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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Збереження біорізноманіття є глобальною проблемою і 
вирішення її можливе тільки на основі вивчення та аналізу флор конкретних 

регіонів. Природно-територіальний комплекс (ПТК) Національного природного 

парку (НПП) “Гуцульщина” належить до трьох флористичних районів Українських 

Карпат, маючи за основу флору Покутських Карпат (регіон Чивчино-Гринявських 

гір), доповнену елементами флор Ґорґан і Прикарпаття. НПП “Гуцульщина” є одним 

з ядер національної екологічної мережі. У межах цієї території знаходиться верхня 

межа поширення рівнинних видів і нижня межа поширення деяких альпійських і 

субальпійських видів. Дослідження флори екотонних регіонів відкривають 

можливості до подальшого фітомоніторингу. За проведеною інвентаризацію 

рослинного покриву НПП “Гуцульщина” з участю автора було складено попередній 

перелік видів, подана синтаксономічна схема рослинності (Держипільський та ін., 
2011). Однак, комплексних досліджень, які відображають основні особливості 

флори регіону, не було проведено. Належним чином не були вивчені географічні, 

біоморфологічні й екологічні особливості судинних рослин досліджуваної території. 

Вирішення вищезазначених питань актуальне для всіх регіонів України і потребує 

розробки дієвих заходів охорони раритетного фітогенофонду в умовах традиційного 

господарського навантаження на рослинні комплекси.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана на базі наукового відділу НПП “Гуцульщина” у рамках теми 

“Літопис природи”, кафедри біології та екології ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника” впродовж 2005-2019рр. в рамках 

наукових тем: №0112U000507 “Екологічний моніторинг природних і антропогенно 
змінених екосистем Прикарпаття”, 543707-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES, 

“Екологічна освіта в Білорусії, Росії та Україні” (грантова), №0114U005004 

“Порушення та адаптація різнорівневих біосистем в умовах антропогенної 

трансформації довкілля” і №0112U000509 “Популяційно-екологічні дослідження 

фіто- та зооценозів антропогенно змінених та фонових екосистем Карпат і 

прилеглих територій”. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – з’ясувати видовий склад 

аборигенної та адвентивної фракцій флори ПТК НПП “Гуцульщина”, здійснити 

флорологічний і созологічний аналізи, висвітлити стратегії збереження раритетного 

компоненту флори. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі 

завдання: 

− дослідити видовий склад судинних рослин, здійснити систематичний 

аналіз, охарактеризувати ареалогічну структуру флори; 

− здійснити біоморфологічний аналіз і розподіл судинних рослин відносно 

абіотичних факторів середовища; 

− уточнити межі флористичного району Покутсько-Буковинські Карпати; 

− дати созологічну оцінку флори й проаналізувати її раритетний 

компонент; 

− розробити шляхи збереження й охорони рослинного покриву ПТК 

НПП “Гуцульщина”. 
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Об'єкт дослідження – систематична, географічна, біоморфологічна, 

екологічна структура флори ПТК НПП “Гуцульщина”, її раритетна складова. 
Предмет дослідження – флора ПТК НПП “Гуцульщина” (території 

національного парку, суміжних післялісових лук і об’єктів ПЗФ місцевого рівня). 

Методи досліджень – польові (детально-маршрутний і напівстаціонарний), 

камеральні (аналіз літературних джерел, гербарних колекцій, критико-таксономічна 

обробка гербарного матеріалу, методи географічного, екологічного аналізів флори і 

картографування). 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше встановлено видовий 

склад флори ПТК НПП “Гуцульщина” – це 876 видів судинних рослин; подана 

повна систематична характеристика флори, її географічна, біоморфологічна та 

екологічна структура. Виявлено 2 нових види для флори Українських Карпат – 

Thalictrum foetidum і Carlina cirsioides, які включені до Червоної книги України 
(2009), а також три нові для флори регіону раритетні види (ЧКУ) – Iris sibirica, 

Gymnadenia odoratissima, Gentiana acaulis. Вперше окреслено межі флористичного 

підрайону Покутські Карпати, уточнено межі флористичного району Покутсько-

Буковинські Карпати регіону Чивчино-Гринявські гори. Здійснена загальна 

созологічна оцінка флори, висвітлені основні проблеми й розроблені рекомендації 

комплексного її збереження шляхом моніторингу, охорони і підтримання 

традиційного способу ведення господарства. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень 

використані при написанні Літописів природи НПП “Гуцульщина” (томи 4-17). 

Матеріали, отримані при виконанні роботи, увійшли до двох колективних 

монографій, використані при підготовці матеріалів для третього та четвертого 
видань Червоної книги України. Уточнення флористичного районування необхідно 

використати при укладанні нового видання Червоної книги України та інших робіт 

ботанічного напрямку для території Українських Карпат. Результати дослідження 

ляжуть в основу популяційного і флористичного моніторингів рідкісних видів на 

території ПТК НПП “Гуцульщина”. Їх також можна використати при підготовці 

національної та регіональних флор, хорологічних атласів і визначників. Розроблені 

рекомендації з охорони і збереження раритетних видів на досліджуваній території. 

Одержані матеріали використовуються під час еколого-освітніх занять у 

шкільних ПНДВ НПП “Гуцульщина”, а також будуть використані при викладанні 

дисциплін “Біогеографія” та “Основи флористики” у ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника”. 
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 

дослідженням, виконаним упродовж 2005-2019 років. Автором самостійно 

розроблено та виконано програму досліджень: проведено критичний огляд фахової 

літератури і аналіз гербарних матеріалів, здійснено збір гербарію та описи 

рослинності досліджуваної території (800 гербарних аркушів), закладено 10 площ 

для виконання популяційних досліджень.  

Апробація результатів дисертації. Участь у роботі конференцій, зокрема у 

міжнародних науково-практичних конференціях: “Проблеми вивчення та охорони 

біорізноманіття Карпат і прилеглих територій” (Івано-Франківськ, 2007); 

“Біорізноманіття. Екологія. Еволюція. Адаптація” (Одеса, 2007); “Розвиток 
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заповідної справи в Україні і формування пан᾿європейської екологічної мережі” 
(Рахів, 2008); “Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження 

біорізноманіття” (Львів, 2008); “Молодые исследователи ботанической науки” 

(Гомель, 2009); “Функціонування заповідних територій в сучасних умовах України” 

(Синевир, 2009); “Основні причини знеліснення та деградації лісів в Україні” 

(Косів-Львів, 2010); “Рослинний світ у Червоній книзі України: Впровадження 

глобальної стратегії збереження рослин” (Київ, 2010); конференції, присвяченій 10-
річчю НПП “Гуцульщина” (Косів, 2012); Наукові основи збереження біотичної 

різноманітності (Львів, 2017). Брала участь у всеукраїнській конференції 

“Синантропізація рослинного покриву України” (Переяслав-Хмельницький, 2006) і 

ХІІІ з’їзді Українського ботанічного товариства (Львів, 2011). 

