Oksana Maryskevych

NARODOWY PRZYRODNICZY PARK „BESKIDY SKOLSKIE”
(Національний природний парк «Сколівські Бескиди»)

I. HISTORIA POWSTANIA
W odróżnieniu od innych obwodów administracyjnych (województw) w Karpatach Ukraińskich (zakarpacki,
czerniowiecki, iwano-frankowski) na terenie obwodu lwowskiego prawie do końca XX wieku nie było żadnego
terenu chronionego o randze parku narodowego, chociaż jeszcze pod koniec lat 70. XX wieku możliwość
powstania takiego obszaru chronionego była przedmiotem wielu dyskusji w kołach naukowych i opracowań.
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we Lwowie opracowano (Stepan Stojko, Lidia Milkina) dokumentację dotyczącą utworzenia na terenie
Beskidów Skolskich dwóch obiektów o znaczeniu miejscowym – rezerwatu krajobrazowego „Zelemin” (2908
ha) oraz chronionego uroczyska „Dybinskij” (605 ha), których status prawny został zatwierdzony w 1984 r.
W latach 90. XX w. W Państwowym Zarządzie Bezpieczeństwa Ekologicznego obwodu lwowskiego we
współpracy z naukowcami wyżej wymienionego Instytutu opracowano (Jaroslaw Dubyna oraz Sergij Petrow)
koncepcję utworzenia Narodowego Przyrodniczego Parku „Beskidy Skolskie”

(dalej jako „Park”)

o ogólnej powierzchni 116 tys. ha, na co jednak nie wyraziły zgody Lasy Państwowe.

Pierwszy
w

górski

obwodzie

obszar

lwowskim

chronionej
utworzono

przyrody
w

1999

o
r.

prawnym
na

podstawie

statusie
Dekretu

parku

narodowego

Prezydenta

Ukrainy

z dnia 11.02.1999 r. N 157/99, o łącznej powierzchni 35 684/35 261 ha. Są to w całości grunty Skarbu Państwa,
ale Dyrekcja Parku zarządza tylko 24 702 ha, podczas gdy użytkownikiem pozostałych 10 982 ha jest wojskowe
Nadleśnictwo Skole, które uzgadnia swoją działalność z Parkiem. Park podlega Państwowej Agencji Zasobów
Leśnych Ukrainy.

II. POŁOŻENIE W KARPATACH
Park położony jest w północnej części Bieszczadów Wschodnich, w obrębie trzech jednostek administracyjnych
obwodu lwowskiego – rejonów Skole (32 230 ha), Drohobycz (1910 ha) oraz Turka (1121 ha), na obszarze
o zróżnicowanej wysokości (pomiędzy 500 a 1268 m n.p.m., większość obszaru Parku położona jest
w przedziale od 800 do 1200 m n.p.m.). W rejonie turczanskim Park bezpośrednio sąsiaduje z utworzonym
w 2019 r. Narodowym Przyrodniczym Parkiem „Bojkiwszczyna” o ogólnej powierzchni 12 240 ha.
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III. PRZYRODA NIEOŻYWIONA

Budowa geologiczna
Park położony jest w Karpatach Zewnętrznych zbudowanych z utworów fliszowych należących do dwóch
jednostek strukturalnych: w północno-wschodniej części (prawie 75% ogólnej powierzchni) jest to płaszczowina
skibowa, a w południowo-zachodniej części płaszczowina krośnieńska. Budowa geologiczna obszaru Parku ma
wyraźny wpływ na rzeźbę terenu oraz strukturę przestrzennego rozmieszczenia jego szaty roślinnej.

Rzeźba terenu
Według podziału geomorfologicznego Karpat Ukraińskich północno-zachodnia cześć Parku częściowo położona
jest w rejonie niskogórskiego reliefu Wierchniodniestrowskich Beskidów, które w granicach Parku osiągają
maksymalną wysokość 823 m n.p.m. na prawym brzegu rzeki Uryczanka. Dalej na południu w rejonie
średniowysokościowych monoklinalnych grzbietów Beskidów Skolskich rzeźba terenu w obrębie płaszczowiny
skibowej jest średniogórska. Na południowym zachodzie Park znajduje się w obrębie niskogórskich grzbietów
Stryjsko-Sianskiej Wierchowiny.

