects are given with the indication 

of their codes and areas, which are defined for creation in the Poltava region at the present stage. 

Key words: biodiversity conservation, modern environmental protection concept, Emerald Network, 

Emerald Network objects, Poltava region, Ukraine. 

 

Для України створення мережі Емеральд (Смарагдової мережі) є частиною входження 

до євроінтеграційного процесу, тобто приєднання до все-європейської екологічної мережі 

та виконання ратифікованої нею Конвенції про охорону дикої флори і фауни і природних 

середовищ існування в Європі (Бернська конвенція).  

Мережа Емеральд (Смарагдова мережа, Emerald Network) – це мережа що включає 

Території Особливого Природоохоронного Інтересу (Areas of Special Conservation Interest, 

http://yavorpark.in.ua/