Публікації. Основні результати роботи представлено у 22 наукових 

публікаціях, в тому числі: 2 – у колективних монографіях, 1 – у зарубіжному 

виданні, 4 – у наукових фахових виданнях, 1 – у збірнику наукових праць, 2 – у 

довідкових виданнях, 12 – у матеріалах конференцій в Україні та за кордоном. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, 6 розділів, 

висновків, переліку літератури (234 джерела, з них 51 – латиницею) і додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 212 сторінок, з них основний текст – 
175 сторінок. Роботу ілюстровано 18 рисунками і 16 таблицями. Додатки включають 

анотований конспект флори, таблицю з переліком культивованих деревно-

чагарникових видів, таблицю до розділів основного тексту, карто-схему 

флористичного районування, світлини видів ЧКУ, 16 карт поширення рідкісних 

видів, відомості про проблеми функціонування НПП “Гуцульщина”, переліки видів 

досліджуваної території, включених до ЄЧС та Червоного списку IUCN (2020). 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДНОГО ПАРКУ “ГУЦУЛЬЩИНА” 

Територія ПТК НПП “Гуцульщина” досить гетерогенна. Вона охоплює 

фрагменти Зовнішніх (Флішових) Карпат і Передкарпатського прогину. За 

орографічними особливостями рельєфу вона поділена на три головні частини: 

північно-східну передгірно-височинну, середню низькогірну і південно-західну 

середньогірну. Передгірна й низькогірна частини характеризуються помірно теплим 

і помірно вологим кліматом, а середньогірна – помірно холодним, вологим. 

Досліджувана територія належить до Передкарпатських і Карпатських фізико-

географічних районів. За геоботанічним районуванням України вона входить до 

Шешорсько-Красноїльського району Карпатського геоботанічного округу і 

Ворохтянсько-Путильського підрайону Чорногірсько-Мармароського району 
Гірськокарпатського геоботанічного округу Східнокарпатської гірської підпровінції 

Центральноєвропейської провінції Європейської широколистянолісової області 

(Геоботанічне…, 1977). 
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ІСТОРІЯ БОТАНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕГІОНУ  

Історія ботанічних досліджень Косівщини така ж давня, як інших частин 
Українських Карпат і Прикарпаття. Першим цей регіон у XVII ст. відвідував Б. Гаке. 

У XIX ст. флору Галичини опублікував В. Бессер (Besser, 1809), на досліджуваній 

території, імовірно, працювали Е. Вітман (Wittman, 1824-a, 1824-б) й А. Завадський 

(Zawadski, 1835), що не подають точних вказівок для місць зборів видів. 

Згадки про флористичні знахідки з сучасної території НПП “Гуцульщина” є у 

Ф. Гербіха (Herbich, 1861). Найбільше відомостей про флору досліджуваної 

території знаходимо у А. Сьлєньдзіньського (Śleńdziński, 1875, 1876). У гербарних 

фондах Ягеллонського університету (KRA) й Інституту Ботаніки ПАН (KRAM) 

виявлені гербарні зразки 34 рідкісних і критичних видів, зібраних 

А. Сьлєньдзіньським та І. Юрченком на досліджуваній території. Флору сучасного 

ПТК НПП “Гуцульщина” також вивчали М. Раціборський (Raciborski, 1886), 
Л. Вайгль (Waigl, 1882), І. Яхно (Jachno, 1884), Г. Запалович (Zapałowicz, 1906, 1907, 

1911), О. Волощак (Wołoszczak, 1888). Деякі види рослин описує у етнографічній 

праці В. Шухевич (Шухевич, 1899). Фрагментарні дані подаються у 

А. Врублевського (Wroblewski, 1917), Г. Козія (Koziy, 1936) і великих працях: Flora 

Polska (1919-1980) за редакцією В. Шафера, визначник рослин Польщі (Szafer, 

Kulczyǹski, Pawłowski, 1924). П. Контний виявив на досліджуваній території пні 

Taxus baccata (Kontny, 1937). Флору й рослинність Покутських Карпат і 

Прикарпаття у післявоєнний час, вивчали співробітники кафедри ботаніки 

Чернівецького університету імені Ю. Федьковича (Артемчук, Барикіна, 1965, 

Артемчук, Якимчук, 1973). Далі фрагменти досліджуваної території вивчалися 

В. П. Ткачиком (Ткачик, 1981; Ткачик, 2000). Флористичні дослідження майбутньої 
території НПП “Гуцульщина” та суміжних земель започаткували Т. Л. Андрієнко й 

О. І. Прядко (Пам’ятки…, 1997). 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження флори ПТК НПП “Гуцульщина” проводилося протягом 2005-

2019 років. Були використані літературні дані й матеріали гербаріїв CHER, KW, LW, 

LWS, LWKS, KRA, KRAM, власні гербарні збори. Застосовувалися: ландшафтний 

метод польових флористичних досліджень, метод диференціальних видів 

(Юрцев, 1983) і порівняльний аналіз флористичних спектрів, на основі яких 

уточнені межі флористичних районів Ґорґан і Покутсько-Буковинських Карпат. 

Було зібрано й опрацьовано близько 800 гербарних аркушів. Визначення видів 
здійснювалось за допомогою традиційних порівняльно-морфологічних методів і 

визначників. Структурний аналіз флори складається з систематичної, географічної, 

біоморфологічної та екологічної характеристик. У флорі були виділені аборигенна і 

адвентивна фракції (стабільний компонент), остання аналізована за працями 

Я. Корнася (Kornaś, 1997) і В. В. Протопопової (Протопопова, 1990; Протопопова, 

Шевера, 2005; Протопопова, Шевера, 2012). Систематичний аналіз флори 

досліджуваної території наводиться за системою А. Л. Тахтаджяна для 

Magnoliophyta (Takhtajan, 2009) і за виданням “Екофлора України” – для спорових і 

голонасінних. Опрацювання систематичної структури флори здійснено методами 

порівняльної флористики, розробленими Р. В. Камеліним (Камелин, 1973), а також 
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за роботами А. І. Толмачова (Толмачёв, 1974), В. М. Шмідта (Шмидт, 1974; 1979; 

1980), А. П. Хохрякова (Хохряков, 2000). Для географічного аналізу була 
використана схема, запропонована в роботах Г. Мойзеля зі співавторами (Meusel, et 

al., 1965), адаптована у більш сучасних виданнях (Rothmaler, 1994; Кагало, 1996; 

Екофлора…, 2000; Величко, 2005). Для окремих видів ареалогічні формули були 

укладені самостійно з урахуванням відомостей про їхні ареали (Хорология…, 1986; 

Флора…, 1974-1989; Флора…, 1994-2004; Екофлора… 2000-2007). 

Для аналізу життєвих форм застосовуємо систему К. Раункієра 

(Raunkiaer, 1934) в інтерпретації Г. Елленберга та Д. Мюллер-Домбоіса (Ellenberg et 

al., 1967; Ellenberg et al., 1992). Виділення екологічних флористичних груп було 

здійснене на основі фітоіндикаційних шкал Г. Елленберга (1992), Д. М. Циганова 

(1976), Я. П. Дідуха (1994). 