Najpotężniejszy grzbiet górski Parku zlokalizowany jest w łusce Paraszki, gdzie znajduje się najwyższy szczyt
Parku o takiej samej nazwie, który osiąga wysokość 1268 m n.p.m. (fot. 1). Inne główne szczyty górskie to:
Zelena (1227 m n.p.m.), Perekop (1212 m n.p.m.), Magura Korczanka (1178 m n.p.m.), Welykyj Werch (1177
m n.p.m.), Kreminnyj (1135 m n.p.m.). Grzbiet Paraszki stanowi wododział pomiędzy rzeką Stryj na północnym
wschodzie oraz rzekami Rybnyk Majdanski i Welyka Butywlia na zachodzie. Na północny wschód od grzbietu
Paraszki prawie równolegle rozciąga się grzbiet Skolski ze szczytami Kobyla (1231 m n.p.m.), Ciuchiw Dil (939
m n.p.m.) oraz Klucz (927 m n.p.m.).

Fot. 1. Góra Paraszka, fot. W. Pryndak
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W północnej części Parku na lewym brzegu rzeki Stryj w pobliżu wiosek Jamelnycia oraz Urycz można
zaobserwować oryginalne formy wietrzenia piaskowców jamniańskich (fot. 2). Na południowy wschód od
grzbietu Paraszki ciągnie się łuska Malmansztalska z najwyższym szczytem Krywyj Werch (1072 m n.p.m.).
W rejonie Stryjsko-Sianskiej Wierchowiny przeważa relief niskogórski (700-800 m n.p.m.), ponadto na terenie
Parku dość rozpowszechnione są erozyjne formy rzeźby w warstwach piaskowców (osuwiska, zwory).

Fot. 2. Skały jamnianskie w Uryczu, fot. W. Pryndak

Wody
Charakterystykę sieci hydrograficznej Parku określają dwie największe rzeki: Stryj (w górnym biegu płynie
w układzie równoleżnikowym na wschód pomiędzy wioskami Nowy Kropywnyk i Werchnie Syniowydne) oraz jej
prawy dopływ – rzeka Opór (na odcinku Skole - Werchnie Syniowydne). Koryta obu tych rzek podążają za
przebiegiem przełomów tektonicznych. Inne rzeki oraz potoki (m.in.: Oriawa, Rybnyk Majdanski, Butywla,
Kruszelnica, Uryczanka, Jamelnica, Kamianka, Pawliw Potok, Sopit, Mała Rika, Zelemianka) są dopływami Stryja
i Oporu. Rzeki i potoki na tym obszarze mają zasilanie deszczowo-gruntowo-śnieżne. Gęstość sieci rzecznej
2

wynosi około 1,0-1,3 km/km . W okresach silnych opadów (np. w 2007 r.) na rzekach Stryj i Opir wystąpiły
potężne powodzie. Na terenie Parku występują też bardzo malownicze wodospady, przede wszystkim
wodospad na Kamionce w pobliżu wsi o takiej samej nazwie (fot. 3) oraz wodospad Hurkało na Małej Rice koło
Korczyna. W obrębie Parku znajduje się tylko jedno jezioro – Żurawlyne (inna nazwa – Martwe Jezioro), które
sąsiaduje z torfowiskiem oligotroficznym (fot. 4). Na terenie Parku zinwentaryzowano 27 źródeł wód
mineralnych.
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Fot. 3. Wodospad Kamianka, fot. S. Kantsyrenko