Аналіз раритетного фітогенофонду проводився шляхом оцінки його 
інтегральних компонентів. Був оцінений стан охорони видів на міжнародному (The 

IUCN..., 2020), національному (Червона…, 2009) і регіональному (Перегрим, 

Андрієнко, 2014) рівнях. Здійснене картування видів, включених до Червоної книги 

України на основі картосхеми Косівського району. Всі карти зроблені у 

географічній інформаційній системі ArcGis 10.5, створена електронна база даних 

для території Косівського району. 
 

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ФЛОРИ НПП “ГУЦУЛЬЩИНА”  

ТА СУМІЖНИХ ТЕРИТОРІЙ 

Систематична структура флори. За результатами власних польових 

досліджень, літературних матеріалів і опрацювання гербарних зборів, встановлено, 

що спонтанна флора ПТК НПП “Гуцульщина” представлена 876 видами судинних 

рослин, що належать до 423 родів, 112 родин і 5 відділів. Аборигенна фракція флори 

– 779 видів, 383 роди, 107 родин, адвентивна – 97 видів, 78 родів, 39 родин з 6 класів 

і 5 відділів. Домінує відділ Magnoliophyta – 93,7% від загальної кількості видів, з 

яких до Magnoliopsida належать 69,7% видів, до Liliopsida – 24,0% видів. Пропорції 
досліджуваної флори становлять 1:3,6:7,2, вони близькі до Середньоєвропейських, 

проте істотно відрізняються від показників для Українських Карпат. Перші три 

родини складають 25,3% всіх видів, найбагатшими за кількістю видів є Asteraceae, 

Poaceae і Rosaceae (Томич, 2019а). У перших десяти родинах зосереджено 423 види 

(54,3%). Досліджувана територія належить до “зони” Rosaceae-типу за 

А. П. Хохряковим, як і Центральна Європа, що пов’язана з флорами неморального 

типу (табл. 1). У аллохтонній флорі домінують Asteraceae (24 види або 24,7%), і 

Brassicaceae (11 видів або 11,3%), як у флорах Східної Європи. 

Порівняльний аналіз спектрів природних флор ПТК НПП “Гуцульщина” та 

Українських Карпат показує їх відносну близькість. Порівняння спектру флори 

Покутських Карпат з спектрами Покутсько-Буковинських Карпат і Прикарпаття 
вказує, що тільки перша належить до монтанно-бореального, а дві інші – до 

монтанно-температно-субтемператного підтипу. 

У родовому спектрі перші позиції займають Carex, Rosa і Trifolium. Розподіл 

родів залежить від підходів до концепції розуміння виду. Порівняльний аналіз 

родових спектрів спонтанної флори Покутських Карпат, Покутсько-Буковинських 
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Карпат та Прикарпаття вказує на домінування роду Carex і наявність родів Rosa, 

Veronica, Galium, Pilosella у першій п’ятірці кожного з спектрів. 
 

Таблиця 1. 

Перші десять родин природної флори ПТК НПП “Гуцульщина” 

№ п/п Родина 
Кількість 

родів 

Частка 

родів, % 

Кількість 

видів 

Частка 

видів,% 

1 Asteraceae 43 11,2 86 11,0 

2 Poaceae 31 8,1 59 7,6 

3 Rosaceae 19 5,0 52 6,7 

4 Cyperaceae 9 2,3 46 5,9 

5 Fabaceae 12 3,1 32 4,1 

6 Lamiaceae 19 5,0 32 4,1 

7 Scrophulariaceae 12 3,1 31 4,0 

8 Orchidaceae 16 4,2 30 3,8 

9 Caryophyllaceae 20 5,2 28 3,6 

10 Ranunculaceae 14 3,7 27 3,5 

 Разом: 195 50,9 423 54,3 

 

При порівнянні трьох національних природних парків встановлено, що НПП 

“Гуцульщина” та НПП “Вижницький” є меншими за площею, ніж Карпатський 

НПП, але досить різнорідними та репрезентативними для території Українських 

Карпат. Показники спонтанної флори Покутських Карпат ближчі до флор 

Середньоєвропейської області, а природної – до флор Бореальної області.  

Географічна структура флори. Уточнивши ареалогічні формули для 876 

видів судинних рослин ПТК НПП “Гуцульщина”, ми здійснили аналіз аборигенної і 

адвентивної фракцій за чотирма основними показниками. 

Зональні типи ареалів. Відповідно до географічного поширення у різних 
зонах земної кулі види досліджуваної флори належать до 12 зональних типів 

ареалів: арктично-субмеридіональний, арктично-меридіональний, арктично-

субтропічний, бореально-температний, бореально-субмеридіональний, бореально-

меридіональний, бореально-субтропічний, температний, температно-

субмеридіональний, температно-меридіональний, температно-субтропічний, 

плюризональний. Найбільшими за кількістю видів у природній флорі виявилися 

чотири основні групи: температно-субмеридіональні – 191 вид (24,5%), температно-

меридіональні – 175 видів (22,5%), бореально-меридіональні – 160 видів (20,5%), 

бореально-субмеридіональні 116 видів (14,9%). Ці чотири групи, загалом, 

об’єднують 642 види (82,4% від загальної кількості). Домінування групи 

температно-субмеридіональних видів свідчить про генетичні зв’язки досліджуваної 
флори з Давньосередземноморськими флорогенетичними центрами (Кагало, 1996). 

До груп температно-субмеридіональних і температно-меридіональних видів 

належать едифікатори та субдомінантні види, характерні для неморальних 

фітоценозів, що переважають на досліджуваній території (Fagus sylvatica, Abies alba, 

Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Hepatica nobilis, Mercurialis perennis, Lamium 
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galeobdolon, та ін.). Флора досліджуваної території не приурочена виключно до 

температної зони. Ареали переважної більшості видів флори ПТК 
НПП “Гуцульщина” поширюються на декілька природних зон. Просторово 

досліджувана територія належить до субтемператної підзони, проте гірський 

характер флори визначає рослинний покрив, характерний для температної зони 

загалом. Прослідковується чіткий зв’язок з меридіональною та субмеридіональною 

зонами, а також із бореальною. П’ятою за величиною групою є плюризональні види, 

що поширені у флористичних зонах обох півкуль. Вона включає 8,3% видового 

складу флори, це види, приурочені до водних і перезволожених екотопів та значна 

кількість папоротеподібних. Невеликою кількістю представлені види з вузьким 

поширенням у межах одної-двох зон (окрім температно-субмеридіональних): 

температні – 16 видів (1,9%) і бореально-температні – 5 видів (0,6%). Це, переважно, 

локальні, вузькоареальні й ендемічні види. В адвентивній фракції флори домінують 
температно-меридіональні – 27 (27,8%), плюризональні – 24 (24,7%) і бореально-

меридіональні – 23 види (23,7%). Всі інші групи сумарно мають 23,7%, а температні 

та бореально-температні види цілком відсутні в адвентивній фракції досліджуваної 

флори.  

Кліматичні типи ареалів. Розподіл видів за кліматичним показником 

демонструє вплив на флору як континентальних (азійських), так і океанічних 

(європейських) центрів видоутворення (Кагало, 1996). Найбільшими групами 

природної флори стали океанічні – 310 (39,7%) і субокеанічні – 282 (36,1%) види, які 

разом становлять 592 види – 75,8% природної флори ПТК НПП “Гуцульщина”. 

Частка видів, ареали яких пов’язані з континентальним кліматом, значно менша. 

Власне континентальних видів – 42 (5,4%), субконтинентальних – 63 (8,1%). 
Сумарно вони складають 105 видів або 13,5% аборигенної флори ПТК 

НПП “Гуцульщина”. Ядро цих груп утворюють степові та лучно-степові види. Таке 

співвідношення свідчить про те, що вплив азійських (континентальних) 

флористичних центрів на досліджувану флору незначний. У флорі ПТК 

НПП “Гуцульщина” наявні 84 індиферентні види (10,8%) судинних рослин, які не 

мають чітких ознак залежності від океанічності-континентальності клімату. Цю 

групу складають переважно рівнинні та монтанно-рівнинні види з цикумполярним і 

євразійським поширенням, які мають широку екологічну амплітуду, та види, 

пов’язані із перезволоженими екотопами. Домінування океаністів та субокеаністів 

пов’язано також з тим, що регіональна флора є частково гірською і це визначає 

високий показник океанічності. Співвідношення океанічні : континентальні : 
індиферентні становить 7,1:1,3:1. У адвентивній фракції флори ПТК 

НПП “Гуцульщина” домінують також океаністи – 28 (28,9%) і субокеаністи 30 

(30,9%). Ще одна велика група – 28 видів (28,9%) – індиферентні, що вказує на 

високий ступінь толерантності адвентів до кліматичних факторів і дає їм більші 

можливості для поширення. 

Висотні типи ареалів. Структура рослинного покриву в гірських країнах 

формується за векторами зміни гідротермічного режиму й субстратів 

(Малиновський та ін., 2002). За висотним районуванням північно-східного 

мегасхилу Українських Карпат (Котов та ін., 1960) передгірський пояс охоплює 

висоти 500-700 м н. р. м., нижній гірськолісовий – 600-1200 м н. р. м., верхній 
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гірськолісовий – 1200-1500 м н. р. м. Для досліджуваної флори ми не вважаємо за 

потрібне розділяти монтанний пояс, оскільки, згідно методики, висотне поширення 
рослин розглядається не тільки на досліджуваній території, а й у межах ареалу 

загалом. Переважаючою групою виявились монтанно-рівнинні види – 567 (73,5%), 

на решту груп припадає лише третина видів: рівнинні – 115 (14,7%), субальпійсько-

монтанні – 27 (3,4%), альпійсько-рівнинні – 23 (2,9%), субальпійсько-рівнинні – 21 

(2,7%), монтанні – 13 (1,7%), альпійсько-монтанні – 9 (1,1%). Загалом, до груп, що 

мають широку амплітуду висот і рослинних ступенів, належать 80 (10,4%) видів 

судинних рослин природної флори ПТК НПП “Гуцульщина”. 

Серед 13 (1,7%) монтанних видів рослин (Helleborus purpurascens, Alchemilla 

bucovinensis, Rubus montanus, Leucanthemum rotundifolium, Prenanthes purpurea та ін.) 

наявні, переважно, карпатські ендеміки або види, поширені виключно у монтанному 

поясі гір Середньої Європи.  
Спектр висотного поширення адвентивних видів зовсім інший: переважає 

група рівнинних видів – 59 (60,8%), третина – монтанно-рівнинні – 37 (38,1%) і 

єдиний субальпійсько-рівнинний – Aquilegia vulgaris. Рівнинні види є 

представниками багатьох регіональних груп поширення. 

Регіональні типи ареалів. Флористичні зони мають відмінну конфігурацію в 

різних частинах материків, висотна поясність гірських систем також має 

індивідуальну просторову специфіку, показники океанічності-континентальності 

характеризуються чіткою регіональною обумовленістю (Кагало, 1996). Одною із 

найменш дискусійних частин географічного аналізу типів ареалів є регіональне 

поширення вищих судинних рослин. У флорі території ПТК НПП “Гуцульщина” 

наявні такі регіональні типи ареалів: європейський, євразійський, євросибірський, 
плюрирегіональний, циркумполярний, космополітний (табл. 2). 

Таблиця 2 

Розподіл видів флори ПТК НПП “Гуцульщина” за регіональними типами ареалів 

Тип ареалів аборигени адвенти 

кількість/% кількість/% 

Європейський 292/37,5 17/17,5 

Євразійський 216/27,7 30/30,8 

Євросибірський 83/10,6 3/3,1 

Плюрирегіональний 59/7,3 27/27,7 

Циркумполярний 100/12,8 9/9,3 

Космополітний 33/4,2 11/11,3 

Загалом 779/100 97/100 

 
Серед перших чотирьох типів ареалів виділені 25 підтипів. У досліджуваній 

флорі переважають види з європейським типом ареалу – 294 (37,8%), він 

поділяється на три підтипи: власне європейський (евєвропейський) – 269 видів 

(34,5%), середньоєвропейський – 14 видів (1,8%) і карпатський – 9 видів (1,2%). 

Другою за чисельністю є група євразійських видів – 214 (27,4%). Тут ми виділяємо 

шість підгруп: евєвразійські, європейсько-західноазійські, європейсько-

західноазійсько-сибірські, європейсько-передньоазійські, європейсько-
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центральноазійські, європейсько-східноазійські. Найбільшою за чисельністю у цій 

групі є вужча за поширенням підгрупа європейсько-західноазійських видів 120 
(15,4%). Європейсько-сибірська група об’єднує лише 83 види (10,6%) і поділяється 

на дві підгрупи – власне європейсько-сибірську (Вetula pubescens, Filipendula 

denudata, Achillea collina, Lilium martagon, Carex acuta та ін.) та європейсько-

західносибірську (Alnus glutinosa, Potentilla erecta, Campanula rapunculoides та ін.). 

Плюрирегіональні, циркумполярні та космополітні групи регіонального поширення 

сумарно об’єднують 192 (24,6%), тобто майже чверть усіх видів. Циркумполярні 

види займають значну частку в природній флорі досліджуваного регіону – 12,8% 

(100 видів). Найбільш значне поширення з чисельними диз’юнкціями характерне 

для найменшого за кількістю видів типу ареалу – космополітичного. До цієї групи 

належать рослини, що наявні на всіх материках – представники плауно- і 

папоротеподібних, аборигенні синантропні види, гігро- і гідрофіти. Адвентивна 
фракція флори в силу своєї специфіки об’єднує наступні групи. Домінують 

євразійські види – 30 (30,8%), найбільші підгрупи – європейсько-західноазійські – 

20 (20,6%) і евєвразійські – 8 (8,2%), що вказує на процеси трансформації флори за 

рахунок південних (азійських) видів. Друга за чисельністю група – 

плюрирегіональні – 27 видів (27,7%), де адвенти входять лише до семи підгруп з 

чотирнадцяти. Третя – об’єднує європейські види з єдиною підгрупою – 

евєвропейські – 17 (17,5%). Четверту і п’яту позиції посідають космополіти та 

циркумполярні види. 