Fot. 4. Jezioro Żurawlyne z torfowiskiem, fot. S. Kantsyrenko

Klimat
Klimat na obszarze Parku jest zróżnicowany wskutek krzyżowania się różnych mas powietrza, różnic
w wysokości położenia terenu nad poziomem morza oraz układu głównych jednostek orograficznych. Wyróżnia
się cztery piętra klimatyczne:


umiarkowane ciepłe, o średniej temperaturze rocznej od +8°C do +6°C i rocznej ilości opadów do 914
mm (400-750 m n.p.m.);
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umiarkowane, o średniej temperaturze rocznej od +7°C do +5°C i rocznej ilości opadów do 1000 mm
(750-950 m n.p.m.);



umiarkowane chłodne, o średniej temperaturze rocznej od +5°C do +3°C i rocznej ilości opadów do
1100 mm (950-1200 m n.p.m.);



chłodne, o średniej temperaturze rocznej od +4°C do +2°C i rocznej ilości opadów do 1200 mm
(powyżej 1200 m n.p.m.), które zajmuje bardzo mały procent powierzchni Parku (szczyty Paraszki,
Zelenej, Perekopu i Kobyly).

Liczba dni z pokrywą śnieżną waha się od 100 w miejscowości Skole do 130 dni w partiach grzbietowych
powyżej 1000 m n.p.m. Miąższość pokrywy śnieżnej waha się od 30 do 80 cm w wyższych partiach gór.
W rozkładzie kierunków wiatrów przeważają wiatry zachodnie.

Gleby
Pokrywa glebowa Parku jest ściśle związana z rzeźbą i litologicznymi cechami podłoża geologicznego. Na jego
terenie wyróżnia się następujące główne typy gleb: brunatne właściwe typowe, które wykształciły się na
zwietrzelinach zasobnych w składniki alkaliczne utworów fliszowych (warstwy krośnieńskie i stryjskie),
rozpowszechnione przeważnie pod lasami bukowymi; brunatne kwaśne typowe, które powstały na
zwietrzelinach skał bezwęglanowych lub słabowyługowanych, zajmują one największą powierzchnię w Parku
pod zbiorowiskami leśnymi; rankery brunatne i butwinowe, które wykształciły się na zwietrzelinach
piaskowców w szczytowych partiach gór, występują w strefie połonin Parku pod borówczyskami oraz
zbiorowiskami łąkowymi z przewagą bliźniczki psia trawka; gruntowo-glejowe, które tworzą niewielkie płaty
rozproszone wśród innych typów gleb zwykle w rejonie młak pod zaroślami olszynki bagiennej; mady rzeczne
brunatne – górskie utwory aluwialne stanowiące siedliska dla trawiastych i ziołoroślowych zespołów łąkowych
oraz różnych wariantów olszynek.

IV. PRZYRODA OŻYWIONA

Flora
Na terenie Parku zgodnie z podziałem przyjętym na Ukrainie wydzielane są trzy piętra roślinności: piętro
pogórza, sięgające do ok. 450 m n.p.m.; niższe piętro leśne, sięgające do ok. 900 m n.p.m. oraz wyższe piętro
leśne, sięgające do 1268 m n.p.m. Połoniny na szczytach Beskidów Skolskich powstały na skutek dawnej
gospodarki pasterskiej. W lasach największe powierzchnie zajmują gatunki iglaste (powyżej 55%), wśród
których dominują świerczyny wtórnego pochodzenia. Drzewostany liściaste i mieszane z dominacją buka
zajmują około 43%.

Lasy z udziałem świerka pospolitego Picea excelsa w Parku można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zalicza
się nieduże naturalne płaty świerczyn z klasy Vaccinio-Piceetea, występujące w szczególnych warunkach
klimatycznych i litologicznych. Dla borów tych charakterystyczny jest brak domieszek buka i jodły oraz
dominacja gatunków borowych w runie, takich jak: gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia, borówka
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czarna Vaccinium myrtillus oraz urdzik górski Soldanella montana. Ilość gatunków roślin naczyniowych
w zdjęciu fitosocjologicznym średnio wynosi 50-60. Druga grupa świerczyn – to zbiorowiska sztuczne CultiPiceetum, ukształtowane przez człowieka na przełomie XIX-XX ww., które do tej pory zajmują duże
powierzchnie w zarówno w Beskidach Skolskich, jak też i na terenie Parku. Jodła pospolita Abies alba występuje
przeważnie jako domieszka w buczynie karpackiej typowej, buczynie kwaśnej oraz borach świerkowojodłowych i sztucznych drzewostanach świerkowych. Nieduże powierzchnie zajmują lite jedliny Abietetum
albae, w których liczba gatunków naczyniowych w zdjęciu fitosocjologicznym stanowi około 80.