Біоморфологічна структура флори. Аналіз клімаморф був зійснений за 

системою К. Раункієра, яка дає можливість відобразити біоморфологічні, кліматичні 

й екологічні характеристики флори. 
У межах досліджуваної території більше половини видів належать до 

гемікриптофітів – 432 (55,5%). Другою за кількістю видів у флорі ПТК 

НПП “Гуцульщина” є група криптофітів – 148 (19,0%). До цієї групи належать 

геофіти – 113 (14,5%) і гідрофіти – 35 (4,5%) видів. Треті – терофіти – 74 види 

(9,5%), що переважають у спектрах посушливих територій. Фанерофіти (84 або 

10,4% видів) ми поділяємо на власне фанерофіти – 38 (4,9%) і нанофанерофіти – 

47 (6,0%). Найменшою за кількістю у досліджуваній флорі є група хамефітів – 

43 види (5,5%) (рис. 1). 

Порівнюючи біоморфологічну структуру спонтанних флор Покутських 

Карпат, Покутсько-Буковинських Карпат, Чивчино-Гринявських гір (Чорней, 2009) і 

Прикарпаття (Ткачик, 2000), бачимо, що всюди домінує група гемікриптофітів. 
Частка фанеро- та хамефітів досліджуваної флори є більшою, ніж у всіх 

порівнюваних флорах, а терофітів – меншою, ніж у флорі Прикарпаття і трохи 

більшою, ніж у флорі Покутсько-Буковинських Карпат і Чивчино-Гриняв. Група 

криптофітів найбільша у флорах Прикарпаття і Покутсько-Буковинських Карпат, на 

третьому місці – Покутські Карпати, найменша їх часка у флорі Чивчино-Гриняв. 

У адвентивній фракції флори переважають терофіти – 57 (58,8%), частка 

гемікриптофітів і фанерофітів значно менша – 23 (23,7%) і 8 (8,2%) видів 

відповідно, інші клімаморфи – не більше трьох видів. Такі співвідношення роблять 

спонтанну флору більш “південною”, що спостерігається на всій території України 

(Протопопова, 1991) (рис. 1). 
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Рис. 1. Розподіл видів аборигенної та адвентивної фракцій флори ПТК 

2НПП “Гуцульщина” за клімаморфами. 

 

Екологічний аналіз. Відображенням різноманітності абіотичних умов 

досліджуваного регіону є екологічна структура флори. Для екологічного аналізу 

використано три основні фактори екотопу: світловий режим території, 

гідрологічний режим і трофність субстрату. За відношенням до освітлення 

переважаючою групою в обох фракціях флори, як і в більшості регіональних флор 
(Ткачик, 2000; Чорней, 2009), є геліофіти (аборигени – 475 або 61,0%; адвенти – 87 

або 89,7% видів). Співвідношення геліо- і сціофітів у природній флорі ПТК 

НПП “Гуцульщина” – 5,8:1. Друга за чисельністю група – сціогеліофіти (190 або 

24,4% видів), це рослини, які мають широку амплітуду толерантності до світлового 

режиму. До групи сціофітів (117 або 14,0%) належать типові види лісових екотопів. 

Види, приурочені до гідрофільних екотопів, розподілені за екологічними фазами, 

пов’язаними з водним середовищем, на 4 групи і 9 підгруп.  

За відношенням до зволоженості субстрату види поділені на такі групи: 

гідрофіти 26 видів (3,1%), гігрофіти – 93 (11,9%), гігромезофіти – 85 (10,9%), 

мезофіти – 460 (59,1%), ксеромезофіти – 72 (9,2%), ксерофіти – 10 (1,3%) та 

індиференти – 32 види або 3,8% видового складу флори. Пропорція флори – 
ксерофіти : ксеромезофіти : мезофіти : гігрофіти – 1 : 7,2 : 54,5 : 9,3 що, загалом, 

характеризує її як гумідну (Meuzel, Jäger, Weinert, 1965). Всі групи, приурочені до 

помірно та сильно зволожених екотопів (гідрофіти, гігрофіти, гігромезофіти, 
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мезофіти), разом становлять 666 (85,5%) видів флори, а рослини, пристосовані до 

більш посушливих умов, – ксеромезофіти і ксерофіти – лише 82 (10,5%) види. У 
адвентивній фракції флори мезофіти переважають навіть більше, ніж у аборигенній 

– 72 (74,2%), проте друга група – ксеромезофіти 14 (14,4%), третя за кількістю – 

гігромезофіти – 4 (4,1%). Це підтверджує більш виражене тяжіння адвентивної 

флори досліджуваного регіону до ксерофітних умов, ніж природної. 

Беручи за основу градацію сольового режиму, розроблену Я. П. Дідухом 

(Дідух, 2000), всі види досліджуваної флори поділяємо на оліготрофи, 

олігомезотрофи, мезотрофи, евмезотрофи, евтрофи. Основною є група мезотрофних 

видів (483 або 62,0%), оліготрофи – 20 або 2,6%, олігомезотрофи – 31 або 4,0%, 

евмезотрофи – 147 або 18,9%, евтрофи – 67 або 8,6%. Видів, індиферентних до умов 

трофності субстрату – 35 або 4,5%. 

Адвентизація флори. Спонтанна флора досліджуваної території за 
класифікацією Я. Корнася (Kornaś, 1997) складається з автохтонного та 

аллохтонного елементів. У стабільному аллохтонному елементі флори більше 

половини видів – 50 або 51,5% – археофіти, кенофіти – 47 видів (48,5%), з яких 13 

(13,4%), найімовірніше, евкенофіти. Відповідно до способу імміграції у адвентивній 

фракції переважають ксенофіти 69 (71,1%), третина видів – 28 (28,9%) – ергазіофіти. 

За ступенем натуралізації на досліджуваній території переважають види порушених 

екотопів – епекофіти 73 (75,3%), але частка агріофітів також досить висока – 21 

(21,6%). Найбільша група видів, що походять із Середземноморської та Ірано-

Туранської флористичних областей – 44 види (45,3%). Друга за кількістю група – 

північно-американські види – 17 (17,5%). Ще дві невеликі групи, що походять з 

різних частин Азії (12 або 12,4%) та Європи (8 або 8,2%). 
 