Z lasów liściastych największe powierzchnie zajmuje buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum, w której
runo tworzy żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa, żywokost sercowaty Symphytum cordatum oraz
paprotnik Brauna Polystichum braunii. Ogólna liczba gatunków roślin naczyniowych w lasach bukowych wynosi
ok. 120. Na terenie Parku w dolinach rzek i potoków spotyka się także zbiorowiska łęgowe z udziałem olszy
czarnej Alnus glutinosa oraz olszy szarej Alnus incana. Ogólna ilość gatunków naczyniowych w tych
zbiorowiskach wynosi około 130. Lasy jaworowe Lunario-Aceretum pseudoplatani zajmują niewielkie
powierzchnie na stromych, kamienistych zboczach najczęściej blisko górnej granicy lasu. Jednogatunkowe oraz
mieszane zbiorowiska z udziałem graba zwyczajnego Carpinus betulus są również rzadkie i zajmują niewielki
obszar (około 30 ha) na brzegu rzeki Kamianka w pobliżu Skolego i wioski Pidgorodci.

Na terenie Parku opisano 23 syntaksony rzadkich zbiorowisk leśnych. Powierzchnia lasów starowiekowych
z przewagą buka i domieszką jodły wynosi 446 ha, z czego 37 ha jest uznane za ekosystemy o charakterze
pralasów (fot. 5).

Fot. 5. Las starowiekowy, fot. W. Pryndak
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Przy górnej granicy lasu, która w Parku przebiega na wysokości około 1100-1150 m n.p.m. występują
krzywulcowe lasy bukowe, jaworzyna karpacka Aceri-Fagetum, zarośla jarzębiny Athyrio distentifoliaeSorbetum i dość rzadko – olszy zielonej Pulmonario-Alnetum viridis.

Zbiorowiska nieleśne w Parku zajmują powierzchnię powyżej 1000 ha (3% ogólnej powierzchni Parku), w tym
376 ha – w strefie leśnej oraz około 650 ha – na połoninach. Zbiorowiska nieleśne przeważnie z klasy MolinioArrhenatheretea wykazują cechy dużego podobieństwa zarówno w strefie leśnej, jak i na połoninach, ponieważ
wszędzie dominują zbiorowiska z dużym udziałem bliźniczki Nardus stricta, kostrzewy czerwonej Festuca rubra i
mietlicy pospolitej Agrostis capillaris. Zbiorowiska połonin wyróżniają się występowaniem gatunków
wysokogórskich i wschodniokarpackich, takich jak chaber miękkowłosy Centaurea mollis, szelężnik
wysokogórski Rhinanthus alpinus, ostrożeń wschodniokarpacki Cirsium waldsteinii, pszeniec biały Melampyrum
saxosum, fiołek dacki Viola dacica i inne. Na połoninach Parku znajdują się główne siedliska subalpejskich
zbiorowisk borówki, arniki górskiej (Arnica montana), ciemiężycy białej Veratrum album oraz wietlicy alpejskiej
Athyrium distentifolium.

Na skalnych wychodniach oraz półkach skalnych - wychodnie piaskowców w rejonie Urycza, (fot. 2) spotyka się
bardzo rzadkie zbiorowiska naskalne z klasy Asplenietea trichomanis oraz Sedo-Scleranthetea. Bardzo ciekawe
w sensie florystycznym są zbiorowiska torfowiskowe klasy Oxycocco-Sphagnetea tworzące tzw. pło na jeziorze
Żurawlyne (fot. 4), gdzie stwierdzono takie gatunki z Czerwonej Księgi Ukrainy, jak np. żurawinę błotną
Oxycoccus palustris.

Według danych D. Voroncowa (2008) ogólna liczba gatunków roślin naczyniowych na terenie Parku wynosi 757.
Liczba gatunków z Czerwonej Księgi Ukrainy (2009) stanowi 40, lokalnie rzadkich – 22 oraz regionalnie rzadkich
– 78. Do tej pory na terenie Parku jeszcze nie zakończono opracowania listy grzybów, porostów i mchów.