МІСЦЕ РЕГІОНУ ДОСЛІДЖЕНЬ  

У ФЛОРИСТИЧНОМУ РАЙОНУВАННІ 

Зонально ПТК НПП “Гуцульщина” знаходиться на прикордонній ділянці 

температної та субмеридіональної зон (Meusel et al., 1965), містить у собі як 

рівнинні так і гірські ландшафти. У регіональному розподілі територія 

НПП “Гуцульщина” та суміжні землі належать до трьох флористичних районів 

Українських Карпат. Із 311 видів, виділених І. І. Чорнеєм (2011), позитивно 

диференційованих для Покутсько-Буковинських Карпат і негативно 

диференційованих для Чивчин і Гриняв, на досліджуваній нами території відсутні 

144. Із 167 видів, позитивно диференційованих для НПП “Гуцульщина” та суміжних 
територій і розглянутого флористичного району, лише 11 трапляються виключно в 

межах флористичного району Ґорґан. Що до решти 164, то 83 види є спільними для 

Покутсько-Буковинських Карпат і Ґорґан у межах досліджуваної території, а 73 – 

характерні лише для її частини, що входить до складу флористичного району 

Покутсько-Буковинських Карпат. Наявні також 26 видів, поширених лише у ПТК 

НПП “Гуцульщина” Чивчинах і Гринявах. Загалом, до флористичного регіону 

Чивчино-Гринявських гір, району Покутсько-Буковинських Карпат підрайону 

Покутських Карпат належить територія ПТК НПП “Гуцульщина”, обмежена з 

південного заходу і сходу адміністративною межею Косівського району та Івано-

Франківської області, що межує з флористичним районом Прикарпаття по лінії 
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Вижниця – Кути – Косів – Яблунів – Лючки. Північно-західна та західна межі – 

Яблунів – Люча і по річці Акра, між гг. Мел і Поґір – до центру с. Космач по нижній 
течії Пістиньки Космацької, залишаючи хребти Ріжі та Прелуки у складі Ґорґан, – с. 

Шепіт – с. Снідавка – до адміністративного кордону Косівського району (рис. 2). 

 

Рис. 2. Флористичне районування НПП “Гуцульщина” та суміжних територій. 

 

РАРИТЕТНИЙ КОМПОНЕНТ ФЛОРИ НПП “ГУЦУЛЬЩИНА” 

Раритетні види флори НПП “Гуцульщина”. Значна кількість 

представників флори ПТК НПП “Гуцульщина”, внесених до міжнародних червоних 

переліків, є досить поширеними на досліджуваній території. Тому до переліку 

раритетних таксонів на досліджуваній території ми зараховуємо насамперед 58 

видів (7,4%), включених до Червоної книги України (ЧКУ), 23 види регіонально 

рідкісних (РР) у межах Івано-Франківщини, а також 24 рідкісні, ендемічні, реліктові 
та погранично-ареальні види (Р), наведені К. Малиновським зі співавторами для 

території Українських Карпат (Малиновський та ін., 2002). У числі цих 105 

опинилися також деякі види з міжнародних переліків раритетних таксонів. У 

Європейському червоному списку (ЄЧС) наявні 135 видів, з них 66 – водні, 9 видів – 

ендемічні для Європи, 36 видів – родичі культурних рослин. Два види охороняються 

Бернською конвенцією – Campanula serrata, Eleocharis carniolica, 31 вид включений 

у додаток 2 Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що 

перебувають під загрозою зникнення (СІТЕS), а саме всі 30 видів родини 

Orchidaceae і Galanthus nivalis. У Червоному списку IUCN наявні 378 видів 

досліджуваної флори. Проаналізувавши розподіл цих видів за категоріями, бачимо, 

що більшість з них – 359 зараз не є загроженими (LC), для 10 видів інформації не 
достатньо (DD), стан близький до загрозливого (NT) – 7 видів, вразливі (VU) – 2 

види. У межах досліджуваної території виявлені 10 ендемічних та субендемічних 

видів: 2 – загальнокарпатські, 3 – південно-східнокарпатські, 4 – східнокарпатські та 
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один субендемік. Тут наявні 24 реліктові види, 18 – вважаються третинними 

реліктами, половина всіх видів включена до ЧКУ. Зональний розподіл рідкісних 
видів досліджуваної території загалом відображає зональну структуру всієї флори. 

Поділ висотних груп у раритетному компоненті рослинного покриву має 

особливості, пов’язані зі специфікою монтанних рослинних угруповань. 

Диференціація раритетних видів за кліматичним типом ареалу у двох домінуючих 

групах схожа, проте континентальним і субконтинентальним видам властива більша 

частка, ніж у флорі загалом. Розподіл раритетного компоненту флори за 

регіональним поширенням збігається з таким у флорі ПТК НПП “Гуцульщина”. 

Оцінка і порівняльний аналіз поширення видів, включених до Червоної 

книги України, НПП “Гуцульщина” та інших об’єктів ПЗФ Українських 

Карпат. У межах п’яти суміжних національних парків наявні 16 видів рослин, 

включених до ЧКУ, що значно поширені на території Українських Карпат. 
Карпатський НПП – перший, а НПП “Гуцульщина” – другий за площею та третій за 

кількістю раритетних видів.  

За систематичною приналежністю найчисельнішу групу видів ЧКУ 

складають квіткові (покритонасінні) рослини – 51 вид або 87,9%, решта 7 видів 

(12,1%) припадає на: плауноподібні – 3 (5,1%), голонасінні – 2 (3,5%) і 

папоротеподібні – 2 (3,5%). За природоохоронним статусом раритетні види НПП 

“Гуцульщина” належать до чотирьох категорій: зникаючі – 5 видів (8,6%), вразливі 

– 26 (44,8%), рідкісні – 10 (17,2%), неоцінені – 17 (29,3%). Більше половини видів 

ЧКУ досліджуваної території мають статус зникаючих і вразливих, шо свідчить про 

високу созологічну значимість флори. 

За частотою трапляння і розподілом на досліджуваній території раритетні 
види, включені до Червоної книги України, ми поділяємо на шість основних груп 

(Томич, Держипільський, 2010):  

1. види, що формують чисельні популяційні локуси, трапляються часто на 

досліджуваній території;  

2. види, що формують малочисельні популяційні локуси, трапляються часто на 

досліджуваній території;  

3. види, що формують чисельні популяційні локуси, які трапляються рідко на 

досліджуваній території (мінімум у трьох місцезнаходженнях);  

4. види, що формують малочисельні популяційні локуси і трапляються дуже 

рідко (менше ніж у трьох локалітетах);  

5. види, що трапляються дуже рідко і відомі з одного локалітету;  
6. види, подані за гербарними зразками чи літературними даними, наявність 

яких на території ПТК НПП “Гуцульщина” наразі не підтверджена.  

Кількісно у досліджуваній флорі, переважають дві групи видів: ті, що 

виявлені в єдиному локалітеті (16 або 27,6%) і ті, що формують малочисельні 

популяційні локуси на всій досліджуваній території (14 або 24,1%) (рис. 3). 