Fauna
Zasoby faunistyczne Parku są pochodną jego położenia geograficznego, zróżnicowania i stopnia naturalności
szaty roślinnej. Na jego terenie odnotowano występowanie 244 gatunków kręgowców.

Spośród 20 gatunków ryb, których obecność stwierdzono w Parku, gatunkiem chronionym na Ukrainie jest
lipień Thymalus thymalus. W potokach górskich Parku utrzymuje się dość liczna populacja pstrąga potokowego
Salmo trutta. Na liście gatunków występujących w rzekach i potokach Parku są też m.in.: strzebla potokowa
Phoxinus phoxinus, kleń Leuciscus cephalus, okoń Perka fluviatilis, jelec Leuciscus leuciscus, świnka
Chondrostoma nasus.

Na obszarze Parku i jego otuliny zaobserwowano występowanie 12 gatunków płazów (co stanowi 70%
gatunków tej gromady w Ukrainie), z których status ochronny posiadają: salamandra plamista Salamandra
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salamandra, traszka karpacka Triturus montandoni oraz traszka górska Triturus alpestris. Wyżej wymienione
gatunki są dość rozpowszechnione na terenie całego Parku i jego otuliny.

Gromada gadów, bardzo ważna z punktu widzenia ochrony przyrody, reprezentowana jest w Parku przez 6
gatunków, spośród których najczęściej spotykanymi są jaszczurka zwinka Lacera agilis, jaszczurka żyworodna
Lacera vivipara oraz zaskroniec zwyczajny Natrix natrix. Dość rzadkimi gadami są: żmija zygzakowata Vipera
berus, która bywa tępiona przez pasterzy oraz zbieraczy jagód, padalec zwyczajny Anguis fragilis i gniewosz
plamisty Coronella austriaca.

Beskidy Skolskie są jedną z najcenniejszych ostoi ptaków w Karpatach Ukraińskich. Stwierdzono tu
występowanie 154 gatunków ptaków, w tym 119 lęgowych. Do priorytetowych gatunków z punktu widzenia
ochrony przyrody zalicza się następujące rzędy ptaków: szponiaste (dzienne ptaki drapieżne) – rybołów Pandion
haliaetus, błotniak zbożowy Circus cyaneus, błotniak stawowy Cirsus aeruginosus, gadożer Circaetus gallicus,
orzełek włochaty Hieraetus pennatus, orlik krzykliwy Aguila pomarina, orzeł przedni Aquila chrysaetos, pustułka
Falko tinnurus, sokół wędrowny Falko peregrinus, kobuz Falko subbuteo; sowy – puchacz Bubo bubo, sowa
śnieżna Nyctea scandiaca, sóweczka Glaucidium passerinum, pójdźka Athene noctua, puszczyk Strix aluco,
puszczyk uralski Strix uralensis, sowa uszata Asio otus; dzięcioły – krętogłów Junx torquilla, dzięcioł zielony Picus
viridis, dzięcioł czarny Dryocopus martius, dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus; gatunki górskie oraz inne
rzadkie i osobliwe – bocian czarny Ciconia nigra, derkacz Crex crex, żuraw zwyczajny Grus grus, siwerniak
Anthus spinoletta, pluszcz Cinclus cinclus. W Czerwonej Księdze Ukrainy wymienionych jest 18 gatunków
ptaków, występujących na terenie Parku.

Ssaki Parku i otuliny liczą 52 gatunki. Najliczniej w tej gromadzie reprezentowane są drobne ssaki: gryzonie,
owadożerne, nietoperze. Wybitnym walorem Beskidów Skolskich są duże ssaki drapieżne jak niedźwiedź
brunatny Ursus arctos, którego liczebność według stanu na początek 2020 r. wynosiła 27 osobników, wilk Canis
lupus - 17, ryś Felis lynx - 25, żbik Felis sylvestris - 12, wydra Lutra lutra - 22, borsuk Meles meles - 56, kuna leśna
Martes martes – 226, oraz ssaki roślinożerne: jeleń szlachetny Cervus elaphus - 427, sarna Carpeolus carpeolus 432, dzik Sus scrofa - 70. W Parku dzięki współpracy z holenderską Fundacją Wielkich Ssaków Roślinożernych
oraz z Towarzystwem Miłośników Żubrów (od 2009 r. prowadzona jest sukcesywnie reintrodukcja żubra
europejskiego Bison bonasus, którego liczba w ciągu 11 lat wzrosła z 11 do 37 osobników (fot. 6). 13 gatunków
ssaków jest wymienionych w Czerwonej Księdze Ukrainy (2009), 16 – na liście Konwencji Berneńskiej oraz 9 –
na Czerwonej Liście Europejskiej.

Informacje dot. bezkręgowców są wyrywkowe, dopiero w stadium opracowania. Dotychczas przeprowadzono
częściową inwentaryzację rodzin biegaczowatych Carabidae oraz bogatkowatych Buprestudae, w wyniku której
oznaczono odpowiednio ich 90 i 22 gatunki.
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Fot. 6. Stado żubrów, fot. O. Kulykiv

V. STREFY OCHRONNE I MONITORING
W Parku strefa ochronna zajmuje 5713 ha (16,2%), regulowanej rekreacji – 8598 ha (24,4%), rekreacji
stacjonarnej – 88 ha (0,2%), a strefa gospodarcza – 20862 ha (59,2%).

Monitoring w Parku jest prowadzony według przyjętych w Ukrainie przez Ministerstwo Ochrony Środowiska
zasad dla celów opracowania „Kronik przyrody” – sprawozdań, które Park corocznie przygotowuje o stanie
wszystkich komponentów przyrody nieożywionej i ożywionej

ze szczegółowymi danymi, dot. stałych

powierzchni monitoringowych, których liczba w Parku wynosi 6 (4 – botaniczne, 2 – w starodrzewach). Pod
szczególną uwagą w Parku są starodrzewy oraz torfowiska.

VI. ATRAKCJE PRZYRODNICZE I SZLAKI TURYSTYCZNE
Oprócz atrakcji przyrodniczych, czyli przede wszystkim szczytu Paraszki (fot. 1), wodospadu na rzece Kamianka
(fot. 3), jeziora Żurawlyne z torfowiskiem (fot. 4), starodrzewów (fot. 5), i pasma Połonin Rosochackich (fot. 7),
na obszarze Parku i jego otuliny znajduje się szereg pamiątek historii i architektury o znaczeniu
ogólnopaństwowym i miejscowym: na skałach w Uryczu (fot. 2) w średniowieczu znajdował się kompleks
obronny Rusi Kijowskiej Tustań (w czasach współczesnych objęty ochroną w ramach państwowego rezerwatu
historyczno-kulturowego). Natomiast w miejscowości Skole najciekawszym zabytkiem jest cerkiew pw.
Świętego Męczennika Pantelejmona (1597 r.) wraz z dzwonnicą z XVII w. Na liście pamiątek o znaczeniu
miejscowym są gmach dworca kolejowego w Hrebenowie (1929 r.); cerkiew pw. Świętego Mikołaja
w Kruszełnice (1822 r.), cerkiew pw. Świętego Arcystratega Michaiła w Sopocie (1838 r.), kurhan „Mogiła
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kniazia Światosława” w Hrebenowie, park – zabytek sztuki ogrodniczo-parkowej otaczający pałac z XIX w.
baronów Groedliw.

Na terenie Parku funkcjonuje: 8 stref rekreacyjnych - „Wodospad na rzece Kamianka”, „Pawliw potok”,
„Tustań”, „Jawory”, „Okolice kamienia Tureckiego”, „Manmanstal”, „Kolodka” oraz „Mogiła kasyra”
(księgowego); 2 schroniska turystyczne - „Dubyna”, „Tustań”, 4 centra edukacji ekologicznej w leśnictwach
Butywlia, Majdan, Pidgorodci, Kruszelnyca. W Parku wyznaczono około 140 km szlaków turystycznych, ścieżek
przyrodniczych, tras rowerowych oraz tras samochodowych.

Fot. 7. Połoniny Rozsochackie, fot. O. Kulykiv
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