Оцінка стану збереження раритетних видів показує, що локалітети більшості 

з них знаходяться в задовільному стані – 21 (36,2 %). Друга за чисельністю група 

видів, які потребують додаткових заходів охорони – 14 (24,1%). Група з такою ж 

кількістю видів, які поширені на всій досліджуваній території, вони утворюють 
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чисельні популяційні локуси і потребують, переважно, моніторингу. 9 видів (15,5%) 

не підтверджені сучасними знахідками і стан їхніх популяцій нам не відомий. 
 

 
Рис. 3. Розподіл раритетних видів (ЧКУ) за групами поширення 

 
Проблеми збереження і охорони раритетного фітогенофонду 

НПП “Гуцульщина” та суміжних територій. Проблеми охорони рідкісних видів 

рослин на вилучених територіях, на не вилучених у користувачів землях 

НПП “Гуцульщина” і суміжних територіях загалом відрізняються, як і підходи до їх 

вирішення. Якщо на вилучених територіях парк здійснює моніторинг, охорону і 

відновлення раритетної складової флори, то на територіях без вилучення, заходи 

охорони постійним користувачем не здійснюються. На землях, що не увійшли до 

НПП “Гуцульщина”, основною проблемою є деградація лучних фітоценозів і, 

відповідно, екотопів рідкісних видів. Охорона і збереження раритетного 

фітогенофонду пов’язані з проблемами законодавства, землекористування та 

еколого-просвітницькими і морально-етичними труднощами. Вирішенням основних 
проблем, зазначених вище, є виготовлення державного акту на вилучені території 

НПП “Гуцульщина” і ліквідація подвійної підпорядкованості земель НПП. Що до 

суміжних територій, то тут ведеться вивчення видового складу та екотопів 

раритетних видів рослин. Збереження рідкісних видів можливо забезпечити при 

державній підтримці розвитку економічного (господарського і рекреаційного) 

потенціалу регіону. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено результати комплексного вивчення флори судинних 

рослин природно-територіального комплексу Національного природного парку 

“Гуцульщина”. Здійснено систематичний, географічний, біоморфологічний та 
екологічний аналізи двох фракцій флори, уточнено межі трьох флористичних 

районів Українських Карпат; зроблено комплексний созологічний аналіз флори, 

запропоновано заходи щодо охорони раритетних видів судинних рослин у межах 

НПП “Гуцульщина” та на суміжних територіях. 

1; 7; 12,1%

2; 14; 24,1%

3; 4; 6,9%

4; 8; 13,8%

5; 16; 27,6%

6; 9; 15,5%

1 2 3 4 5 6
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1. Встановлено, що флора ПТК НПП “Гуцульщина” представлена 779 

видами аборигенних і 97 видами адвентивних рослин, які належать до 423 родів, 112 
родин 6 класів і 5 відділів, що відображає високий ступінь її репрезентативності для 

території Українських Карпат. Досліджувана флора є типовою 

середньоєвропейською з вираженими бореальними рисами, належить до монтанно-

бореального підтипу, як і флора Українських Карпат загалом. 

2. За рівнем поліморфності родини і роди дослідженої флори поступаються 

великим регіональним флорам. Перехід від бореальних флор до 

середземноморських ілюструється таким послідовним рядом: Карпатський НПП – 

НПП “Гуцульщина” – НПП “Вижницький”, що збігається з їхнім просторовим 

розміщенням у напрямку з північного сходу на південний захід і переходом від 

високогірного до рівнинного характеру флори. 

3. Флористичне ядро досліджуваної території утворене видами з широкими 
зональними типами ареалів. Природна флора ПТК НПП “Гуцульщина” тісніше 

пов’язана з меридіональною та субмеридіональною зонами, і менше – із 

бореальною. За зональним типом ареалів флора досліджуваної території належить 

до температно-субмеридіонального типу. 

4. Основу досліджуваної флори складають океанічні (40,3%) і субокеанічні 

(36,2%) види, що пов’язано з дещо гумідним характером клімату вивченої території. 

За висотним розподілом флора ПТК НПП “Гуцульщина” є монтанно-рівнинною з 

участю рівнинного компоненту та невеликою часткою широкоамплітудних і, власне, 

монтанних видів, що зумовлено специфікою її висотної диференціації. Розподіл 

видів за регіональною структурою свідчить про переважання видів європейського 

типу ареалу – 37,5%, частка євразійських видів досить висока – 27,7%, що 
характерно для центральноєвропейських флор. 

5. У природній флорі переважають гемікриптофіти – 432 (55,5%), другі – 

геофіти 148 (19,0%) частка фанерофітів та хамефітів вища ніж у сусідніх флорах, що 

зумовлено високим ступенем лісистості території та наявністю великих післялісових 

лук у середньогірному поясі. Частка терофітів займає проміжну позицію між 

гірськими і рівнинними флорами. 2 

6. За відношенням до світлового режиму на досліджуваній території 

переважають геліофіти, що характерно для лісових і лучних флор середньогір’я і 

рівнини. Найчисельніші за ступенем зволоження мезофіти – 460 (59,1%), а сумарно 

всі групи вологолюбних видів становлять 85,2%, що характерно для лісових і 

лучних фітоценозів монтанного рослинного поясу. За відношенням до багатства 
ґрунту значно переважають мезотрофи і види, що тяжіють до багатших едафічних 

умов.  

7. Стабільний елемент адвентивної фракції флори – 97 (11,1%) видів, 

половина з яких є археофітами, за способом імміграції переважають ксенофіти, 

більшість аллохтонних видів – епекофіти (73 або 75,3%). За походженням 

переважають види, пов’язані з Середземноморською та Ірано-Туранською 

флористичними областями, найбільша кількість високоінвазивних видів походить з 

Північної Америки. 

8. Уточнено межі флористичних районів Ґорґан, Покутсько-Буковинських 

Карпат і Прикарпаття. До складу флористичного району Покутсько-Буковинських 
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Карпат нами зарахована територія, обмежена лінією Косів-Яблунів-Космач-

Снідавка-Буковець, що раніше належала до різних флористичних хорій (Ґорґани, 
Прикарпаття). 

9. Виявлено, що значна кількість представників флори ПТК 

НПП “Гуцульщина” належать до раритетних видів рослин міжнародного рівня: з 

IUCN Red List сюди зараховано 378 видів з відповідними категоріями (359 – LC, 10 

– DD, 7 – NT і 2 –VU), з Європейського червоного списку – 135 видів, з переліку 

CITES – 31 вид, 2 види охороняються Бернською конвенцією. Раритетна складова 

національного та регіонального рівнів становить 105 видів різного рангу (58 – ЧКУ, 

23 – РР, 24 – Р). Відзначено, що 20 видів потребують включення до нового переліку 

регіонально рідкісних видів Івано-Франківської області. 

10. Географічний аналіз раритетних видів вказує на те, що зональна і 

регіональна структури цього компоненту флори досліджуваного регіону є 
репрезентативними для природної флори, а висотна і кліматична диференціації 

дещо відрізняються і мають специфічні особливості. Результати порівняльного 

аналізу вказують, що серед п’яти суміжних національних парків флора 

НПП “Гуцульщина” третя за кількістю видів ЧКУ і має найбільше спільних 

раритетних видів з Карпатським НПП. 

11. Види, які включені до Червоної книги України з созологічним статусом 

вразливі, є більш поширеними на досліджуваній території, ніж види з статусом 

рідкісні. Сумарна частка – 53,4% (31) зникаючих і вразливих та велика частка 

рідкісних – 17,2% (10) видів свідчить про високу созологічну значимість флори ПТК 

НПП “Гуцульщина”. 
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22. Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської конвенції 

(Резолюція 6). Т. 1./наук. ред. А. А. Куземко. К.; Чернівці: Друк Арт, 2019. 496 с. 

 

АНОТАЦІЯ 

Томич М. В. Флора Національного природного парку “Гуцульщина” та 

суміжних територій: її аналіз, шляхи збереження та охорона. Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка – Національний ботанічний 

сад імені М. М. Гришка НАН України, Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено дослідженню флори вищих судинних рослин 

території НПП “Гуцульщина” та суміжних земель, її аналізу та охороні. На основі 

гербарних матеріалів та власних досліджень встановлено флористичний склад і 

виявлено локалітети рідкісних видів природно-територіальних комплексів (ПТК) 
НПП “Гуцульщина”. Досліджувана територія дуже різнорідна і кластерна. 

Встановлено, що у спонтанній флорі парку наявні 876 видів, що входять до 423 

родів і 112 родин. У межах досліджуваної території виявлено 2 нових види для 

флори Українських Карпат – Thalictrum foetidum і Carlina cirsioides, які включені до 
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Червоної Книги України. Виявлено нові для флори регіону раритетні види (ЧКУ): 

Iris sibirica, Gymnadenia odoratissima, Gentiana acaulis. 
Вивчено систематично, географічну, біоморфологічну і екологічну структури 

досліджуваної флори, здійснено її порівняльний аналіз із флорами інших 

природозаповідних об’єктів і природних флористичних районів. Уточнено межі 

флористичних районів Ґорґан, Покутсько-Буковинських Карпат і Прикарпаття. 

Вивчено раритетний компонент флори НПП “Гуцульщина” та суміжних територій, 

здійснено його географічний аналіз. Відзначено, що 20 видів потребують включення 

до нового переліку регіонально рідкісних видів Івано-Франківської області. 

Проведений аналіз раритетних видів, включених до Червоної книги України, вони 

поділені за групами поширення. Розроблено комплексні рекомендації з охорони 

раритетних видів залежно від локалізації, форм власності та використання територій 

їхніх місцезростань. 
 

Ключові слова: флора, НПП “Гуцульщина”, Покутсько-Буковинські Карпати, 

структура ареалів, біоморфологічний аналіз, екологічна структура, флористичний 

район, раритетні види, охорона раритетного фітогенофонду. 

 

АННОТАЦИЯ 

Томич М. В. Флора Национального природного парка “Гуцульщина” и 

смежных территорий: ее анализ, пути сохранения и охрана. Квалификационная 

научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

(доктора философии) по специальности 03.00.05 – ботаника – Национальный 
ботанический сад имени М. М. Гришко НАН Украины, Киев, 2020. 

Диссертация посвящена изучению флоры сосудистых растений территории 

НПП “Гуцульщина” и смежных земель, ее анализу и охране. На основании 

гербарных материалов и собственных исследований установлен флористический 

состав и выявлены локалитеты редких видов природно-территориального комплекса 

(ПТК) НПП “Гуцульщина”. Исследуемая территория очень разнородная и 

кластерная. Установлено, что во флоре парка произрастают 876 видов, относящихся 

к 423 родам и 112 семействам. На исследуемой территории обнаружены 2 новых 

вида для флоры Украинских Карпат – Thalictrum foetidum и Carlina cirsioides, 

которые включены в Красную книгу Украины. Выявлены новые для флоры региона 

редкие виды (ККУ): Iris sibirica, Gymnadenia odoratissima, Gentiana acaulis. 
Изучены систематическая, географическая, биоморфологическая и 

экологическая структура исследуемой флоры и проведен ее сравнительный анализ с 

флорами других природозаповедных объектов и природных флористических 

районов. Уточнены границы флористических районов Ґорґан, Покутско-

Буковинских Карпат и Прикарпатья. Изучен раритетный компонент флоры 

НПП “Гуцульщина” и сопредельных территорий, осуществлен ее географический 

анализ. Отмечено, что 20 видов нуждаются во включении в новый перечень 

регионально редких видов Ивано-Франковской области. Проведен анализ 

раритетных видов, включенных в Красную книгу Украины, они разделены по 

группам распространения. Разработаны комплексные рекомендации по охране 
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раритетных видов в зависимости от локализации, форм собственности и 

использования территорий их произрастания. 
 

Ключевые слова: флора, НПП “Гуцульщина”, Покутско-Буковинские 

Карпаты, структура ареалов, биоморфологический анализ, экологическая структура, 

флористический район, раритетные виды, охрана раритетного фитогенофонда. 

 

SUMMARY 

Tomych M. V. Flora of the National Natural Park “Hutsulshchyna” and 

adjacent territories: it’s analysis, ways of saving and protection. Qualification 

scientific work, manuscript. 

Thesis for a degree of Candidate of Biological Sciences (Phylosophy Doctor), 

specialty 03.00.05 “Botany” – M. M. Gryshko National Botanic Garden, National Science 
Academy of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is dedicated to flora of vascular plants of the territory of NNP 

“Hutsulshchyna” and the adjacent territories, it’s study, analysis and protection. On the 

base of herbarium collections and personal research floristic constitution was established 

and localities of rare species of the natural-territorial complex (NTC) of 

NNP “Hutsulshchyna” were discovered. The area under research is heterogeneous and 

clustered. We established 876 species belonging to 423 genera of 112 families. 

Inside the researched territories 2 species new for the Ukrainian Carpathians were 

identified – Thalictrum foetidum and Carlina cirsioides both included into Red Book of 

Ukraine. New rare species for the flora of region were found (RBU): Iris sibirica, 

Gymnadenia odoratissima, Gentiana acaulis. 
The systematic, geographical, biomorphological and ecological structure of the 

flora was studied. The comparative analysis between the floras of nature reserve territories 

and floristic regions was made. 

The boundaries of the floristic districts of Gorgany, Pokuttya-Bukovyna 

Carpathians and Prykarpattia have been specified. Rare component of flora of higher 

vascular plants of NPP “Hutsulshchyna” and adjacent territories was studied and its 

geographical analysis was carried out. It is noted that 20 species need to be included to the 

list of regionally rare species of Ivano-Frankivsk region. 

The analysis of rare species included to the Red Book of Ukraine was carried out; 

they were divided into groups according to their distribution. Comprehensive 

recommendations as for protection of rare species depending on the location and forms of 
the ownership and use of their habitats have been developed. 

 

Key words: flora, NNP Hutsulshchyna, Pokuttia-Bukovyna Carpathians, area 

structure, biomorphological analysis, ecologic structure, flora region, rare species, rare 

phytogenofund protection. 
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